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ìì.ISUMO -,As investigaçõos aplesentadas nesse cstudo são relativas à probabilidade de

contaninação cla água sublelrânea pr'óximo à ár'ea clo de influênoia do reservatório de Biritiba-

Mirirn, localizado no município de Bilitiba-Mirirn exlremo leste do Planalto Paulistano

situado na Bacia do Alto 'l.ietô. À cxistôncia de mctais oriundos do uso de delènsivos

agr'ícolas na área de influência desse reservatólio é r'esultado do uso e ocupação desse rneio

físico e sua diagnose é de relevância quanto a gestão e preservação do mesrno. Na área do

entotno do leservatório realizor"r-se análise de canlpo e de imagens de uso e ocupação do solo

buscando identilicar possívcis locais que pudessem represerltal fontc contaninante da alea do

reselvatório. Análises químicas de águas subtcrrâreas coletadas em 19 poços de controle

obticlos ern divelsas campanhas de canrpo folam leintelpretadas visando identifìcar'

complotnelimento quanto sua potabilidade. Os elementos quírnicos analisados na água

subterrânea folaln cátions como Cu, Zt-t, Mtt, Se, B, K, P, Ca e ânions corno ìì-, Cl- e N- corno

nitrato. Os resultados das divelsas análises (químicas, pFI,'f, CB) indicararl que a água

subterrânea dos poços analisados, indioavam algumas anomalias, cornplometendo sua

potabilidade. A interpletação mais plovável desse comprometimento deve ser creditada as

precipitações pluviométricas da legião, de 1426.51rnm por ano. O nanganês, lluorelo e

nitrato íòr'anÌ os que exibiram conoentrações aoirna da legislações vigentes em alguns poços,

considerando os olitér'ios da CE'IESB e CONAMA 396. Acredita-se que esses íons podem

estar atingindo o leselvatór'io principalmente pol'escoamento e por percolação no subsolo. O

solo da ár'ea de esludo, oom Iòrte constituição argilosa, dilìculta a infiltlação e circulação da

água proveniente das chuvas e da irrigação, podendo agir conro vetor de transpoÍe para os

defensivos agrícolas e metais associados. f)ivelsos trabalhos indicam que, pedologioanente, a

ár'ea estudada (principahnente o Complexo Bmbu) constitr.ri-se cle elevada concenllação de

minelais de argila. Tal constituição, como indicam trabalhos anteriores de pelmeabilidade e

polosidade desse ambiente. difrcultam a infiltração e cilculação de água proveniente das

ohuvas e da irligação. Nessa investigação pressupõe-se que essas conjunções de fatores

podem estat agindo como vetol prinoipal de tlanspolte de defensivos agrícolas, lèr'tilizantes e

rnetais associados. Em fàoe desse aspecto, parte signifìcativa da água pluviométrica e de

irrigação escoa pref'erencialmente de rnodo sr"rperlicial e atingem o reservatór'io via contexto

da bacia hídrica replesentado por ele. A grande pleocupação em pLeserval a qualidade da

agua, fez com que as áreas próximas ao reservatório fossem desapropliadas, elirninando

algumas fontes de contaminação. Pol sugcstão c dos lesultados desse trabalho associado ao

plojeto do qual c:le foi extraído do lnstituto de Pesquisas 'l'ecnológicas do ìistado de São

Paulo (lPT) em um convênio com o Departanìenlo de Águas e Enetgia Elétrica (DAEE) pala
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a realização de estudos hidrogeológicos na ár'ea de inlìuôncia do reservatór'io de Biritiba-

Mirin, o DAEE vem desaplopliando fàixa de l00m a partir cla franja de água do reset'vatório

com isso elirninando algurnas prováveis fontes de coutaminação.

Palavras chave: Reselvalório Bilitiba Mirim, delènsivos agtícolas, fertilizafies, uso e

ocupação do solo, elernentos químicos potencialmente tóxicos.
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ABSTRACT: 'I'he rcscarch presenled in this study are related to the plobability of

gloundwater contamination near the alea ol'influence o1'the Biritiba-Mirim leselvoir, in tìre

city of Biritiba-Milirn, eastern end ol'the Paulistano Plateau, located in the Upper Tietê

Watershed. 'l'he existence of rnetals ftom thc use of pesticides in the catchment area of this

leservoir is the result of1he use and occupation of the physical enviromnent and its diagnosis

is ofrelevanoe in management and preservation of it. In the area alound the leservoir was held

field investigalions and image arralysis of use and occupation of land in oldel to identily

possible sites tl.rat could represent the contaminant source area of tlre reservoir. Chemical

analysis ol gloundwater colloctcd in 19 monitoling wells, obtained in sevelal fìeld campaigns"

have been reintelpleted to identify damage to its polability. The cheniicals in analyzed in

groundwatcr werc oations suoh as Cu, Zn,Mn, Se, B, K, P, Ca and anions such as F-, Cl- and

