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6.3 Modelagem do potencial poluidor: ponderação e integração de fatores

fisiográficos e antrópicos da bacia hidrográfica de estudo

Pressupõe-se que cada sub-bacia da área de estudo, esteja contribuindo em

diferentes intensidades, para o transporte de poluentes, por meio do escoamento

superficial, subsuperficial e dos rios, sendo estes poluentes depositados no reservatório

de Barra Bonita, que fica na parte mais baixa da bacia. Este fato ocorre devido às

características naturais de cada sub-bacia serem diferentes, bem como à dinâmica do

uso e cobertura da terra. Buscando classificar estas sub-bacias quanto ao seu potencial

poluidor, foi realizado um exercício de ponderação dos temas com suas respectivas

classes e de integração dos mesmos por meio de álgebra de mapas.

6.3.1 Resultado da ponderação das classes para cada tema

Para cada tema a seguir foi realizada uma ponderação das classes sendo

apresentadas na forma de tabelas, com as suas respectivas características, níveis de

contribuição e pesos (conforme descrito no item materiais e métodos).

A partir da ponderação, utilizando o LEGAL do Spring 3.6, foi atribuído um

único valor de contribuição para cada sub-bacia, aplicando uma “Média Zonal” das

classes e, em seguida, foi feito um “fatiamento” para que cada sub-bacia recebesse um

valor de 1 a 5. Os resultados para cada tema encontram-se na forma de mapas, sendo

apresentados juntamente para facilitar a comparação visual dos temas (figuras de 43 a

49).

- Uso e cobertura da terra

Nesta fase do trabalho foi utilizado o mapa de uso e cobertura da terra de 2002

(em anexo). A tabela 16 mostra as suas classes, bem como suas características, níveis de

contribuição e seus respectivos pesos.
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Tabela 16: Ponderação das classes de uso e cobertura da terra quanto à sua contribuição para o transporte
de poluentes ao reservatório de Barra Bonita.

Classes de uso e
cobertura

Características Nível de
contribuição

Peso

Remanescente de
vegetação natural

A vegetação natural proporciona maior infiltração da água evitando
erosões, uma maior biodiversidade do solo e retenção de nutrientes
evitando o seu carreamento até os corpos d’água, além de outros
benefícios ao solo e à água.

Muito baixo P1

Reflorestamento e
cultura permanente

Apesar de não haver a contribuição pela diversidade das espécies, são
árvores de porte significativo e permanentes, trazendo alguns
benefícios ao solo e à água, quando cultivadas de forma adequada.

Baixo P2

Cultura temporária Solo exposto em parte do ano, vegetação de pequeno porte que não
facilita a infiltração e nem segura o solo, propiciando um escoamento
superficial significativo e até processos erosivos, principalmente,
quando o cultivo e manejo agrícola são inadequados.

Médio P3

Macrófita aquática Uma vez mortas aceleram o processo de eutrofização, contribuindo
para a degradação da água.

Médio P3

Cana-de-açúcar O solo fica exposto em parte do ano favorecendo os processos erosivos
e para agravar a situação trata-se de uma monocultura na região de
estudo, onde a quantidade de agroquímicos aplicada é considerável,
bem como o lançamento do vinhoto gerando muitos resíduos que
atingem os corpos d’água.

Alto P4

Campo/pastagem São plantas monocotiledôneas como a cana-de-açúcar não oferecendo
muita proteção ao solo e as pastagens foram enquadradas nesta classe
por ser uma atividade bastante intensa em certos trechos da bacia
estudada, sendo muitas vezes mal manejadas, favorecendo processos
erosivos, além do potencial dos agroquímicos aplicados.

Alto P4

Nuvem e sombra Estão cobrindo, essencialmente, regiões de campo/pastagem. Alto P4
Solo exposto É a pior situação que se pode esperar, pois uma vez este solo exposto,

iniciam-se os processos erosivos que vão causar dentre outros danos
ambientais o assoreamento dos corpos d’água, bem como permitem um
transporte livre de nutrientes por meio do escoamento superficial.

Muito alto P5

Área urbana Área geralmente impermeabilizada, facilitando o transporte de
poluentes pelo escoamento superficial, bem como grande fonte de
poluição pontual, visto que produz grande quantidade de resíduos
industriais e domésticos que na sua maioria são lançados in natura nos
corpos d’água, acelerando o processo de eutrofização.

Muito alto P5

Corpo d’água É exatamente a classe que está recebendo o impacto. Nenhum 0

- Densidade de drenagem

A densidade de drenagem é influenciada por outras características do meio como

a geomorfologia, a geologia e a pedologia da área. Portanto, se no terreno predomina o

arenito, vai haver uma maior taxa de infiltração da água, conseqüentemente, o

escoamento superficial será reduzido, evitando maior dissecação do terreno e,

finalmente, originando uma menor densidade de drenagem. Na situação inversa em que

predomina o argilito, a infiltração da água será menor, causando um aumento no

escoamento superficial, que terá maior influência na dissecação do terreno, dando

origem a uma maior densidade de drenagem.

Observou-se que a densidade de drenagem da bacia estudada é bastante alta, o

que provavelmente deve estar corroborando para um aumento do transporte de

poluentes ao longo dos principais rios e seus afluentes até o reservatório de Barra

Bonita, seja em solução ou em suspensão na água.
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Foram obtidos cinco intervalos de densidade de drenagem permitindo que as

bacias fossem classificadas entre 1 a 5 quanto ao seu potencial de contribuição para o

processo de eutrofização do reservatório. A tabela 17 mostra os intervalos obtidos, bem

como os níveis de contribuição e seus respectivos pesos.

Tabela 17: Ponderação dos intervalos de densidade de drenagem quanto à sua contribuição para o
transporte de poluentes ao reservatório de Barra Bonita.

Intervalos de densidade de
drenagem

(m/m2)

Nível de contribuição Peso

0-0,0002056 Muito baixo P1
0,0002056-0,0004042 Baixo P2
0,0004042-0,0006028 Médio P3
0,0006028-0,0008014 Alto P4
0,0008014-0,001 Muito alto P5
Drenagem Nenhum 0

- Distância das sub-bacias ao reservatório

A distância das sub-bacias ao reservatório é uma característica importante a ser

considerada neste estudo, visto que as fontes de poluição, sejam pontuais ou difusas,

quanto mais próximas tiverem do corpo d’água, maior será a probabilidade de atingirem

o mesmo. A distância também controla a probabilidade do poluente ser dissipado pelo

sistema, considerando a capacidade dos afluentes de se depurarem devido à oxigenação

natural ao longo da distância percorrida. A tabela 18 mostra os intervalos obtidos, bem

como os níveis de contribuição e seus respectivos pesos.

Tabela 18: Ponderação dos intervalos de distância ao reservatório quanto à sua contribuição para o
transporte de poluentes ao reservatório de Barra Bonita.

Intervalos de distância ao
reservatório

(m)

Nível de contribuição Peso

88.800-111.000 Muito baixo P1
66.600-88.800 Baixo P2
44.400-66.600 Médio P3
22.200-44.400 Alto P4
0-22.200 Muito alto P5
Drenagem Nenhum 0

- Pedologia

A ponderação das classes de solos foi realizada com auxílio de um pedólogo do

Centro Nacional de Pesquisas em Solos (CNPS) - Embrapa - RJ, de forma criteriosa,

conforme foi descrito na metodologia. A tabela 19 mostra as classes pedológicas, bem

como suas características, níveis de contribuição e seus respectivos pesos.
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- Geologia

A ponderação das classes geológicas foi realizada com auxílio de uma geóloga

do Departamento de Recursos Minerais (DRM) - RJ, conforme foi descrito na

metodologia. A tabela 20 mostra as classes geológicas, bem como suas características,

níveis de contribuição e seus respectivos pesos.

- Geomorfologia

 A ponderação das classes geomorfológicas foi realizada com auxílio de um

geomorfólogo da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM) - RJ, de

forma criteriosa, conforme foi descrito na metodologia. A tabela 21 mostra as classes

geomorfológicas, bem como suas características, níveis de contribuição e seus

respectivos pesos.

Tabela 19: Ponderação das classes de solos quanto à sua contribuição para o transporte de poluentes ao
reservatório de Barra Bonita, de acordo com suas características.

                                                                     
Classes de Solos Características Nível de

Contribuição
Peso

Argissolo Compreende solos minerais não-hidromórficos, profundos, bem a acentuadamente
drenado, com horizonte A ou E seguidos de horizonte B textural, com argila de
atividade baixa. Alta susceptibilidade à erosão pluvial; alta capacidade de lixiviação e
percolação lateral; baixa capacidade de adsorção catiônica.

Muito Alto 5

Latossolo Compreende solos minerais não-hidromórficos, muito profundos, bem a
acentuadamente drenados, com seqüência A-Bw-C. Baixa susceptibilidade à erosão
pluvial; muito alta capacidade de lixiviação; muito baixa capacidade de adsorção
catiônica.

Alto 4

Chernossolo Compreende solos minerais não-hidromórficos, pouco profundos, com A chernozênico
seguido de horizontes B incipiente, textural, nítico com argila de atividade alta e
saturação por bases alta. Média susceptibilidade à erosão pluvial; alta capacidade de
lixiviação e percolação lateral; muito alta capacidade de adsorção catiônica.

Baixo 2

Planossolo Compreende solos minerais hidromórficos ou não, mal ou imperfeitamente drenados,
com mudança textural abrupta entre horizonte A ou E e B textural. Alta
susceptibilidade à erosão pluvial; baixa capacidade de lixiviação e percolação lateral;
alta capacidade de adsorção catiônica.

Médio 3

Gleissolo Compreende solos minerais hidromórficos, mal a muito mal drenados, com horizontes
A ou H seguidos de horizonte glei. Muito baixa susceptibilidade à erosão pluvial;
muito baixa capacidade de lixiviação; moderada a alta capacidade de adsorção
catiônica.

Muito Baixo 1

Cambissolo Compreende solos minerais não-hidromórficos, acentuada a imperfeitamente drenados,
rasos a profundos com horizonte A seguido de horizonte B incipiente não plíntico.
Média susceptibilidade à erosão; média capacidade de lixiviação e percolação lateral;
média capacidade de adsorção catiônica.

Médio 3

Neossolo
Flúvico/Quartzarê
-nicos

Compreende solos minerais hidromórficos ou não, sem horizonte B diagnóstico.Baixa
susceptibilidade à erosão pluvial; média capacidade de lixiviação; baixa capacidade de
adsorção catiônica.