N (nitiale). The lesulls of sevelal tests (cheniical, pl-I, l', ìrC) indicalcd that groundwater wells

analyzed showed some anomalies, aflecting theil polability. 'I'he most likely interptetation of

this damage must be cledited to the region's lainfàll of 1426.51 mm per yeal. The mangancse,

lluoride and nilrate sl.rowed that the concentrations wclc above the actual legislation in sorne

wells, considering the critelia of CEì-ESB and CONAMA 396. It is believed that these ion

may be reaohing the leselvoir mainly by runoff and peroolation into the ground. Thc soil of

the study alea, with a strong clay constitution, hinders the infìhration and flow o1'water from

rain and inigalion and may ac1 as a vector for the tl'ansport of pesticides and associated

metals. Several sludies indicate that soil in the study area (n-rainly thc Bmbu Complex)

oonsists o1'a high ooncentlation of olay minerals. Such constitution, as indicated in previous

researchs about pelmeability and porosity of this type of soil, hamper the infiltration and

circulation of water 1ì'om rainlàll and ilrigation. ln this investigation it is assumed that these

conjunctions of Iàctors may act as a main force for tral'ìsport of pesticides, fèrtilizers and

associated metals. Ilased on these aspects, a signilicant portion of rainfàll and irrigation water

flows superficially and leach the reservoir by way olthe oontext of the watershed. "lhe major

concern in preserving watel quality, led 1o the explopriation ol areas around the reservoir',

elirninating some sources ol'contamination. At the suggestion and lesults ofthe ork associaled

with the ploject of which it was extracled 1ì'or.rr the hrstitute of 'I'echnological Iìesearch of São

Paulo (lPT) in a partnelship with tlie Department of Watel aud Power (DAEE) IòL

hydrogeological studics in the areainfluence ofthe reselvoil Biritiba-Mirim, the explopriating

DAEE range i00m comes from the fringe ofthe leservoit watel because it eliminates several

possible soulces of conlanl ination.
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potentially toxic chemical s.
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T. TNTRODUÇÃO

A água é urn patlinrônio de valor inestimável. lJln reculso nalural esttatégico para o

desenvolvimeuto econômico, vital pala a malìutenção dos ciclos biológicos, geológicos e

quírnicos que nlantêlî os ecossistemas em equilíblio. A conservação da qualidade e

quantidade da água depende de condições natulais c alìtrópicas das bacias hidrogr'áficas

(BOSl'ELMANN, 2006).

A água ó indispensável para o abastecimento público, industlial, irrigação^ plodução

de enelgia elétrica e para as atividades de lazel e recreação.

As civilizações mais antigas desenvolvelam-se às rnalgens de graudes lios, adquilindo

conhecimento de tócnicas agr'ícolas, drenagem de pântanos e illigação de te¡t'as. Já nessa

época existiam pleocupações quarìto ao uso da água e a transmissão de doenças a ela

vinculadas. Existem dooumentos aconselhando a utilização de prooessos sirnples, por

exenrplo, filtlagern pala a pulificação da água platicada desde a antiguidade pelos egípcios

(MARQUES,200s).

Várias civilizações enlraram em decadôncia em função de desequilíbt'ios arrbientais

decollentes do desenvolvimento das cidades nas proxirnidades dos urananciais d'água, a

contarninação das reservas era um dos principais ploblemas.

Nas últimas décadas, o r'ápido desenvolvimento industrial e o aumento do núrnero dc

habitantes e da produtividade agrícola trouxe como consequência a preocupação com a

qualidade e disponibilidade da água para consulno humano devido à rápida degtadação dos

colpos d'água, mudando a concepção de dócadas atrás, eur que a água era considetada um

bem infinito assir¡ como a capacidade de autodepulação dos colpos d'água (MARQUES,

2005).

Nostc contexto sulgiram os ór'gãos e agências lesponsávcis pelo controle e

estabelecimento de clitélios e concentrações máxirnas penrrissíveis dos poluentes com a

preocupação de assegular e proteger a saúde pública e o meio ambiente.

Nos Estados Unidos, a Agência de Ploteção Ambiental Americaua - llPA

(Environmenlal Pt'oteclion Agenc\/, 2000) e na lìulopa, a Agência Ambicntal Européia - EEA

(European Environmentol Agency) (BARCELÓ, 1993). sugeren estes valores máximos

permissíveis.
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A Olganização Mundial da Saúde (OMS) sLrgele sstes valores no ârnbito tnundial por'

meio do guia pala qualidade de água potável.

No Brasil, o Conselho Nacioual de Meio Ambienle (CONAMA) é o órgão responsável

pcla elabolação de normas e padrões compatíveis com o meio ambiente e seus diferentes tipos

de uso. As principais resoluções são a 396/08, que estabelece padr'ões pala a água subtelrânea.

Outla legislação impoltantc ó a Portaria n" 5l 8/MS/04 que estabelece os padr'ões atuais de

potabilidade de água para abastecirnento público.

No Estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Al¡biental

(CET'ESB,2005) utiliza os padr'ões dc qualidade corro linites de concentrações a que cada

subslância pode estar plesente na água.

A Região Metlopolitana de São Paulo - RMSP, em consequência da ctescente

expansão dernogr'áfica, apresenta atualmente celca de 19,7 rnilliões de habitantes (IBGE,

2010), e urn grande desenvolvinrento industlial que comprornelern a qualidade da água dos

lios, lagos e reservatól ios por meio da descarga de efluentes dornésticos, industriais e carga

difusa urbana e agr'ícola. bem como pela disposição inadequada de resíduos que, na maioria

das vezes, comprometem os leselvalól ios de supelfície e subsuperf'ície.

Devido à crescente deuranda por recursos hídlicos potáveis na RMSP, f'oi irtplantado

o plano llibrace (Consórcio de emptesas Hidloservice, Brasconsult e Cesa) em meados dos

anos 60, o primeilo plano de aproveitamento rnúltiplo de reoursos liídricos pala a Bacia do

Alto Tietô, contratado peJo DAEE. Cour a finalidade de consttução de cinco reservatórios

para abastecimento da Glande São Paulo (Ponte Nova, Taiaçupeba, Jundiaí, Paraitinga e

B ilitiba-M irim).