Médio 3

Neossolo Litólico Compreende solos minerais não-hidromórficos de seqüência A ou O seguido de Cr ou
assente diretamente sobre a rocha. Muito alta susceptibilidade à erosão pluvial; baixa
capacidade de lixiviação; média capacidade de adsorção catiônica.

Muito Alto 5



            

Tabela 20: Ponderação das classes de geologia quanto à sua contribuição para o transporte de poluentes ao reservatório de Barra Bonita.

Eras Grupos Classes Geológicas Características segundo BISTRICHI et al. (1981) Nível de
Contribuição

Peso

Sedimentos
Aluvionais

Aluviões em geral, incluindo areias inconsolidadas de granulação variável, argilas e cascalheiras fluviais subordinadamente, em
depósitos de calha e/ou terraços e vulneráveis à erosão fluvial.

Muito baixo P1

Formação Rio Claro Arenitos, arenitos conglomeráticos, arenitos argilosos e pequenas intercalações argilosas. Muito baixo P1
CENOZÓICO

Formação Itaqueri Predominantemente arenitos de cimento argiloso com lentes alongadas de folhelhos e conglomerados polimíticos. Médio P3

Bauru
Formação Marília Arenitos de granulação fina e grossa, compreendendo bancos maciços com tênues estratificações cruzadas de médio porte, incluindo

lentes e intercalações subordinadas de siltitos, argilitos e arenitos muito finos com estratificação plano-paralela e freqüentes níveis
rudáceos. Presença comum de nódulos carbonáticos.

Baixo P2

Formação Serra Geral
e Rochas Intrusivas
Básicas

Rochas vulcânicas toléiticas em derrames basálticos de coloração cinza a negra, textura afanítica com intercalações de arenitos
intertrapeanos, finos a médios, de estratificação cruzada tangencial e esparsos níveis vitrofíricos não individualizados.

Alto P4

Formação Botucatu Arenitos eólicos avermelhados de granulação fina a média com estratificações cruzadas de médio a grande porte; depósitos fluviais
restritos de natureza areno-conglomerática e camadas localizadas de siltitos e argilitos lacustres.

Muito baixo P1

M
E
S
O
Z
Ó
I
C
O

São

Bento
Formação Pirambóia Depósitos fluviais e de planícies de inundação incluindo arenitos finos a médios, avermelhados, síltico-argilosos, de estratificação

cruzada ou plano-pararela; níveis de folhelhos e arenitos argilosos de cores variadas e raras intercalações de natureza areno-
conglomerática.

Médio P3

Formação Corumbataí Depósitos possivelmente marinhos de planícies de maré, incluindo argilitos, folhelhos e siltitos cinza, arroxeados ou avermelhados,
com intercalações de bancos carbonáticos, silexíticos, e camadas de arenitos finos.

Muito alto P5

Formação Teresina Depósitos possivelmente marinhos e prodeltáicos, compreendendo folhelhos e argilitos cinza escuros a esverdeados ou
avermelhados, finamente laminados, em alternância com siltitos cinza-claros e arenitos muito finos; presença de restritas lentes de
calcários oolíticos e sílex.

Muito alto P5

Formação Serra Alta Depósitos essencialmente marinhos incluindo siltitos, folhelhos e argilitos cinza-escuros a pretos com laminação plano-paralela. Muito alto P5

Passa
Dois

Formação Irati Siltitos, argilitos e folhelhos sílticos de cor cinza clara a escura, folhelhos pirobetuminosos, localmente em alternância rítmica com
calcários creme, silicificados, e restritos níveis conglomeráticos; membro pelítico muito persistente na base.

Muito alto P5

Formação Tatuí Depósitos marinhos com estratificação plano-paralela, predominando siltitos; arenitos finos em parte concrecionados, calcários,
sílex; cor vermelha arroxeada na parte inferior e esverdeada na parte superior.

Alto P4
Tubarão

Formação Itararé Depósitos glaciares continentais, glácio-marinhos, fluviais, deltáicos, lacustres e marinhos, compreendendo principalmente arenitos
de granulação variada, imaturos, passando a arcósios; conglomerados, diamictitos, tilitos, folhelhos, ritmitos; raras camadas de
carvão.

Baixo P2

P
A
L
E
O
Z
Ò
I
C
O

B
A
C
I
A

D
O

P
A
R
A
N
Á

Suites Graníticas Pós-
tectônicas

Corpos graníticos epizoidais circunscritos de natureza intrusiva e discordante, desenvolvendo auréolas termometamórficas e
associados a freqüentes veios e diques aplíticos e micrograníticos.

Muito baixo P1

São
Roque

São Roque  Clorita xistos, quartzo-mica xistos a biotita e/ou muscovita, incluindo intercalações de metassiltitos, metagrauvacas, calcários
dolomíticos, calcossilicatadas e filitos; filitos quatzo filitos e filitos grafitosos em sucessões rítmicas incluindo subordinadamente
metassiltitos e quatzo xistos, micaxistos e quartzitos; quartzitos, quartizitos feldspáticos com metacórsios e metagravaucas
subordinadas; calcários dolomíticos, calcíticos e hornfels calcossilicáticos em auréolas termo-metamórficas; metaconglomerados
polimíticos e oligomíticos; anfibolitos, metagabros e epídoto anfibolitos; metadioritos e quartzo dioritos gnáissicos e migmatitos de
estruturas variadas.

Alto P4

Complexo Amparo Constituído por diversos conjuntos litológicos, tendo o principal deles ampla distribuição no domínio da unidade, incluindo gnaisses
a biotita, hornblenda e granada com grau variável de migmatização, associados a migmatitos de estruturas diversas, com
intercalações não individualizadas de quartzitos, xistos, anfibolitos, gonditos e metaultrabasitos.

Alto P4

Suítes Graníticas
Indiferenciadas

Granitos e granitóides polidiapíricos com predominância de termos porfiríticos com granulações variadas. Alto P4

PRÉ-
CAMBRIANO

Suítes Graníticas
Sintectônicas

Constituem a maior parte do magmatismo granitóide do embasamento paulista, tendo sua distribuição uma dispersão bastante ampla
nos vários compartimentos tectônicos. Incluem as facies Migmatítica e Cantareira.

Alto P4



            

Tabela 21: Ponderação das classes de relevo quanto à sua contribuição para o transporte de poluentes ao reservatório de Barra Bonita.
                                                                     

Unidades
Geomorfológicas

Classes
geomorfológicas

Características segundo PONÇANO et al..(1981) Nível de
Contribuição

Peso

 PLANALTO
 OCIDENTAL

Mesas Basálticas Morros testemunhos isolados (peões e baús); topos aplainados e arredondados; vertentes com perfis retilíneos, muitas vezes com trechos
escarpados e exposições de rocha; drenagem de média densidade, padrão pinulado e sub-paralelo e vales fechados.

Muito alto P5

Encostas em Cânions
Locais

 Predominam declividades altas (acima de 30%) e amplitudes maiores que 100m; vertentes com perfis retilíneos a convexos, com trechos
escarpados; drenagem de média densidade, padrão pinulado, vales fechados, localmente formando cânions e vales principais com fundos
chatos.

Muito alto P5
 CUESTAS
 BASÁLTICAS

Escarpas Festonadas Predominam declividades altas (acima de 30%) e amplitudes maiores que 100 metros; desfeitas em anfiteatros separados por espigões, topos
angulosos, vertentes com perfis retilíneos; drenagem de alta densidade, padrão sub-paralelo a dendrítico e vales fechados.

Muito alto P5

Planícies Aluviais Terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens dos rios, sujeitos periodicamente a inundações, o relevo não favorece processos
erosivos pluviais, porém, pode ocorrer erosão fluvial, dependendo do uso e cobertura da terra destas áreas.

Muito baixo P1

Tabuleiros Predominam baixas declividades (até 15%) e amplitudes locais inferiores a 100m; constituem interflúvios extensos e aplainaidos, vertentes
ravinadas de pequena expressão em área com perfis retilíneos de alta declividade; drenagem de baixa densidade e vales abertos.

Muito baixo P1

Colinas Amplas Predominam baixas declividades (até 15%) e amplitudes locais inferiores a 100m; interflúvios com área superior a 4 km2, topos extensos e
aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos; drenagem de baixa densidade,  padrão sub-dendrítico, vales abertos, planícies
aluviais interiores restritas e presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes.

Muito baixo P1

Colinas Médias Predominam baixas declividades (até 15%) e amplitudes locais inferiores a 100m; interflúvios com áreas de 1 a 4 km2, topos aplainados,
vertentes com perfis convexos a retilíneos; drenagem de média a baixa-densidade, padrão sub-retangular, vales abertos a fechados, planícies
aluviais interiores restritas e presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes.

Baixo P2

Morrotes Alongados e
Espigões

Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais inferiores a 100m; predominam interflúvios sem orientação
preferencial, topos angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos; drenagem de média a alta densidade, padrão dendrítico
e vales fechados.

Médio P3

 DEPRESSÃO
 PERIFÉRICA

Morros Arredondados Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais de 100 a 300m; topos arredondados e localmente achatados,
vertentes com perfis convexos e retilíneos, localmente ravinados; exposições locais de rocha; presença de espigões curtos locais; drenagem
de média densidade, padrão dendrítico a sub-dendrítico e vales fechados.

Médio P3

Morrotes Alongados e
Paralelos

Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais inferiores a 100m; topos arredondados, vertentes com perfis
retilíneos a convexos; drenagem de alta densidade, padrão paralelo a treliça e vales fechados.

Médio P3

Morros de Topos
Achatados

Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais de 100 a 300m; topos achatados e extensos, vertentes com
perfis retilíneos a convexos; drenagem de média densidade, padrão sub-paralelo e vales fechados.

Médio P3

Mar de Morros Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais de 100 a 300m; topos arredondados, vertentes com perfis
convexos a retilíneos; drenagem de alta densidade, padrão dendrítico a retangular, vales abertos a fechados, planícies aluvionares interiores
desenvolvidas; constitui geralmente um conjunto de formas em “meia laranja”.

Alto P4

Morros Paralelos Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais de 100 a 300m; topos arredondados, vertentes com perfis
retilíneos a convexos; drenagem com densidade alta, padrão em treliça e localmente sub-dendrítica, vales fechados a abertos e planícies
aluvionares inferiores restritas.

Alto P4

Morros com Serras
Restritas

Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais de 100 a 300m; morros de topos arredondados vertentes com
perfis retilíneos, por vezes abruptas, presença de serras restritas; drenagem de alta densidade, padrão dendrítico a pinulado, vales fechados e
planícies aluvionares interiores restritas.