Os leservatórios do Alto 'l'ietô e as respeotivas oblas de interligação integrarn o

chal¡ado Sistema Ploduto¡ Alto'Iietê SPAT, os reselvatór'ios tôm finções múltiplas de

aproveitamento de lecursos hídricos, coln êrrfase para o controle de enchentes, abastecimento

público, irligação. diluição de esgotos e lazer'. Abrangem cinco leservatórios da bacia

liidrográfìca Tietê-Cabeceir as: Poute Nova, Paraitinga ambos no rnunicípio de Salesópolis,

Jundiaí no rnunicípio de Mogi das Cluzes, Taiaçupeba na divisa entre os tnunicípios de Mogi

das Cluzes e Suzano e Iliririba na divisa entre os municípjos de Bilitiba rnilirn e Mogi das

Cluzes. O sistema entrou em funcionamento desde.lunlro de 1999, fotnecendo água bluta pala

a lìstação clc I latarlrcnto de Água da Companhia dc Sancar¡cnto Básico do Lstado dc Sâo

Paulo - SABESP cm Taiaçupeba.
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O SP,A.T es1á coÍn sua capacidadc esgÒtada com vazões insuficientes para o

atendilnento da demanda média diália, devido ao intenso clescimento populacional. Existe

atualmente um déJìcit hídlico, sendo necessária a lr'ansIèrência de água de outras Bacias

l-l idlográfìcas, sendo importado aproximadarrente 30 m3.s-ì da llacia de Piracicaba para a

RMSP (ROCHA,2005).

A IìMSP está inserida na Unidade de Gerenciar¡ento de lìecurso llídrico (UGRHI) n"

6 - Alto Tietô. A Bacia l-lidlogr'áfica do Alto Tietô é cornposta por'34 rnr.rnicípios e abrange a

palte supeliol do lio'l'ietê, desde a sua cabeceila até a barlagem do Iìeserualól'io de Pirapot'a

numa extensão de 133 km. Abriga quase metade da população do Ëstado de São Paulo e nesta

UGRI-ll. são coletados 84% do esgoto ploduzido, o iidice de tlatalnento é da oldem de 44olo

do esgoto gerado (CIJTESB.20l l). E o abastecimento público de água ó feito principahnente

pol captações super'ficiais enr grandes leselvalórios, e de água sublelr'ânea atlavés de poços

tubulares.

A Baoia Hidlogr'áfica do Alto Tiefô é considerada uma das mais complexas ern relação

à gestão ambiental, em virtude das prolundas alterações devido às lr'ansfornações da

ulbanização e à ind ustrialização. Dada à oomplexidade e as grandes dimensões da bacia

hidlogr'áfica foi dividida em seis sub-bacias: Cabeceiras, B illings-'ì-anranduateí, Cotia-

Gualapiranga. Penha-Pinheiros. Juqueli-Canlareila e Pinlieilos-Pilapora.

A área de dlenagern da sub-bacias Cabeceitas abrange o rio Tietê desde a sua nascente

até as proxin,idades da cidade de São Paulo, ua divisa com o lnunicípio de ltaquaquecetutra. A

sub-baciâ ooupa telritór'ios de nove nrunicípios: Alujá, Guarulhos, ltaquaquecetuba, Felraz de

Vasconcelos, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba-Miriur e Salesópolis.

O t'esct vatór'io dc Bil itiba-Milim é uma das últirnas ballagens implantadas pelo

Departanlento de Águas e Energia Elétricâ (D^EE), na região das cabeceiras do rio Tietê. A

água proveniente desta barlageur alilnenta o reselvatór'io de.lundiaí, que pol sua vez, alimenta

o leselvatór'io de'I'aiaçupeba, e onde é {'eita a captação pela SAtlllSP.

A constlução da do leselvatório de Iliritiba-M irirn îoi iniciada na década de 90, tendo

inicialn-rente a linalidade de contenção de enchentes, passando a tel'usos múltiplos como

illigação, abâstecimento e Iazer.

O foco dessa dissertação foi à área próxima ao reservatório Biritiba-Mirim (Iigura

0l). que faz parte do Sislerna Produtor AIto Tietê - Cabeceilas e que osse todo o sistelna



Figura 01 - Bacia hidrográfica do Alto Tietê e Sub-bacia Tietê/Cabeceiras. (Fonte: modificado de SILVA; PORTO, 2010).
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folnece água para 3,5 rnilhões de habilanles da lìegião l-este da Grande São Paulo e as ár'eas
próxirnas.

Tal reselvatório ooupa urra área de I ì,4 knr'?, dlenando ulna ár'ea de 75 krn', A Bacia

compreendida pol' esse tcselvatór'io encontla-se localizada em meio a solos licos em

nutrierrtes, fato este que justifica a ocorrência de intensa atividade agrícola, caructerizada

l'undamentalmente pela holticultura, produção de lìores ornamentais, cogumelos entre outros.

em seu entorno.

Nessas áreas. a utilização de defensivos agrícolas é necessár'ia pala o controle de

diversos tipos de pragas, visando um aumento da qualidade das colheitas e ledução dos custos

de plodução ern gelal na aglicultura.