Muito alto P5

 PLANALTO
 ATLÂNTICO

Serras Alongadas Predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes locais acima de 300m; topos angulosos, vertentes ravinadas com
perfis retilíneos, por vezes abruptas; drenagem de alta densidade, padrão dendrítico, vales fechados; podem ocorrer isoladas nas planícies
costeiras.

Muito alto P5
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- Coeficiente de variação de pluviosidade

Este tema também tem fundamental importância no presente estudo, visto que o

transporte de poluentes aos corpos d’água ocorre pelo escoamento superficial provocado

pelas chuvas. Dependendo da intensidade e duração das chuvas, este processo pode ser

mais ou menos intensificado, principalmente associando-o ao uso e cobertura da terra.

Por exemplo, se uma determinada área foi arada e adubada para o plantio e em seguida

ocorreu uma chuva intensa, tanto os nutrientes como os sedimentos serão levados por

meio do escoamento superficial para os cursos d’água, interferindo na qualidade de sua

água. A tabela 22 mostra os intervalos do coeficiente de variação de pluviosidade, bem

como os níveis de contribuição e seus respectivos pesos.

Tabela 22: Ponderação dos intervalos do coeficiente de variação de pluviosidade quanto à sua
contribuição para o transporte de poluentes ao reservatório de Barra Bonita.

   Intervalos do coeficiente de
variação de pluviosidade

Nível de contribuição Peso

0-0,704 Muito baixo P1
0,704-0,728 Baixo P2
0,728-0,752 Médio P3
0,752-0,776 Alto P4
0,776-0,80 Muito alto P5
Drenagem Nenhum 0

Na seqüência serão apresentados então os mapas temáticos com suas classes

ponderadas de 1 a 5 para cada sub-bacia (figura 43 a 49), conforme o seu nível de

contribuição para o fenômeno em questão. A partir da legenda torna-se possível a

identificação e comparação dos diferentes níveis de contribuição das sub-bacias entre os

sete temas considerados, sendo os mesmos ponderados e integrados, por sua vez, no

próximo item.
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Figura 43: Uso e cobertura da terra - Mapa das médias zonais das sub-bacias e mapa da ponderação dos
intervalos de 1 a 5.

Figura 44: Densidade de drenagem - Mapa das médias zonais das sub-bacias com a drenagem sobreposta
e mapa da ponderação dos intervalos de 1 a 5.
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Figura 45: Distância das sub-bacias ao reservatório - Mapa das médias zonais das sub-bacias e mapa da
ponderação dos intervalos de 1 a 5.

Figura 46: Pedologia - Mapa das médias zonais das sub-bacias e mapa da ponderação dos intervalos de 1
a 5.
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Figura 47: Geologia - Mapa das médias zonais das sub-bacias e mapa da ponderação dos intervalos de 1 a
5.

Figura 48: Geomorfologia - Mapa das médias zonais das sub-bacias e mapa da ponderação dos intervalos
de 1 a 5.
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Figura 49: Coeficiente de variação de pluviosidade - Mapa das médias zonais das sub-bacias e mapa da
ponderação dos intervalos de 1 a 5.

Observou-se que cada tema apresenta um comportamento diferenciado. No caso

da pedologia (figura 46), a maior parte das sub-bacias apresentou uma contribuição

muito alta ao passo que no caso da geologia e geomorfologia (figuras 47 e 48), a

maioria das sub-bacias apresentou uma contribuição média. A maioria dos temas

apresentou uma contribuição maior nas áreas localizadas nas regiões de relevo mais

acentuado (sub-bacias localizadas à sudoeste da bacia), onde os processos erosivos são

mais intensos e a drenagem é mais densa (figuras 44, 46, 47 e 48).

Quanto ao uso e cobertura da terra (figura 43), praticamente não ocorreu a classe

muito baixa, visto que realmente a bacia é muito pouco vegetada e bastante antropizada.

Pôde-se observar que as sub-bacias da porção norte do reservatório e rio Piracicaba até

o rio Tietê apresentaram maior contribuição, provavelmente devido ao cultivo extensivo

de cana-de-açúcar. Observa-se ainda que uma sub-bacia à direita inferior da bacia

apresentou contribuição baixa, apesar de estar em regiões mais elevadas, isto deve ter
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ocorrido pelo fato desta estar abrigando parte de uma Unidade de Conservação (APA

Jundiaí/Cabreúva), sendo a região mais vegetada de toda a bacia.

Quanto à distância (figura 45) a contribuição vai aumentando gradativamente até

se aproximar do reservatório, o que já era previsível. Quanto à precipitação da bacia

estudada (figura 48), observou-se que as sub-bacias próximas ao reservatório, com

algumas exceções, são as que possuem maior coeficiente de variação de pluviosidade.

Este fato pode ser compreendido, visto que o reservatório de Barra Bonita possui uma

superfície de evaporação bastante grande, aproximadamente 310,00 km2 de área

inundada, fator que pode estar influenciando a precipitação local.

6.3.2 Resultado da ponderação e integração dos temas e análise do potencial poluidor

das sub-bacias

Nesta fase, cada tema foi ponderado e integrado aos outros por meio da

aplicação da álgebra de mapas, ferramenta implementada no Spring 3.6. A ponderação é

bastante subjetiva, visto que os pesos atribuídos dependem da experiência de cada

profissional. Várias técnicas estão atualmente disponíveis nos SIG, que funcionam

como suporte à decisão, mas estas também possuem a desvantagem de serem

automáticas e, portanto, o conhecimento e experiência do profissional são aproveitados

de forma limitada. Desta forma, optou-se por aplicar diferentes equações para a

superposição dos temas como Média Simples, Média Ponderada e Soma Ponderada,

sendo que a Soma Ponderada foi utilizada para gerar vários cenários, atribuindo

diferentes pesos ao uso e cobertura da terra (P3, P4, P5 e P7), como já explicado no

capítulo materiais e métodos.

Dentre as características da bacia consideradas no presente trabalho,

seguramente, a interferência antrópica no ambiente, por meio do uso e ocupação das

terras e da alteração da cobertura vegetal tem sido um dos principais fatores a contribuir

para a degradação da qualidade da água e por isto este tema foi escolhido para receber

diferentes pesos na simulação. Os temas com os seus respectivos pesos, para cada

cenário, encontram-se na tabela 23. Os resultados dos cálculos de áreas das classes para

cada cenário podem ser visualizados na tabela 24 e os cenários na forma de mapas

podem ser visualizados nas figuras 50 a 53.
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Tabela 23: Ponderação dos temas nos diferentes cenários.

Cenários
Media

Simples
Média

Ponderada Simulação (Soma Ponderada)

Temas

C1 C2 C3 C4 C5 C6
Uso e cobertura da terra P1 P3 P3 P4 P5 P7
Densidade de drenagem P1 P1 P1 P1 P1 P1
Distância ao reservatório P1 P3 P3 P3 P3 P3
Pedologia P1 P2 P2 P2 P2 P2
Geologia P1 P2 P2 P2 P2 P2
Geomorfologia P1 P2 P2 P2 P2 P2
Coeficiente de variação de pluviosidade P1 P2 P2 P2 P2 P2

P:Peso
C: Cenário
Em amarelo: Pesos diferenciados apenas para o tema uso e cobertura da terra.

Tabela 24: Áreas das classes dos níveis de contribuição das sub-bacias para o transporte de poluentes ao
reservatório de Barra Bonita.

C=Cenário
Em amarelo: Classes que apresentaram maiores alterações de suas áreas.

Figura 50: CENÁRIO 1 - Mapa do potencial poluidor das sub-bacias em relação ao reservatório de Barra
Bonita – Integração por Média Simples. Escala 1:1.500.000

Áreas (km2)
Media

Simples
Média

Ponderada Simulação (Soma Ponderada)

Classes dos níveis de
contribuição das sub-bacias

C1 C2 C3 C4 C5 C6
Muito baixo 9,42 8,25 6.471,04 ↓↓ 5.074,22 ↓↓ 739,19 ↓↓ 5,13 ↓↓
Baixo 6.381,53 6.801,98 3.836,55 2.576,38 5.677,86 741,92
Médio 8.735,80 7.184,43 4.456,41 4.546,38 1.498,67 4.567,38
Alto 3.680,92 4.029,41 2.978,33 4.182,81 6.435,83 1.334,49
Muito alto 6,26 789,86 1.071,60 ↑↑ 2.349,94 ↑↑ 4.462,38 ↑↑ 12.165,01 ↑↑
Drenagem 350,50 350,50 350,50 350,50 350,50 350,50
Total 19.164,43 19.164,43 19.164,43 19.164,43 19.164,43 19.164,43
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Observando a tabela 24, Cenário 1 (Média Simples) verifica-se que as classes

predominantes foram as intermediárias (baixo, médio e alto) enquanto as classes da

extremidade (Muito Baixo e Muito alto) apresentaram áreas bem pequenas. Porém, este

não deve ser considerado um cenário ideal, visto que na realidade os fatores ambientais

não têm o mesmo papel no processo de produção e transporte de poluentes ao

reservatório.

Figura 51: CENÁRIO 2 - Mapa do potencial poluidor das sub-bacias em relação ao reservatório de Barra
Bonita – Integração por Média Ponderada. Escala 1:1.500.000.

O Cenário 2, onde os temas foram ponderados, atribuindo peso maior (3) ao uso

e cobertura da terra e distância ao reservatório, tentando uma maior aproximação com a

realidade, as classes alta e muito alta passaram a ocupar uma proporção maior da área

de estudo, indicando que quando se atribui maior peso aos temas, o potencial das sub-

bacias começa a aumentar.
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Figura 52: CENÁRIO 3 – Mapa do potencial poluidor das sub-bacias em relação ao reservatório de Barra
Bonita – Integração por Soma Ponderada (Uso-P3). Escala 1:1.500.000.

Comparando os Cenários 2 e 3, cujos temas receberam os mesmos pesos, porém,

com a aplicação de equações distintas no momento da integração (Média Ponderada e

Soma Ponderada), percebeu-se diferenças nas áreas das classes de extremidade,

principalmente na classe muito baixo, onde a área em C3 foi bem maior que em C2.

Para as outras classes houve uma redução não muito grande das áreas de C2 para C3.

Isto mostrou que o tipo de equação que se aplica para a integração dos temas interfere

diretamente no resultado dos cenários.
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Figura 53 e 54: CENÁRIOS 4 e 5: Mapas do potencial poluidor das sub-bacias em relação ao reservatório de
Barra Bonita – Integração por Soma Ponderada (Uso-P4) e Integração por Soma Ponderada (Uso-P5). Escala
1:1.500.000.
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Figura 55: CENÁRIO 6 - Mapa do potencial poluidor das sub-bacias em relação ao reservatório de Barra
Bonita –Integração por Soma Ponderada (Uso-P7). Escala 1:1.500.000.

Ao se comparar os Cenários 3, 4, 5 e 6 (Soma Ponderada) notou-se uma tendência

de redução da área da classe muito baixo e um aumento da área da classe muito alto, haja

visto que conforme se atribuiu maior peso ao tema uso e cobertura da terra, maior passou a

ser o potencial das sub-bacias quanto ao transporte de poluentes ao reservatório de Barra

Bonita. Este processo vai ocorrendo gradativamente até que todas as sub-bacias passem a

ter um potencial máximo (classe Muito alto). No caso das classes intermediárias o

comportamento foi variável. Contudo, observou-se que a classe baixo também tende a

reduzir, quando o peso atribuído é muito alto, como foi o caso do C6 e que a classe médio

se manteve bastante estável ao longo da simulação.

Os resultados obtidos após a ponderação e superposição dos temas foram bastante

coerentes considerando que as sub-bacias associadas às classes muito alta ou alta são,

predominantemente, as que estão mais diretamente relacionadas ao reservatório.

Certamente a distância das sub-bacias em relação ao reservatório contribuiu para estes

resultados, mas também o tipo de uso da terra que é intenso às margens do reservatório, a
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cobertura vegetal que se apresentou reduzida neste local e a presença de argissolos que são

bastante susceptíveis à erosão, sem contar o coeficiente de variação de pluviosidade que se

apresentou mais elevado nas proximidades do reservatório.

Apesar da subjetividade envolvida nos processos de ponderação, a álgebra de

mapas temáticos ponderados se mostrou adequada ao planejamento de bacias visando a

proteção dos recursos hídricos, principalmente quando se trata de áreas bastante extensas.

Esta metodologia pode ser utilizada para identificar áreas prioritárias à intervenção no

sentido de otimizar o uso e ocupação das terras, recuperar áreas degradadas, reflorestar

áreas de nascentes e margens dos rios, reduzir a aplicação de defensivos agrícolas,

minimizar os processos erosivos, dentre outras práticas que venham a diminuir as fontes

difusas de poluição e, conseqüentemente, assegurar melhor qualidade da água.

Para KUHNLE et al.(1996) o conhecimento dos efeitos da variação do uso da terra

sobre o movimento de sedimentos e água através da bacia hidrográfica é muito importante

para a tomada de decisões sobre o manejo adequado das terras. Neste sentido, a

modelagem matemática tem sido utilizada. A principal vantagem de sua aplicação reside

na possibilidade do estudo de vários cenários diferentes e de forma rápida, muitos deles

ainda não explorados em experimentos reais. Outra importante vantagem da utilização de

simulação de cenários está associada a seu baixo custo. Na maioria das aplicações, o custo

de executar um programa computacional é muitas ordens de magnitude menor do que o

correspondente custo relativo à investigação experimental. Esse fator adquire maior

importância na medida em que o problema real estudado apresenta maiores dimensões e

complexidade (como uma bacia hidrográfica de tamanho significativo), além dos custos

operacionais mais elevados relativos às pesquisas de campo (PESSOA et al., 1997).

Nesse contexto, MACHADO et al. (2003) realizaram um trabalho simulando

cenários alternativos de uso e ocupação da terra na microbacia hidrográfica do Ribeirão

dos Marins (Piracicaba, SP), comparando-os quanto à sua produção de sedimentos com o

cenário de uso atual, para o biênio 1999/2000. As simulações foram realizadas por meio da

integração do modelo matemático Soil and Water Assessment Tool (SWAT) e o SIG

ArcView da ESRI. Os mesmos autores concluíram que os resultados evidenciaram a

necessidade de se tratar a paisagem em bacias hidrográficas de uma forma global,

identificando as "áreas ambientalmente sensíveis", onde são necessárias práticas de

controle dos processos erosivos ou mudanças de uso da terra, e não somente a proteção

dispensada aos cursos d'água por meio da mata ciliar.
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6.4 Análise espaço temporal dos parâmetros de qualidade da água em resposta às

atividades antrópicas do entorno do reservatório de Barra Bonita e de seus principais

afluentes

O reservatório de Barra Bonita foi construído em 1963 e, ao longo das últimas

décadas, muitos trabalhos têm sido realizados neste ecossistema analisando parâmetros de

qualidade da água sob diversos enfoques, acrescentando ainda estudos relacionados ao

zooplâncton e fitoplâncton, à ictiofauna, às macrófitas, entre outros. Contudo, poucos

foram os trabalhos que procuraram fazer análises ao longo de um período de tempo

significativo, considerando a distribuição espacial dos processos e a contribuição do uso e

cobertura da terra de seu entorno. Geralmente as amostras eram coletadas em apenas um

ponto ou poucos pontos ao longo do reservatório, o que dificulta a interpretação da

situação analisada. Outro aspecto desvantajoso é que em épocas passadas não se obtinha

uma localização precisa do ponto de amostragem, pois não se dispunha de dispositivos

como o GPS.

Desta forma, o presente trabalho buscou realizar uma análise temporal (1979 a

2002) e espacial (30 pontos de amostragem ao longo do reservatório de Barra Bonita, nas

estações seca e chuvosa no ano de 1990 e 2002) de alguns parâmetros de qualidade da água

no reservatório de Barra Bonita, fazendo uso de vários dados da literatura, além dos dados

obtidos por amostragens em campo neste trabalho em 2002.

6.4.1 Análise temporal do processo de degradação da água (1979 a 2002)

Inicialmente, foram testados ajustes de diversos modelos de tendência, visando

ilustrar o comportamento de cada parâmetro de qualidade de água para as médias (estações

seca e chuvosa) do ponto 30 (Barragem) onde há maior concentração de estudos, ao longo

do tempo. Mas, mesmo assim o número de amostras analisadas ainda foi insuficiente para

se obter um bom ajuste. Além do reduzido número de amostras, outros fatores contribuem

para a dificuldade de se obter um bom modelo de ajuste, dentre os quais destacam-se a

existência de  datas sem amostragens (descontinuidade) e as diferenças nos métodos

analíticos adotados pelos diferentes grupos de pesquisa. Essas fontes de variabilidade

externa reduziram em muito a precisão do modelo gerado, e explicam em parte os baixos

valores de r2 obtidos.
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Apesar dos baixos valores de r2 nos gráficos de tendência, pôde-se observar, a partir

de uma análise qualitativa, uma tendência com oscilações em torno da média, de aumento

de alguns parâmetros de qualidade de água analisados de 1979 a 2002, principalmente na

estação chuvosa, podendo ser destacada a condutividade elétrica (figura 56). O número de

amostras neste caso foi em torno de 20.
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Figura 56: Linha de tendência para o parâmetro condutividade elétrica.

Apesar de todos os “erros” amostrais acumulados pela evolução dos métodos de

medida, a passagem do tempo explica mais de 50% da variação dos valores de

condutividade, considerando que o valor de r2 para o parâmetro condutividade elétrica foi

de 0,5027 para a estação seca e 0,5597 para a estação chuvosa. Isso indica que existe uma

tendência consistente de aumento da condutividade da água do reservatório ao longo dos

últimos 23 anos. É interessante ainda observar que essa tendência independe da estação do

ano e que, portanto, não está apenas ligada ao manejo do reservatório, mas ao aumento da

carga poluidora do reservatório ao longo do tempo.

 Já os resultados para clorofila (figura 57), por exemplo, indicam uma tendência não

muito acentuada no aumento de sua concentração ao longo do tempo. Isso pode ser

explicado pelo fato deste ponto estar muito próximo da barragem, sofrendo perdas de

biomassa pela vazão vertida, principalmente nos períodos chuvosos. Este fato se explica

ainda pelo caráter mais episódico da ocorrência de florescimento de algas, o que acaba por

dificultar a possibilidade de determinar tendências temporais a partir de amostragens

episódicas como as disponíveis na literatura consultada. Análises recentes, da variabilidade

temporal da condutividade e da concentração de clorofila, baseadas em amostras de alta

freqüência obtidas pelo Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental (SIMA)

mostraram que a condutividade tem um comportamento estável ao longo do dia, enquanto
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a concentração de clorofila pode ser dobrada de um dia para outro. Assim, amostragens

episódicas tendem a mascarar o comportamento médio do sistema (NOVO et al., 2004).
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Figura 57: Linha de tendência para o parâmetro clorofila a total.

Na seqüência foram analisadas, temporalmente, as médias estacionais dos pontos de

amostragem por compartimento P (“braço” Piracicaba), E (encontro dos “braços”), T

(“braço Tietê), C (“corpo” central) e B (barragem), para alguns parâmetros, cujos

resultados foram mais expressivos. Este procedimento foi adotado visando reduzir o

número de amostras a serem comparadas e partindo do pressuposto que cada

compartimento do reservatório tem um comportamento distinto para cada parâmetro, o que

já se verificou no trabalho de NOVO e BRAGA (1995), por exemplo.

Nas figuras 58 e 59 estão apresentados os valores de condutividade elétrica ao

longo do tempo, nas estações seca e chuvosa, por compartimento. Observa-se que seus

valores tendem a aumentar tanto na estação seca quanto na chuvosa, para todos os

compartimentos, tendência já verificada quando da análise da amostra localizada próxima à

barragem (30), e integradora do conjunto de influências sofridas ao longo do reservatório.

O aspecto mais notável ao se dividir o reservatório em compartimentos é verificar a

intensificação dessa tendência no compartimento T, sendo as concentrações as mais

elevadas. Isto indicou estar havendo uma quantidade maior de íons neste compartimento,

provindos da bacia do Médio Tietê o que leva a um aumento da condutividade elétrica.

Provavelmente este fato ocorre devido aos resíduos industriais e domésticos provindos da

região Metropolitana de São Paulo, por ser este reservatório o primeiro dos reservatórios

em cascata implantados no rio Tietê a partir de São Paulo, além da contribuição de
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afluentes contaminados por poluentes provindos de outros grandes centros urbanos como

Sorocaba, Jundiaí e Capivari.

Figuras 58 e 59: Condutividade elétrica ao longo do tempo, nas estações seca e chuvosa, por compartimento,
respectivamente.