Segundo João Lea¡rdlo liigueila (2001, CEPAS, inlolrnação velbal) há enrprego pouco

adequado no controle e ulilização dc defensivos agr'ícolas e fel'tilizanles o que pode lesultar

em graves ploblemas de contaminação arnbicntal e contarninação do solo.

A definição mais plecisa do tenno deflensivo agrícola encontra-se no Decreto n" 4.074,

de 04 de janeilo de 2002, que legulamcnta a Lei no 780211989 (Lei dos Agrotóxicos). "Os

defensivos agrícolas são plodutos e agentes de processos físicos e quílnicos ou [riológicos

destinados ao uso lìos setoles de plodução, no arn'ìazenan'ìento e beneficiamento de produtos

agríoolas, rìas pastagens, na proteção de florestas, trativas ou plantadas, e de outros

ecossistemas e de anrbientes ulbanos, hídricos c industliais, cu.ja finalidade seja altelar a

composição da flota ou da fauna, a filn de preservá-las da ação danosa de seres vivos

considcrados nocivos, bern como as substâncias de plodutos empregados como desfolhantes,

dessecantes, estilnuladolcs c inibidores de crescirnenlo."

A transfer'ência desses defensivos agr'ícolas do solo pala a água como hipótese de

investigação para essâ dissertação teln como base a possibilidade de que o reservatório venha

a leceber esses produtos ooln calaclerísticas de elevada toxicidade pol'escoamento superfìcial

e lixiviação, plincipahnente.

Os delènsivos agr'ícolas contaminam as águas superficiais e através do plocesso de

escoamento superlicial e por lixiviação, atìngem as águas subtelrâneas. Além de intoxicar'

diletamente os agricultores, cles ainda podem arnplial o seu processo de contaminação a!é as

populações dos grandes centlos ulbatros atlavés dos resíduos presentes nas águas de

abastecimenlo.
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llssa investigação tern assim significado e inportância face ao uso e ocupação do

entorno desse leservatór'io ern função das atividades agrícolas já mencionadas, o que pode

colnprornetel' a potabilidade da água do resel vatório BiIitiba-Mirim.

AIóm das atividades agrícolas, a agropecuária tambérn depende de agloquímicos.'fais

atividades deveriarn ser plecedidas de Ëstudo de llÌìpacto Ambiental. O uso de defensivos

agr'ícolas no controle de plagas e doenças de divelsos cultivos existentes nos estados

brasileilos vem colocando o país entre os maioles usuár'ios destas substâncias, confomre

informações do Plograma de Análise de Iìesíduos de Agrotóxicos em Alimentos - PAI{A da

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitár'ia).

Segundo Pessoa ¿t al. (2006), o local enr que os plodutos são aplicados apresetìtam

características que possibilitam avaliar a tendência natural de transporte dos defènsivos

agr'íoolas, o que subsidia irrformações imprescindíveis relacionadas aos aspectos geológicos,

pedológicos e uso e ocupação de solos para calactelizar', avaliar e efetuar pr.ognósticos de

ár'eas agrícolas.

O uso de del'ensivos agrícolas gela risco a saúde humana segunclo Lobato (2003). Um

dos trabalhos rnais frequentes no neio t'uläl é a manipulação e uso de defensivos, cuja

ot'ientação quanto a sua escolha clo produLo, a cluantidado a ser utilizada, oostuma ser obtida

na tnaioria das vezes, dos próprios aglicultoles que desempenham atividade semelhante ou de

vendedores e t'evendedores de defènsivos agr'ícolas. No entanto nruito dos dados necessários

para suprit'a necessidade dos ag|icultores oom |elação ao defènsivo se encontra no rótulo ou

na bula contidos nas errbalagens dos plodutos.

A con.rposição da água subtelrânea é função das fontes e leservatórios de elementos

químicos c a determiuação da concentração desses íons quírnicos é fundantental.

Os íons r¡etálicos preselìtes nos sistemas aquáticos são abundantes na naturezâ na

ltrlma solúvel. A abundância genérica se restlinge aos números atômicos < 40, alguns dos

quais são praticarnente irnpossíveis de oconel devido à baixa solubilidade de seus hidt'óxidos.

Do porìto de visla da poluição ambiental, os lnetais podem sel classilicados de acordo

colÌ tr'ês olitél'ios:

. Não 1óxico (Na, K. Mg, Ca, I'1. O, N, C, P. Fe, S, Cl, Ilr, l.-, Li, Rb, SL, AI e Si);

. Tóxico rnuito insolúvel ou rnuito raro (Ti, Hf, Zr, W, Nb, 'l'a. Re. Ga, La, Os,

Rh, h, Ru e lla);
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. Muito tóxico e relativamente acessível (Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se,'ì'e, Pd,

Ag, Cd, Pt, Au, Hg. Tl, Pb, Mn, Sb e lti) (FÖRS'INER e WITTMANN. I 981).

Iroram utilizados os par'âmetlos relativos aos cátions B, K, Ca, Cu, Mn, P, Se e Zn e

ânions (Cl-, NOi, e F-). [Jrna breve descrição das prirrcipais câracterísticas desses íons é feita

a seguir:

Potássio

Z = 19. é, um elemento do glupo I (lA), metal alcalino, de cor branco plateado,

abundante nâ naturezâ. encontrado plincipahncnte nas águas salgadas e outl'os minerais.

Oxida-se rapidamente cour o oxigônio do ar', é muito reativo espcciallente com a água e se

paleoe quinricamente coÍn o sódio. Eletnento rnaleávcl, de ponto de fusão baixo. É urn

clenlento essenoial pala o crescimento das plantas.