CALIJURI (1999), mesmo não podendo contemplar todas as concentrações iônicas,

observou que os valores de condutividade indicaram que deve ter havido um acréscimo

substancial de íons na água do reservatório de Barra Bonita no período estudado. Este fato

foi explicado pelos valores obtidos no inverno de 1993 terem sido 44% maiores do que os

obtidos em 1979 e 37% superiores aos de 1986/1987. Considerando médias mensais, o

aumento foi de 38% em relação a 1979 e de 30% aos obtidos por CALIJURI (1988).

Os dados de 1979 utilizados neste trabalho foram obtidos em GUNTZEL (2000)

que observou para a condutividade elétrica que as concentrações obtidas na estação

chuvosa foram superiores às obtidas na estação seca, nos reservatórios de Barra Bonita,

Bariri e Ibitinga, sendo que Barra Bonita foi responsável pelo maior valor observado

90,7µS/cm. Comparando este valor com os obtidos nas figuras 58 e 59 em 2002, do

presente trabalho, percebe-se que realmente houve um aumento significativo ao longo do

tempo, chegando a ultrapassar 300 µS/cm.

Com relação às formas de nitrogênio, tanto o nitrito como o íon amônio

apresentaram um aumento ao longo do tempo (figuras 60 a 63).

Verificou-se, pois, que o íon amônio apareceu em concentrações maiores que o

nitrito, isto devido ao lançamento de esgoto sanitário sem tratamento prévio em larga

escala. O compartimento mais expressivo foi o Tietê em ambas as estações, sendo que na

estação chuvosa as concentrações foram mais elevadas, devido à entrada de nutrientes pelo

escoamento superficial provenientes de fontes difusas. É importante ressaltar aqui que os

fertilizantes aplicados na agricultura são geralmente ricos em nitrogênio. Ainda no período
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chuvoso de 2002, tanto para o nitrito como para o íon amônio, o compartimento E também

apresentou concentrações bastante elevadas, provavelmente pela influência do “braço” do

rio Tietê.

Segundo OISHI (1996), em Barra Bonita, o rio Tietê é o que mais contribui com o

total de nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) para o reservatório. Na carga de

nitrogênio transportada pelo rio Tietê, o nitrito foi a forma predominante representando

50,80% do total da entrada.

Figuras 60, 61, 62 e 63: Nitrito e íon amônio ao longo do tempo, nas estações seca e chuvosa, por
compartimento.

Para GUNTZEL (2000), o íon amônio foi a segunda forma nitrogenada mais

abundante nos reservatórios analisados. Este elemento é um bom indicador da presença de

poluição recente.

Comparando os resultados de 1979 desta autora para o reservatório de Barra Bonita

(51,5 µg/L na estação chuvosa e 22,9 µg/L na estação seca) com os obtidos no presente

trabalho em 2002 (acima de 2000 µg/L na estação chuvosa e de 1600 µg/L na estação seca)
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verificou-se um aumento muito grande nas concentrações deste parâmetro, temporalmente.

A mesma autora, comparando as concentrações de amônio de 1979 com as de 1997/1998

também concluiu que realmente houve um aumento deste íon em 20 anos.

Quanto às formas fosfatadas, todas as analisadas (PID, PTD e P total) apresentaram

um incremento ao longo do tempo, principalmente no compartimento T. Mas como o

fósforo total apresentou concentrações elevadas para todos os compartimentos, este foi

escolhido para ser aqui discutido. As figuras 64 e 65 mostram os resultados para este

parâmetro nas estações seca e chuvosa.

Figuras 64 e 65: Fósforo total ao longo do tempo, nas estações seca e chuvosa, por compartimento.,
respectivamente.

Ao se comparar esses resultados verificou-se que no caso do compartimento T as

concentrações tenderam a aumentar ao longo do tempo, atingindo concentrações mais

elevadas na estação seca. OISHI (1996) também encontrou concentrações maiores para o

fósforo total, em quase todas as estações de amostragens, na época de estiagem e ainda

observou que o rio Tietê contribuiu com 39% do fósforo total e o rio Piracicaba, com

apenas 10%. Este fato pode ser explicado pelo compartimento T do reservatório ter uma

contribuição maior de esgotos domésticos e industriais (resíduos inclusive provindos da

região metropolitana de São Paulo), contendo produtos fosfatados, como os detergentes,

que no período da seca se concentram nos corpos d’água.

Por outro lado, os compartimentos P e B apresentaram teores maiores na estação

chuvosa, demonstrando que o fósforo total detectado em períodos chuvosos na água deve

ter origem natural (geologia ou pedologia) ou na aplicação de substâncias

organofosforadas, atingindo o reservatório por meio do escoamento superficial. Conforme

LEITE (1998), as altas concentrações de fósforo total na água estão relacionadas com a

erosão de partículas de terrenos com grande inclinação, e solos facilmente erodíveis. De
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acordo com CALIJURI (1999), no período de julho de 1989 a julho de 1993, a

concentração de fósforo total em Barra Bonita aumentou 33%, aproximadamente,

evidenciando a aceleração do processo de eutrofização neste sistema, visto que o fósforo é

o seu principal elemento indutor.

A clorofila, sendo um dos principais responsáveis pela fotossíntese, pode dar

indicações da biomassa e produtividade do fitoplâncton presente no reservatório, e,

portanto, do estado trófico do mesmo. De acordo com ESTEVES (1988), em lagos

tropicais a produtividade do fitoplâncton é dependente, principalmente, da disponibilidade

de radiação subaquática e da concentração de nutrientes, especialmente fosfato, amônia e

nitrato.

Por este fato, analisando o parâmetro clorofila a total, para as estações seca e

chuvosa (figura 66 e 67), foi possível observar um aumento ao longo dos anos,

principalmente, no compartimento B na estação chuvosa e no compartimento T na estação

seca, lembrando que no presente item está sendo considerada a média dos pontos de

amostragens para cada compartimento, diferentemente do item anterior onde se considerou

os valores referentes apenas ao ponto de amostragem 30.

Provavelmente, na época da seca observou-se uma concentração maior no

compartimento T, devido à entrada de nutrientes provindos dos esgotos domésticos e

industriais desta bacia. Verificou-se ainda um pico na estação seca no compartimento B,

em 1994 e um pico na estação chuvosa no compartimento T, em 1998. O primeiro pico foi

obtido na amostragem de CALIJURI (1999) e esta autora explica que a variabilidade

temporal, em curto prazo, demonstra que podem ocorrer grandes diferenças nas estimativas

de biomassa (concentração de clorofila) e produtividade primária. Esta afirmação foi

confirmada pelo trabalho de NOVO et al. (1994) relacionado ao SIMA, já mencionado

anteriormente.

A variabilidade deste parâmetro em curto espaço de tempo pode estar relacionada à

instabilidade das condições físicas e químicas do sistema aquático, instabilidade esta

provocada por variáveis climatológicas e de operação da usina, interações biológicas e

ritmos dos processos fisiológicos do fitoplâncton, dentre outros.

O pico ocorrido em 1998 para a estação seca foi obtido na amostragem de

GUNTZEL (2000). A autora justifica o ocorrido pela capacidade das algas de aumentarem

o conteúdo deste pigmento, em reservatórios turbulentos e com turbidez elevada, e,

portanto, limitados pela luz, o que as tornam capazes de absorver mais fótons, em faixa
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mais ampla de comprimento de onda, aumentando a capacidade fotossintética durante o

curto período em que permanecem expostas à luz, durante a circulação das águas, através

de um fenômeno denominado “fotoadaptação compensatória” (REYNOLDS, 1999).

Figuras 66 e 67: Clorofila a total ao longo do tempo, nas estações seca e chuvosa, por compartimento,
respectivamente.

6.4.2 Análise dos parâmetros de qualidade da água e sua relação com as

características fisiográficas e uso e cobertura da bacia de contribuição (1990 e 2002)

Nesta fase foram analisados para 1990 e 2002 (estações seca e chuvosa), 14

parâmetros de qualidade da água (transparência da água, temperatura, NO3
-, NO2

-, NH4
+, N

total, PID, PTD, P total, clorofila a total, MST, MSO, MSI e SiO2), buscando correlacioná-

los às fontes de poluição pontuais e difusas das regiões de entorno do reservatório. Os

parâmetros pH, condutividade elétrica e OD não puderam ser comparados nesta fase, visto

que não foram analisados em 1990 no projeto SISA.

A figura 68 mostra a transparência da água obtida pelo Disco de Secchi, nos

diferentes compartimentos do reservatório de Barra Bonita. Observou-se, inicialmente,

uma maior transparência da água nas estações secas. Segundo CALIJURI (1999), no

período seco, o reservatório de Barra Bonita apresenta maior transparência, menor

condutividade, menor quantidade de material orgânico dissolvido, devido à menor vazão e

maior tempo de residência da água. Comparando os dois anos verificou-se que a

transparência foi maior em 1990 no caso da estação chuvosa, porém, foi maior em 2002 no

caso da estação seca. Este fato pode estar relacionado ao regime de chuvas visto que a

estação seca de 1990 foi mais acentuada enquanto a estação chuvosa de 2002 apresentou

maiores precipitações (figura 19 do tópico 6.1.6). Quanto aos diferentes compartimentos

do reservatório, observou-se nitidamente que o compartimento T foi o que apresentou
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menor transparência, devido à presença de grande quantidade de nutrientes e material em

suspensão provindos de esgotos domésticos e industriais da bacia de contribuição do

Médio Rio Tietê. No compartimento P a situação se mostrou um pouco melhor. E ainda,

verificou-se um gradiente ao se passar da fase de rio para lago, demonstrando a

hidrodinâmica e autodepuração que vai ocorrendo ao longo do mesmo e também a

contribuição dos afluentes (efeito de diluição devido às suas águas serem menos poluídas),

que contribuem para a melhoria da qualidade da água. A maior transparência foi obtida no

compartimento C (ponto 27), devido a este ponto estar localizado próximo à

desembocadura do afluente rio Araquá, que possui uma vazão significativa e águas com

nível de poluição menos acentuado do que o reservatório de Barra Bonita (figura 9 do

tópico 5.1.2.2). Ao se analisar a transparência da água em diferentes períodos, deve-se

considerar ainda a influência da entrada dos elementos MSO e MSI, que serão

apresentados e discutidos posteriormente.

Figura 68: Transparência, nas estações seca e chuvosa de 1990 e 2002, nos pontos de amostragens.

Quanto às formas nitrogenadas, as figuras 69 a 72 mostram os resultados obtidos

para nitrato, nitrito, amônio e nitrogênio total, respectivamente. Segundo BARBOSA

(1981), a concentração e a distribuição de nitrato em lagos tropicais parecem estar

diretamente relacionadas com o grau de oxigenação da coluna d’água. Para ESTEVES

(1988), em lagos eutróficos, como é o caso do reservatório de Barra Bonita, durante o

período de estratificação térmica, ocorre um aumento da concentração de nitrito no

hipolímnio. E ainda, quanto ao nitrogênio amoniacal, este autor comenta que na maioria

dos lagos tropicais estudados, parece não haver relação deste elemento com a

produtividade, mas sim com a duração do período de estratificação térmica.
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Figura 69, 70 e 71: Nitrito, nitrato e íon amônio, respectivamente, nas estações seca e chuvosa de 1990 e
2002, nos pontos de amostragens.
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Figura 72: Nitrogênio total, nas estações seca e chuvosa de 1990 e 2002, nos pontos de amostragens.

Ao se observar a distribuição das formas nitrogenadas deste estudo, nas diferentes

estações do ano e compartimentos do reservatório, verificou-se uma variabilidade bastante

grande. Comparando nitrato, nitrito e amônio, o nitrato foi a forma que apresentou teores

mais elevados, ultrapassando os 4.000 µg/L, principalmente no compartimento C, na

estação chuvosa de 2002, sugerindo que neste período chuvoso, os nutrientes foram

transportados dos “braços” do reservatório para o “corpo central”, sem considerar a

contribuição das fontes difusas. Por outro lado, para o ano de 1990 foram observados

valores maiores de nitrato no compartimento T, similares nas estações seca e chuvosa. E

ainda, em ambos os anos na estação seca, houve uma concentração maior deste nutriente

em torno dos pontos 23 e 24, localizados no final do compartimento T e início do “corpo”

central. Isto reflete o somatório das concentrações de nitrato do rio Tietê proveniente de

fontes pontuais de poluição, que no período seco não sofre o efeito de diluição pelas

chuvas, sem considerar que estes pontos estão localizados a jusante da entrada do ribeirão

da Capivara, trazendo resíduos de esgoto do município de Botucatu (figura 9 do tópico

5.1.2.2).

No caso do nitrito e do íon amônio, as concentrações mais elevadas ocorreram em

2002. O nitrito é bastante instável e por isto não são detectados altos teores para esta forma

de nitrogênio. Neste estudo os seus valores maiores ocorreram nos compartimentos T e C,

com exceção do ponto 27 que por receber a contribuição do afluente rio Araquá, sofreu

diluição e apresentou valor reduzido. Para a estação seca, observou-se no compartimento

T, que nos pontos 18 e 19 a concentração de nitrito ficou reduzida, talvez pelo fato de

haver uma curva no “braço” Tietê bastante acentuada que pode estar retendo sedimentos e,
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juntamente com estes, nutrientes como é o caso do nitrito. Este fenômeno pode inclusive

ser observado na figura 9 do tópico 5.1.2.2, que mostra uma tonalidade mais escura da

água nesta curva do rio, (na imagem de satélite) indicando que realmente está ocorrendo

acúmulo de sedimentos, nutrientes e material em suspensão neste local. Por outro lado, o

nitrito se concentra nos pontos a jusante (23 e 24) pela contribuição de nutrientes

provindos do Ribeirão da Capivara, cujas nascentes encontram-se na área urbana de

Botucatu.

Para o amônio, as concentrações maiores foram também no compartimento T,

sendo várias vezes superiores no ano de 2002 com relação ao ano de 1990, para as duas

estações, ultrapassando 2.500 µg/L. Este fato pode ser justificado, visto que o íon amônio

provém do lançamento de esgotos, principalmente domésticos, e que a população da bacia

de contribuição do Médio Rio Tietê aumentou de 1990 para 2002. No compartimento P as

concentrações de amônio foram menores, porém, observou-se um gradiente decrescente

nítido da fase de rio para a de lago, em ambas as estações, verificando novamente a

interferência do processo de depuração do rio.

E, finalmente, quanto ao nitrogênio total, as concentrações mais significativas

foram no compartimento T, na estação chuvosa de 2002 (acima de 18 mg/L ou 18.000

µg/L, valores altíssimos, visto que no esgoto in natura são encontrados teores em torno de

40 mg/L) e na região do encontro E, estando esta sofrendo a influência do nitrogênio

advindo do “braço” do rio Tietê, lembrando que o “braço” T sofre influência de esgotos

sanitários da Região Metropolitana de São Paulo. No compartimento P, as maiores

concentrações foram na estação chuvosa de 1990. O fato das maiores concentrações de

nitrogênio serem obtidas na estação chuvosa leva a suspeitar de forte contribuição de

nutrientes provindos de fontes difusas, relacionadas à agricultura, visto que ambas as

bacias Tietê e Piracicaba possuem extensas áreas agrícolas, com destaque para o cultivo da

cana-de-açúcar. No entanto, é difícil quantificar o nitrogênio, pois ocorre transição entre as

diferentes formas, além da fixação por microorganismos e confinamento no sedimento.

Quando se refere ao nitrogênio orgânico total (NTK) está se referindo ao nitrogênio

orgânico particulado somado ao nitrogênio amoniacal. Geralmente, em estudos

limnológicos analisa-se o teor de nitrogênio total pelo método Kjeldahl, que transforma

todo o nitrogênio em amoniacal. Para o nitrogênio orgânico total, segundo OISHI (1996),

ocorreu uma introdução de 46.081 ton/ano, uma exportação de 31.549 ton/ano (68%) e

uma retenção de 14.531 ton/ano (32%) no reservatório de Barra Bonita. Quanto às formas
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fosfatadas as figuras 73 a 75 demonstram os resultados referentes ao PID, PTD e P total,

respectivamente.

E, finalmente, quanto ao nitrogênio total, as concentrações mais significativas

foram no compartimento T, na estação chuvosa de 2002 (acima de 18 mg/L ou 18.000

µg/L) e na região do encontro E, estando esta sofrendo a influência do nitrogênio advindo

do “braço” do rio Tietê. No compartimento P, as maiores concentrações foram na estação

chuvosa de 1990. O fato das maiores concentrações de nitrogênio serem obtidas na estação

chuvosa leva a suspeitar de forte contribuição de nutrientes provindos de fontes difusas,

relacionadas à agricultura, visto que ambas as bacias Tietê e Piracicaba possuem extensas

áreas agrícolas, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar.

Quando se refere ao nitrogênio orgânico total (NKT) está se referindo ao nitrogênio

orgânico particulado somado ao nitrogênio amoniacal. Geralmente, em estudos

limnológicos analisa-se o teor de nitrogênio total pelo método Kjeldahl, que transforma

todo o nitrogênio em amoniacal. Para o nitrogênio orgânico total, segundo OISHI (1996),

ocorreu uma introdução de 46.081 ton/ano, uma exportação de 31.549 ton/ano (68%) e

uma retenção de 14.531 ton/ano (32%) no reservatório de Barra Bonita.

Quanto às formas fosfatadas as figuras 73 a 75 demonstram os resultados referentes

ao PID, PTD e P total, respectivamente. No que diz respeito ao PID, os resultados obtidos

mostraram concentrações muito mais elevadas no ano de 2002 em relação a 1990, para o

compartimento T, em ambas as estações, sendo que na estação seca as concentrações

atingiram aproximadamente 350 µg/L.  Contudo, os valores obtidos na estação seca

superaram os obtidos na estação chuvosa em quase todos os pontos, para ambos os anos,

demonstrando que este nutriente tende a se concentrar na época de estiagem, provindo

certamente do lançamento de esgotos, contendo substâncias fosfatadas como os

detergentes. Observa-se ainda que há uma tendência de redução do PID no compartimento

T, conforme se aproxima do “corpo” central do reservatório, em ambas as estações. Parece

que este nutriente vai se depositando nas regiões próximas às curvas do rio como é o caso

dos pontos 18 e 19.
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Figuras 73, 74 e 75: PID, PTD e P total nas estações seca e chuvosa de 1990 e 2002, nos pontos de
amostragens, respectivamente.
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Com relação ao PTD, as maiores concentrações obtidas também foram no

compartimento T, no ano de 2002, sendo que a distribuição das concentrações neste

compartimento foi similar à do PID para as duas estações. É interessante notar, neste

compartimento, que conforme se deslocou do ponto 14 para o 24 (“braço” do rio Tietê em

direção ao “corpo” central) ocorreu um aumento nas concentrações do ponto 14 ao 19, na

estação seca, e a partir deste ponto iniciou-se um processo decrescente nos valores das

concentrações até atingir o ponto 24. O inverso ocorreu na estação chuvosa. Este fenômeno

foi observado tanto para o PTD como para o fósforo total e pode ser explicado pelo fato de

que os pontos 18 e 19 estão localizados nas proximidades da maior curva do

compartimento T, estando acumulando estas formas fosfatadas no período seco, ao passo

que no período chuvoso, os pontos 18 e 19 recebem a contribuição das vazões de afluentes

próximos, provocando a diluição destes nutrientes, transportando-os até os compartimentos

C e B, onde se observou maior acúmulo (figura 9 do tópico 5.1.2.2). OISHI (1996)

observou que para o fosfato inorgânico dissolvido, ocorreu uma introdução de 716 ton/ano,

uma exportação de 120 ton/ano (17%) e retenção de 597 ton/ano (83%) no reservatório de

Barra Bonita e que para o fosfato total dissolvido, houve uma introdução de 939 ton/ano,

uma exportação de 237 ton/ano (25%) e retenção de 702 ton/ano (75%).

No caso do fósforo total, observou-se também que as concentrações referentes a

2002 foram maiores que as de 1990. Para o compartimento P, percebeu-se concentrações

maiores na época de chuvas, mostrando que as formas fosfatadas atingem este

compartimento também pelo escoamento superficial, devido às fontes difusas, relacionadas

aos processos erosivos, bem como à aplicação de agroquímicos nas lavouras. Observou-se

ainda um gradiente decrescente conforme se desloca do “braço” do rio Piracicaba para o

“corpo” central, principalmente na estação chuvosa. Este fato mostra que a contribuição da

vazão de seus afluentes deve estar diluindo a água poluída que passa pelos grandes centros

urbanos e áreas agrícolas da bacia, fenômeno já observado anteriormente.