O potássio é uur elernerrto quírnico abundanle na cÍosta tertestrc, tÌìas ocol'lt: enì

pequena quanlidadc nas águas subtclr'âneas, pois é facilmente fixado pelas algilas e

intensivamente consumido pelos vegetais. Os plincipais minelais que cornpõe o potássio são

os: feldspato potássico, leucita c rnica (moscovita e biotita), pouco l'esistente ao irilernper.ismo

físico e químico.

Sais de pofássio são largamente usados na indústlia e elr fertilizantes para agricultula

e é encontl'ada nas águas doces devido às descargas industliais e lixiviação do solo em ár'eas

agrícolas.

São h'ês isótopos rraturais K3e. Kao e K4r. A desinteglação do Kao em Ar.ao é ernpregada

conro método pala datação de rochas. Aléln da datação, os isótopos de potássio são utilizados

em estudos do clima, e em estudos soble o ciclo dos nutrientes por sel'um macro nutr.iente

irnportante para a vida (WIKIPÉDlA.20l l).

Nas águas subterrâneas ser¡ teor médio é inferiol a l0 mg.l--], sendo mais fiequenle

valo|es enrre I e 5 mg.l,-r (Sl-lUQAlR,2002 e FlilTOSA,2008).

Cálcio

Z:20, o cálcio é um elemento do glupo 2 (llA), metal alcalino-terroso, mole,

l¡aleável e dúctil, de col branca plateada, relativamente leve.

Os sais de cáloio possueur de moderada a elevada solubilidade, sendo uruito comun

ptecipital como carbollato de cálcio (CaCO:). íj urn dos pr.incipais oonstiluitrtcs da água e o

ptincipal tesponsável pela dureza, apresentando-se em gelaÌ sob a fonna de bicarbonato e

ral'an'ìeute como calbonato (WIKIPÉDIA, 201 l).

O cálcio é quiuto elernento eln abundârcia na crosta terrestre, existente na maiolia das

águas natut'ais e rochas. Os rninerais típicos do cáloio são â oalcita, aragonita e dololnila, ern
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rochas calcál'ias e lnuitos minctais pl'imários, corno pot'exemplo, os plagioclásios, carbonatos,

feldspatos, anfibólios e os piloxênios nas lochas (FEITOSA, I997).

Os sais de cálcio ocolt'em na maiot ia das águas naturais e são componentes essenciais

tanto nos tecidos das plantas como dos animais, e das conchas e ossos (RUSSEL, 1994).

O cálcio é aploveitado plincipalmente na forma livre, por. sua r.eatividade com o

oxigênio.

O teor de cálcio na água subterrânea varia, de uma forrna geral, de I0 mg.L-r a 100

mg.L-1, ocon'endo plincipalmente nos minerais <ie r.ochas calcárias, e pela alter.ação do

pÌagioclásio e da apatita nas rochas ígneas (FEI'|OSA, 1997).

O carbonato de cálcio é rnuito pouco solúvel em água pula. O cálcio ocorre nas águas

na f'onla de bioal'tronato e sua solubilidade está em função da quantidade de gás calbônico

dissolvido. A quantidade de CO2 dissolvida depende da telÌpet'atura e da pressão, que são,

porl.auto, l'atoles que vão determinar a solubilidade do bicar.bonato de cálcio (SI IUeAIR,

2002).

'l'oda variação dc temperatura e de pr.essão que levam à modilìcação do COz

dissolvido na água rcflctirá sobre seu conteúdo em Ca. No caso das águas subtelrârieas estas

vatiações ot'a levam à solubilização do oarbonato de cálcio, ora levam à sua precipitação

(su uQArrì., 2002).

Cloro

O oloro tem Z = 17. pertence ao grupo 17 (VIIA), em condições normais de

temperatura e pressão é um gás cle coloração amarelo esveldeado. É abunclante na natuleza e é

utn elemenlo químico essencial pala muitas formas de vida.

O clolo é encontrado na naturezâ combinado com outros elemeutos, principalmente na

forma de cloreto de sódio NaCl, e tambérn elr outl.os minerais como a silvina, carnallita

(wtKrPÉDrA,20l l).

O cloro é empregado para tratamento de água par.a oonsumo humano. Taml¡ér¡ é

usado conro oxidante, branqueadol e desinfetante. É gasoso e muito tóxico (neurntóxico), foi

usado como alma (gás) de guerra na Primeira e na Segunda Guer.r.a Mundial. Pr.ovoca irritação

no sistelra respiratório, especialnente em cÍianças, no estado gasoso i|rita as lì.rucosas e no

estado líquido queirna a pelc (WIKII,ÉDIA, 20I l).

Este halogênio forma nr¡merosos sais, oblidos a partir de cloretos pol.pr.ocessos de

oxidação, gcrahnente r¡ediante a elettólise. Combiua-se faciLnente conr a maiol. parte dos

elementos. I--ì ligeirarncnte solúvel em água (uns 6.5 g de olor.o por litr.o de água a 25 .C)

fomrando, ern paÍe, o ácido hipoclor.oso, tlclo. (WIKIPÉDIA, 201 l).
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Na maioria dos nulnelosos coulpostos que l'or.ma apt.csenta estâdo de oxidação -1.

Tarnbém pode apresentar os estados de oxidação +1, +3. +5 e +7. Na natul.eza são

encontrados os isótopos estáveis do clor.o: C135, Cl36 e ClrT (WIKIPÉDIA, 20I I ).