Segundo BRANCO (1986) e ESTEVES (1988), o fósforo ocorria em baixas

concentrações no reservatório de Barra Bonita. Como já mencionado anteriormente,

NOVO e BRAGA (1995) observaram que o comportamento dos fatores limnológicos

difere do “corpo” central para os “braços” do mesmo, o que também vem sendo observado

no presente trabalho. Quanto ao fósforo, foi verificado que as concentrações médias

aumentaram, gradualmente, entre julho de 1989 e março de 1990, para diminuírem entre

março e novembro de 1990. Entretanto, as concentrações no período seco de 1990 são mais
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altas que as do mesmo período de 1989. Os valores máximos ocorreram entre janeiro e

março de 1991.

As mesmas autoras observaram o mesmo comportamento para o “braço” do Tietê,

apenas com amplitudes maiores entre os valores mínimos e máximos de concentração de

fósforo total. No entanto, para o “braço” do Piracicaba houve uma relativa diminuição dos

valores de fósforo de 1989 para 1990, em oposição à tendência geral do reservatório. De

acordo com CALIJURI (1999), no período de julho de 1989 a julho de 1993, a

concentração de fósforo total em Barra Bonita aumentou 33%, aproximadamente,

evidenciando a aceleração do processo de eutrofização neste sistema.

A figura 76 apresenta os resultados obtidos para a clorofila a total nos anos de 1990

e 2002. Observa-se que as maiores concentrações foram obtidas em 2002, na estação seca,

no compartimento T e na estação chuvosa no compartimento B. Verificou-se, pois, que a

clorofila se concentrou no compartimento T na época da seca devido à presença de uma

grande quantidade de nutrientes, principalmente, N e P provindos dos esgotos e da

agricultura, que induzem uma maior produtividade do fitoplâncton e que tendem a se

concentrar neste período, cujas vazões e precipitações ficam reduzidas. Sobretudo, o tempo

de residência da água no reservatório é um dos fatores determinantes da concentração de

clorofila. Foi notória também a relação deste parâmetro com as formas nitrogenadas e

fosfatadas, principalmente, PID, PTD e P total, que também tiveram teores mais elevados

na estação seca no compartimento T, favorecendo o processo de eutrofização. Outro fator

que favorece a fotossíntese na estação seca é o aumento da transparência no sistema

aquático, devido à redução da vazão, turbulência e do escoamento superficial.

Figura 76: Clorofila a total, nas estações seca e chuvosa de 1990 e 2002, nos pontos de amostragens. 
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Uma maior concentração de clorofila a total no compartimento B, deve ter ocorrido

na época da chuva, porque com o aumento das vazões os nutrientes são transportados para

o “corpo” do reservatório, acumulando neste local, o que favorece a proliferação do

fitoplâncton e, portanto, da concentração de clorofila, principalmente, quando os

vertedouros da barragem encontram-se fechados e a velocidade da água reduzida.

Ainda quanto à clorofila a total, observou-se mais uma vez no compartimento P, um

gradiente decrescente do ponto 1 para o 10 (para ambas as estações) mostrando que a

concentração de clorofila foi maior na fase de rio (maior proximidade com as fontes de

poluição) diminuindo conforme se aproxima do “corpo” central (efeito da depuração e

diluição pelos afluentes de águas mais limpas). Deve estar ocorrendo também uma

influência de ventos e turbulência da água na região do encontro dos “braços” com o

“corpo” central o que reduz a atividade fitoplanctônica nestas proximidades, hipótese

evidenciada pela diminuição da concentração de clorofila no ponto 20 do compartimento T

(figura 9 do tópico 5.1.2.2). Além disso, uma mistura turbulenta de água leva a predominar

organismos menores (pequenas clorofíceas e diatomáceas).

Para MSO, MSI e MST, as figuras 77 a 79 apresentam os resultados obtidos para

1990 e 2002, nas estações seca e chuvosa. No caso de MSO, os valores mais elevados

foram obtidos no compartimento T, no período seco de 2002, com exceção do ponto 24

deste compartimento que apresentou concentração alta também no período seco de 1990 e

dos pontos 11 (P) e 30 (B) que apresentaram concentrações altas no período chuvoso de

2002. Desta forma, parece estar havendo uma concentração de material em suspensão

orgânico no compartimento T, provindo principalmente de esgotos, que na estação seca se

concentram neste “braço” do reservatório, devido às precipitações e vazões naturais

ficarem reduzidas. Quanto ao ponto 24, este fica localizado a jusante da entrada do afluente

ribeirão da Capivara, que tem suas nascentes na região urbana de Botucatu, trazendo

matéria orgânica provinda também de esgotos domésticos e industriais, além da

contribuição da agricultura. O ponto 11 deve ter apresentado grande concentração de MSO

na estação chuvosa de 2002 devido à contribuição do principal afluente do “braço”

Piracicaba neste trecho, trazendo matéria orgânica dos municípios de Dois Córregos e

Torrinha, além de estar localizado em frente a um grande condomínio às margens do

reservatório, havendo indícios de que o esgoto produzido no mesmo seja lançado

diretamente no reservatório, sem tratamento prévio (figura 9 do tópico 5.1.2.2).
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Figuras 77, 78 e 79: Material em suspensão orgânico, inorgânico e total, nas estações seca e chuvosa de 1990
e 2002, nos pontos de amostragens, respectivamente.
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A grande concentração de MSO no período chuvoso de 2002 no ponto 30 (B) talvez

esteja relacionada à concentração de nutrientes como o nitrato, o nitrogênio total e o

fósforo total, verificando que estes nutrientes são transportados dos “braços” para a região

central e da barragem.

No compartimento P, as maiores concentrações de MSO ocorreram na estação

chuvosa em ambos os anos, levando a acreditar que este “braço” do reservatório recebe

maiores contribuições de fontes difusas de poluição, visto que possui áreas de

monocultivo, com destaque para a cana-de-açúcar, nas quais se aplica o vinhoto como

fertirrigação, fonte rica em matéria orgânica. Verificou-se novamente um gradiente

decrescente nas concentrações, desse parâmetro, da fase de rio para a fase de lago do

reservatório. Porém, valores significativos foram obtidos, também nesse compartimento, na

estação seca do ano de 2002, considerando o aumento na carga das fontes pontuais devido

ao aumento populacional e à intensificação do processo de industrialização.

Com relação a MSI, a maior concentração foi obtida no compartimento P, na

estação chuvosa do ano de 1990 (ponto 1), apesar das médias de precipitação desta estação

para os anos de 1990 e 2002 terem sido muito próximas. Provavelmente em 1990 o solo

estava mais exposto nas proximidades do ponto 1, visto que de acordo com MOURA

(2000) o plantio da cana-de-açúcar ocorre justamente nos meses de janeiro a março

(período chuvoso). Outro fato importante é que segundo dados obtidos em IBGE (2004),

houve maior área plantada para culturas temporárias em 1990 em relação a 2002, já

mencionado anteriormente. No compartimento T as maiores concentrações também foram

no período chuvoso de ambos os anos. Observou-se para este parâmetro, tanto para o

compartimento P como para o T na estação chuvosa, o gradiente decrescente de

concentrações que vinha sendo observado apenas para o P, da fase de rio para a fase de

lago, mostrando que o MSI, provavelmente, vai se depositando ao longo de cada rio,

diminuindo suas concentrações ao atingir o “corpo” central. Para CALIJURI (1999), as

partículas inorgânicas em suspensão têm efeito considerável nas propriedades físicas e

químicas da água.

Ao observar o somatório de MSO e MSI, por meio do MST, pôde-se notar que o

compartimento P apresenta concentrações mais elevadas em períodos de chuva, indicando

ser uma bacia onde as fontes difusas de poluição estão atuando com mais intensidade em

relação ao compartimento T. O inverso também ocorre em períodos de seca, demonstrando

o maior potencial do compartimento T quanto às fontes pontuais de poluição em relação ao
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compartimento P. Alguns picos de concentrações de MST foram notados também no caso

de pontos localizados nas proximidades da desembocadura de afluentes, cuja bacia de

contribuição era bastante antropizada e com pouca cobertura vegetal.

Na região onde está inserido o reservatório de Barra Bonita, o principal material

lançado nos rios é constituído por argila e silte em suspensão. Estes sedimentos finos são

carreados em suspensão por grandes distâncias e atingem, conseqüentemente, o interior do

reservatório podendo permanecer aí por um longo período. O regime polimítico do

reservatório impede a rápida decantação do material.(CALIJURI, 1999).

OISHI (1996) observou em Barra Bonita, que da carga de material em suspensão

total, 7% são exportados e 93% são retidos no reservatório; que do total do material em

suspensão inorgânico, 5% são exportados e 95% são retidos e que do total do material em

suspensão orgânico, 21% são exportados e 79% permanecem retidos no reservatório em

questão.

CALIJURI (1988) demonstrou que, no reservatório de Barra Bonita, o aumento do

material em suspensão na água, na época de grande precipitação, é o principal responsável

pela redução da zona eufótica, com interferências nas respostas fotossintéticas da

comunidade fitoplanctônica. E ainda, no reservatório de Barra Bonita, o material em

suspensão inorgânico é muito importante no transporte de fósforo da coluna d’água aos

sedimentos.

O último parâmetro analisado foi o silicato, cujos resultados estão na figura 80.

Figura 80: Silicato reativo, nas estações seca e chuvosa de 1990 e 2002, nos pontos de amostragem.
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Neste estudo, o silicato, para a estação seca de 2002, somente foi analisado a partir

do ponto 18. Dos dados obtidos, observou-se maiores concentrações na estação chuvosa de

2002 para o compartimento P, havendo um gradiente decrescente da fase de rio para a fase

de lago. O rio Piracicaba recebe maior contribuição de sílica, principalmente em épocas

chuvosas, porque seus afluentes possuem suas nascentes em regiões de cuestas basálticas,

com predomínio dos arenitos, ao passo que os afluentes do rio Tietê nascem em regiões de

rochas cristalinas, mais consolidadas. Apesar disto, o compartimento T, C e B

apresentaram também concentrações bastante elevadas para este parâmetro. Porém, o

compartimento T apresentou valores similares para as estações seca e chuvosa de ambos os

anos e os compartimentos C e B apresentaram valores mais elevados na estação seca,

indicando que a sílica é transportada na época de chuvas até o “corpo” central se

concentrando neste local na estação seca.

Segundo OISHI (1996), no reservatório de Barra Bonita, há uma introdução de

silicato reativo, da ordem de 53.063 ton/ano e uma exportação de 57.478 ton/ano. Para esta

autora, a carga elevada obtida para o silicato resulta de altas vazões. De acordo com

CALIJURI (1999), normalmente, a sílica aparece com uma concentração moderada em

águas doces e é de grande importância para as diatomáceas.

GUNTZEL (2000) verificou que houve um pequeno aumento da concentração de

silicato de 1978 para 1998 nos reservatórios em cascata do rio Tietê, obtendo o valor

máximo 5 mg/L no reservatório de Barra Bonita. Contudo, ao se comparar este último

valor com o máximo valor obtido neste mesmo reservatório em 2002 (acima de 9 mg/L),

percebe-se que nos  últimos anos a entrada de sílica no reservatório vem se intensificando,

devido aos processos erosivos resultantes do manejo inadequado do solo o que provoca

também uma aceleração do processo de sedimentação deste sistema aquático.

A partir dos resultados obtidos percebe-se, sobretudo, uma necessidade crescente de

se tomar medidas que possam impedir, ou ao menos reduzir, a entrada de nutrientes no

reservatório de Barra Bonita, provindos de fontes pontuais ou difusas. Neste sentido,

algumas iniciativas são enumeradas a seguir, devendo ser tomadas nas diversas instâncias

governamentais (federal, estadual e municipal), porém, com a participação de toda a

sociedade, envolvidos todos em um processo de planejamento e gerenciamento de recursos

hídricos por bacia hidrográfica. Neste processo a conscientização a respeito dos problemas

e a participação efetiva, são elementos essenciais na obtenção do êxito:
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• Tratamento prévio de esgotos domésticos e industriais por meio de

implantação de estações de tratamento de esgotos;

• Restauração de matas ciliares, ao longo dos principais afluentes e do próprio

reservatório;

• Ordenação da ocupação do território, principalmente em regiões de

nascentes, encostas e às margens dos corpos d’água;

• Políticas públicas que incentivem os proprietários rurais a manterem os

pequenos trechos de vegetação natural existentes (implementação de RPPNs);

• Manejo adequado do solo, utilizando técnicas mais conservacionistas,

evitando os processos erosivos;

• Redução da aplicação de defensivos agrícolas;

• Conscientização da população no sentido de evitar o lançamento de resíduos

sólidos nos rios;

• Compatibilização e priorização dos usos múltiplos do reservatório, visando

regular as vazões do reservatório segundo estes usos, evitando a proliferação de algas, a

mortandade de peixes entre outros animais e a concentração de poluentes, entre outras

medidas importantes.

6.4.3 Análise temporal dos parâmetros de qualidade de água em diferentes

profundidades

Inicialmente, para reduzir o número de pontos a serem amostrados em profundidade

no ano de 2002 (de 30 para 10), aplicou-se técnicas de sensoriamento remoto, visando

identificar regiões homogêneas ao longo do reservatório em função do material em

suspensão, clorofila e transparência da água. O resultado da segmentação e classificação,

com identificação dos pontos amostrados em profundidade em 2002, encontram-se na

figura 81.
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Figura 81: Diferentes regiões homogêneas ao longo do reservatório de Barra Bonita obtidas por imagem do
sensor ETM+ do Landsat 7 em 2001, destancando os pontos que foram amostrados em profundidade.

Posteriormente às amostragens e análise dos parâmetros em laboratório, uma

análise temporal dos dados obtidos em diferentes profundidades foi realizada para o ponto

30 (B), visto que a maioria dos trabalhos considerados monitorou este ponto. Esta análise

teve como objetivo verificar se a distribuição dos parâmetros de qualidade da água, na

coluna d’água, vem sendo alterada ao longo do tempo. Nesta fase foi possível comparar

apenas os parâmetros temperatura, condutividade e OD, para as estações seca e chuvosa,

que foram obtidos em profundidades coincidentes (0, 1, 3, 5, 10 e 20 m) em alguns

trabalhos ao longo do tempo (figuras 82 a 84).
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Figuras 82, 83 e 84: pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido no ponto 30 (barragem) em
diferentes profundidades, estações seca e chuvosa, respectivamente, ao longo do tempo.
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Quanto ao pH, tanto na época seca como na chuvosa, observou-se uma tendência

à redução dos valores em profundidade, na maioria dos anos. Por outro lado, ao longo

do tempo, o pH tendeu a aumentar, principalmente na superfície. Calculando uma média

dos valores de pH para os anos analisados (tabela 25), verificou-se que na estação

chuvosa os valores foram mais elevados em todas as profundidades, com exceção

apenas da profundidade 20 m. Estes resultados se devem, provavelmente, pelo aumento

da entrada de nutrientes no ecossistema em épocas chuvosas, por meio do escoamento

superficial, processo que vem sendo acelerado ao passar dos anos. Os resultados que

não seguiram esse comportamento se devem às alterações que ocorrem no sistema como

à estratificação térmica.

Os valores de pH estão relacionados também à entrada de ácidos orgânicos e

inorgânicos no meio aquático, à chuva consideravelmente ácida, além da sua relação

com as comunidades aquáticas. Quanto maior for a biomassa vegetal em relação à

massa d’água, maiores e mais rápidas ocorrerão as alterações de pH do meio. Assim,

pode-se esperar que durante um período de 24 horas, possam ocorrer grandes variações

de pH no mesmo ecossistema aquático continental (ESTEVES, 1988).

Tabela 25: Médias de pH nas diversas profundidades para os anos analisados.

Profundidade (m)

Estação 0 1 3 5 10 20

Seca 7,29 6,20 7,21 7,01 6,93 7,03

Chuvosa 7,78 6,88 7,41 7,24 6,94 6,83

Segundo BARBOSA (1981), em regiões tropicais, os ciclos limnológicos podem

apresentar uma grande variação de amplitudes térmicas, podendo abranger desde

períodos de um ano, até períodos de um dia, dependendo da localização geográfica e das

características específicas do ambiente. Para CALIJURI (1999) as alterações no padrão

vertical de temperatura da água, em curtos períodos de tempo, afetam

consideravelmente outros fatores como a concentração de nutrientes, OD e

condutividade elétrica.

Em relação à condutividade elétrica, o comportamento foi de aumento ao longo

da coluna d’água, normalmente com pequenas oscilações, nos anos observados,

atingindo os valores máximos no período chuvoso de 2002 (256 µS/cm). Estes

resultados mostram estar havendo entrada de uma carga maior de nutrientes no

reservatório ao longo do tempo, principalmente, ao se comparar os resultados de 2002
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com os valores máximos obtidos em estudos anteriores neste local: 116 µS/cm

(CALIJURI, 1988), 218 µS/cm (CALIJURI, 1999) e 243,6 µS/cm (GUNTZEL, 2000).

Ao contrário dos valores de pH, os de condutividade são maiores no período da seca,

para todas as profundidades (tabela 26), quando a concentração dos íons presentes na

água fica maior.

Tabela 26: Médias de condutividade elétrica nas diversas profundidades para os anos analisados.

Profundidade (m)

Estação 0 1 3 5 10 20

Seca 187,86 177,42 191,25 197,17 197,20 197,22

Chuvosa 178,08 168,42 183,80 167,07 168,40 183,67

No que se refere ao oxigênio dissolvido nas diferentes profundidades, de maneira

geral, observou-se que os teores tenderam a reduzir da superfície para o fundo. Ao se

verificar a série temporal, percebeu-se uma variabilidade bastante grande ao longo dos

anos analisados neste estudo. Porém, GUNTZEL (2000) relata que entre 1978/1979 e

1997/1998, no período chuvoso, houve uma redução de oxigênio dissolvido, de 7,2

mg/L para 2,3 mg/L no reservatório de Barra Bonita.

Quanto às estações do ano, no período das chuvas ocorre, no fluxo vertical, o

predomínio de transporte de materiais e a ressuspensão do material de fundo. Nesta

época, a turbulência na parte mais profunda, provocada pelas vazões turbinadas, a

entrada de material alóctone e as elevadas temperaturas propiciam uma demanda maior

de oxigênio dissolvido (CALIJURI, 1999). Deve ser por este motivo que se observou

que as médias de cada profundidade dos anos estudados, no período chuvoso, possuem

valores mais reduzidos que no período seco, nas profundidades 0, 3, 5, 10 e 20 m (tabela

27).

Tabela 27: Médias de oxigênio dissolvido nas diversas profundidades para os anos analisados.

Profundidade (m)

Estação 0 1 3 5 10 20

Seca 8,63 7,84 8,16 7,72 7,57 7,36

Chuvosa 8,27 9,15 7,92 6,91 5,71 2,57
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Vários são os fatores que interferem na concentração de oxigênio dissolvido de

um reservatório ao longo da coluna d’água, no tempo e no espaço, sendo os principais o

vento, a precipitação, a temperatura, a vazão, a entrada de água de afluentes, as taxas

fotossintéticas e de respiração e a entrada de material alóctone. Segundo SANTOS

(2003) com o aumento da estratificação térmica aumentam também as concentrações de

oxigênio dissolvido na superfície e o aumento da estabilidade do sistema está

relacionado com a diminuição do tempo de retenção da água no reservatório e

diminuição do vento. Com o aumento da estabilidade, os perfis de oxigênio também

passam a ficar mais estratificados aumentando a anoxia nas regiões mais profundas do

reservatório. Em situações em que as condições de vento e tempo de retenção da água

são opostas, ocorre uma mistura das massas de água e a coluna se apresenta anóxica.

CALIJURI (1999) observou uma alternância entre períodos de estabilidade e de mistura

pelo vento no reservatório de Barra Bonita, denominando este fenômeno de

“descontinuidades limnológicas”.

Finalmente, é interesse ressaltar que em um monitoramento contínuo do

reservatório de Barra Bonita visando manter melhores as condições da água, é muito

importante a adoção de estratégias que venham a otimizar o processo, permitindo

identificar a entrada de poluentes provindos de fontes difusas ou pontuais, como o nível

trófico do ecosssistema.

Para (MITCHELL, 1997) pelo fato de o ambiente ser um sistema complexo,

com uma grande quantidade de variáveis interrelacionadas, torna-se inviável analisá-las

freqüentemente, pois a amostragem tem um custo elevado e consome de tempo e muito

trabalho. Portanto, há a necessidade de se identificar indicadores que sejam elementos-

chave no ecossistema, em um determinado tempo e situação. Estes poderão ser

utilizados pelos gerenciadores do ecossistema que se pretende monitorar, podendo obter

desta forma, um monitoramento efetivo e mais prático, que no caso do reservatório de

Barra Bonita, possibilitaria maior agilidade na tomada de decisões que venham a

atender aos usos múltiplos a que ele se presta.