Os cloletos são sais dcrivados do ácido clor.ídrico (HCl). Em sua maioria, são bem

cristalizados c solúveis em água.

O cloro está pl'esolìte em teores inferiores a 100 mg.L-l. For.ma compostos nruito

solúveis e terrde a se enriquecer',.junto corn o sódio, a partir das zonas de r.ecarga das águas

subterrâneas. Teoles anômalos são indicadores de contaminação por.água do rnar, e por

aterlos sanitários.

O clolelo plovoca sabor "salgado" rra água, sendo o cloreto de sódio o mais restritivo

pol provocar sabor eul oouoentrações da ordem de 250 rng.L-1, valor.este quc é tomado corno

padr'ão de potabilidade pela Poltalia 51812004 e valor máximo pelrnitido estabelecido pelo

CONAMA. 39612008. No caso do cloreto de cálcio, o sabor.só é perceptível em concentrações

de cloleto superior a I000 mg.t,-1. Ernbora haja populações árabes adaptadas tro uso cle águas

contendo 2.000 rng.Ll de cloreto, são conhecidos tambérn seus efeitos laxativos (CETESII,

2011).

Tambóln elam utilizados co¡ro indicador.es da cotìtanìinação pol. esgotos sanitários,

podendo-se associar a clevação do nível de cloreto elr um l.io com o lançamento de esgotos

sanitár'ios. ìfoje, por'ém, o testo de coÌilbrrnes fecais é mais preciso par.a esta função. O cloreto

aplesenta também influência nas caractcl'ísticas dos ecossistemas aquáticos naturais, por.

provocaletn alterações na plessão osr¡ótica em células de microrganismos (CETIISB, 201 l).
Nitrato (N03")

O nitrogênio de 7, - 7, é um clemento do gr.upo I 5 (VA), é ur.ì.t compononte essencial

das ploteírras ele é encontrado nas células de todos os organisnos vivos. Nitr.ogênio

inorgânioo pode existir no estado livre conìo gás (nitr.ito, nitr.ato e aurônia). Con exceção de

algumas ocolrências corno sais cvaporíticos. o rritrogônio e scus c(ìrÌìpostos nào sào

encontlados nas rochas da crosta terrestre.

O nitlogêtrio é continuamente r.eciclado pelas plantas e animais. Nas águas

subterrâneas os nitlatos ocorrenì enì teores em gelal abaixo de cinco mg.L-1. Nitr.itos e arnônia

são ausentes. pois são rapidamente convertidos a lìi1r'ato pelas bactérias. Pequeno tcor.de

nitrito e amônia é sinal de poluição or.gânica reccnte.

Segundo o padr'ão de potabilidade cstalrelecida pela Portaria 518/2004, pelo

CONAMA 396/2008 e o valol de intervenção da CIITESB (2005), uma água não deve ter.

rrais do quc I 0 rng.L I dc NrJ: .
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No sistema digestivo o rìillato é tr.ansfor.mado em nitr.oaminas, que são substâncias

caroinogênicas. Clianças cot'ìl uterìos de tr.ês meses de idade possueln, ern seu aparelho

digestivo, bactérias que reduzern o nitrato a nitlito. Este se liga muito fortemenle a moléculas

de hemoglobina, ir,rpedindo-as de transportal'em oxigênio para as células do organismo.

A dcficiência ern oxigênio leva a danos neur.ológicos permanentes, difiouldade de

respiração (falta de ar) e em casos mais sérios à morte po| aslixia. Aos seis meses de idade

das crìanças a conoentração de ácido hidro clórico aumenta no estômago, rratanclo as

bactérias redutoras de nitl'ato.

Da mesma maneira os íons secundár'ios e traços podem estar plesentes na água clevido

ao meio geológico, proxilnidade da atividade industrial e/ou presença cle fontes de

contatninações potenciais (lixões, ateflo sanitár'io, depósitos de |ejeitos de minelação, etc.).

os constituintes iônicos e traços são inúrnelos e se apresentan1, geralmente, em concentl.ações

irrfeliores a 1o/o en lelação aos coustituintes p.incipais (maiorcs) c sccundários (rnenores).

A seguir, são aplesentados os principais constituilites secundár.ios analisados (8, Mg,

Zn\:

Boro

Z= 5"éun elemenlo do grupo l3 (lllA), classificado como semi-rnetal ou rnetalóidc,

semicondutor', trivalente que exisle abundantemente no miner.al bórax, ácido ból.ico,

oolemanita, kcrnita, ulexita e boratos. Os isótopos encontrados na natul.ezâ são: Ill0 e llll
(wrKtPÉDtA,20il).

O cornposto de bol'o de maios importância é o ból.ax, enrpregado em grandes

quantidades para a fabricação de fibras de vidro e perborato de sódio. Usado tambérn em

reatores nucleares com a l'uução de mateliais de coutlole, é usado para conllolar e até finalizar

a leação de lissão nuclcal em cadeia, pois é urn ótimo abso|vente de nêuilons (wfKlpÉDLA,

2011).

Enconlra-se dissolvido corno lJrBO3 par.cialmente dissociado oomo H2llOr-.

Apresenfando geralÍìlentc teores inferiol.es a 0,1 mg. L-1, por.ém às vezes pode chegar.a I0 mg.

L-r (FErrosA,2oo8).

O valor máxinro pelnritido pelo CONAMA 396/2008e o valor.de intervenção cla

CETESB (2005) é de 0,5 rng. [.-r.

Manganôs (Mn)

Z:25, trata-se de um nretal dur.o de cor branco ¡l.aleado a avermeÌhada e cour alto

ponto de fusão (1247'C), replesenta o pr.imeiro olemento de transição do grupo 7 (VIIB) cla

tabela periódica. ocon'e eln abundância na orosta ten'es1r'e ocupa a l2r' posição e ocorr.e com
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flequência tnaiol que os outros nricronutlientes. Apalece na nalLtreza nos cstados de oxidação

de2+ a7)-, dos quais os estados 21-,3+ e4+ são os lnais impoúantes folmadoles de minerais.

Os plincipais rninelais de minél io são o dióxido pit'olusita e o óxido rnanganita. O

tnanganês ocupa o espago do Fe2'. na estrutura cristalina dos silicatos fer.romagnesianos.

As tnaiot'cs concerltl'ações de rnanganês associam-se a lochas ígneas ultlabásicas. com

0,160/o en média. Podendo ocorrer etì't altas concentl'âções em sedimentos argilosos de fundo

oceânico (até 0,670/o de Mn) (WlLI,IAMS e OWEN. 1992).

O uranganês é urn impol'tante elernento na constituição de ferro-ligas e na produção de

aço, assirn como agente oxidante. Ernplegado cor¡o desinfetante como permanganato de

potássio e agente secante como sulfato de Mn além de conl'ecções de algurnas bater.ias de uso

básico e;n aparelhos domésticos (Ìantenras, tralbeadores, etc.)

O marrganês tal como o ferro é extrelÌalnente sensível as valiações de pH e Eh dos

materiais palentais e do solo. llnr solos tlopicais bem drenados podem pr.ecipitar corno

hidr'óxidos de manganôs (KABATA-PIINDIAS e PENDIAS, 1984; AI.,Ì-OWAY, 1990 e

r 995).

O manganês ocorre eln forma de fillnes cxtrenramente lÌnos entrc microfìssulas,

1ìaturas ern clivagens enr difèr'entes tipos de lochas, prefelencia lmenle ígneas básicas e

metabásicas.

O tnanganês pode ocot'rel no solo corno pt'incipais 1'orrnas, associado à estrutura dos

minerais, principahnente pilolusita ou ainda óxidos hidratados; em complexos com matér.ia

orgâÍìicas solúvcis ou insolúveis, podendo sel deslocado por. Ire, Cu e Zn, os quais possuen

constalìtes de estabilidades maiores que de Mn e cotno íons trocáveis ou solução.

A existêrrcia ou mauutenção de condições redutolas no solo fàzem coln que os óxidos

de manganês não se precipitern podendo se manter solúveis como íon Mn2' e, tleste modo, é

lixiviado peÌas águas intersticiais do sistema de cilculação do solo ou do hor.izonte de

altelação das lochas que o poftam.

Elevados valores dc côncentrações de manganês são relâtados em alter.ações de rochas

lxáficas, eln solos ricos enr ferro ou matér'ia olgânica ou em ambos.

O manganês é elelrento essencial cot.no uriclonutrieìrte para as plantas e anirnais como

ativadol de enzimas e constituinte impor.tante de metalocnzimas.

Alguns níveis tóxicos podem ocol'Ler em solos ácidos e podslìl ocasionar. uma

deficiência em felro ou urÌ'ìa toxicidade dileta de nanganês Q(ABATA-PtrNDIAS e

PENDIAS, 1984; ALLOWAY, 1990 e 1995; ADI{IANO. I986; FO'IìH, t984).
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O manganês no ureio físico plovérn de indústlias c¡uinicas e de outl.as atividades

específicas de J'usão de metais e de refino metalúrgico. outras fontes como a agr.icultur.a, ua

forma de excesso de rn icronutrientes. aléln de deposição provinda da atmosfer.a em

consequônoia da queinra de oombusLíveis lösseis e incineradot.es de lixo (ALLOWAy, 1990 e

1995; ADRIANO, 1986).

O colnportamento do manganês na água é muito selnelhante ao do ferr.o eln seus

aspectos, sendo que a sua ocorr'êrrcia é mais lara. o manganês desenvolve coloração negÍa na

água, podendo-se se apresental'nos estados de oxidação Mn2' (for.ma rnais solúvel) e Mna*

(fot rna menos solúvel) (CETE,SB, 201 l).

A concenlr'ação de manganês menor que 0,05 mg.L-l geralmente é aceitável em

rurananciais, acima deste valol de concent|ação ocorre manil'estações de manclias negl.as ou

depósitos de seu óxido nos sistemas de abastecimento dc água (cË'rESB, 20l l). Rar.arnente

atinge concentlações de 1,0 mg.L'l em águas super'ficiais natulais e, normalmerrtc, está

presenle em quantidades de 0,2 mg.L-l ou nenos.

É muito usado na iltdústlia do aço, na fabr.icação de ligas rnetálicas e bater.ias e na

indúrstlia quírnica (tintas, r,ernizes, fogos de artifícios e fertilizantes), entre outr.os (CDTESB,

20ll). O valol máximo pern.ritido pela poftaria 518/2004 e pelo CONAMA 396/2008 é de 0,1

mg.L-l .

Zinco (Zn)

Z, : 30, de coloração branca azulada, é o prirneiro membro do grupo 1 2 (lllì) da tabela

periódica. 'll'ata-se de um metal mole. com ponto de fusão rra casa dos 419,6"C. Repr.esenta o

24o elemento em abundância na cl'osta, cotn valor de concentr.ação em torrìo de 70 rng.kg-l

(MASON e MOORE. 1982).

Possuem cinco isótopos estáveis, Zn64, 2n66, 2,161, Zn68 e Zn70 e seis isótopos

ladioalivos 2n62, Zn63 , Z,n6s , 'ztt69 , Zn72 e Zn73 .

O zinco ocorre conlo sulfetos, seudo esfarelita o mais importante. É tambóln

encontrado como hidrossilicato denorninado calamita, o qual venr sendo explotado e

prooessado rresta fornra por algutnas indúslr.ias nacionais de obtenção de Zn mctálico.

O nível de concentração de zinco é lnaior.nas roclras ígneas básicas como exemplo o

basalto com 130 mg.kg-l (slEGþlL, 1979). Em roohas sedimentales como'o caso de alguns

folhelhos ricos em rnatéria olgânica podem exibir valoles maioles que 100 mg.kg-1. podem

ocorrer tambérn em altas ooncentrações em depósitos bauxíticos (150,300 rng.kg-r)

plinoipalmente pol ser adsolvido por óxidosJridr'óxidos de felr.o. manganôs e alumínio,

rclativanrenle abundante nesses depósitos.
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Na natureza o zinco é encontrado somente com valêrrcia 2+, ern função do tamanho do

seu laio atômioo, substitui ou pode sel substituído por.Fe2' e Mgz* em difel.entes miner.ais

formadores de rocha.

o zinco é o quarto metal mais consumido, ficando atr'ás do fe¡.o. alumirio c clo cobre

no ranking de consumo anual. A tnaior parte do zinco é utilizada na indústtia automobilística,

construção civil, trânspolte e aplicado ern ligas par.a obtenção de resistôncia à oxiclação e
cortosão de aço, btonze e latão. O zinco ainda é utilizado col¡o divet.sos urateriais de uso

casei'o conro utensílios domésticos, cosuréticos, antissépticos. adstringentes, etc.

O conteúdo de ziuco nos solos é determinado por diferentes fator.es como a r-ocha-rnãe,

conteúdo de rnatér'ia orgârrica, granulornetr.ia e pH (ADRIANO, I9g6; K,ABATA_ITENDIAS e

PENDIAS, 1984). Os rninerais plirnár'ios de zinco quanclo intemperizados podern ter. os íons

Zn2' na folma Iivre, podendo se tornar móveis e detectáveis (slLLANpAA, 19721 KABATA-
PìINDIAS e PENDIAS, 1984) tanto ern arnbientes ácidos quanto oxidantes. Nestc último há

tendência de fot'mação de fase relalivarnente insolúvel <Je ZnCO3.

o zinco pode se. forfemente adso.vido por esses difer.cntes lnateriais devido à

plesença e abundância cie argilorninerais, hidr.óxidos de lèrro e rnanganês e de rnatór.ia

orgânica.

O zinco possui papel inlportante no metabolismo humano e anirnal pol sel.constituinte

de diferentes enzimas, já na sua ausênoia pocle conduzir a cornplicações físicas. o zinco pode

ser considerado pouco significante do ponto de vista toxicológico.

As principais fontes poluidoras em solos plovêur de atividades mineiras, uso agrícola

indiscliminado como rnicl onutlientes na for.rna de difer.entes sais, clisposição de rejeitos

it'regula.es e eÍìlplego como defènsivo agr'ícola (ALLowAy, 1990,1995: ADRIANO, I9g6,

MALAVOLTA, 1994). urna parte da poruição do zinco pocle provir da queirna de

combustíveis lösseis, outr.a parte da Lrtilização no fabr.ico de diferentes Iigas.

uma pequena parte do zinco pe'ma'ece na água du.ante a for.mação de cornposl.os

solúveis de cloreto e sulfato de zinco. ìisses cornpostos hidrolisados em solução flonnam

plecipitado de hidróxido ou óxido Ìridratacio de zinco resultando na diminuição do pll. A
dirninuição do pH pode aurnentar a solubiliclade do hidróxitlo de zinco e aulnento da

concerìtração do mesrno na água (SIìUeAIR, 2002).

Por outro lado, a ação tanpão das águas natur.ais controla alguma mudança

significativa do pl-l devido à r'eação de hidrólise. o zinco é um agente r.edutor de vários íons

corno o (I.e3'.) e o peÍn.ìanganato (MnOa2-) (SI.OKINGER, I 9g I ). A r.eação de redução

precipita os óxidos de tirangauôs e sais férrioos e esse processo acaba apr.isionando o zinco no
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precipitado possibilitando a ledução cla concentlação de zinco rra água subterr.ânea

(SHUQAIR, 2002). O valor máximo pelnitido pela porraria 51912004 e pela CETESB (2005)

é de 5 mg.L'r.

Os constituintes iônicos considelados tóxicos e carcinogônicos podem induzir doenças

se houvel'ulna ingestão colttinuada de água corn excesso destas substâncias. Foram analisados

na água subtelr'ânea os seguintes íons: Cu, F'- e Se. Descritos a seguir:

Cobre (Cu)

Metal com Z:29, de co¡ aver.melhado e apl.esenta aspecto verde quando altet.ado na

orosta de meteorização devido ao contato com o ar, dúctil sendo o metal com mais alta

condutividade térmica e elétlica logo a seguil da prata, maleável, apresentando intenso brilho.

Ponto de lì¡são a I 083' c encontra-se no grupo I I (lB) da tabela periódioa. junto coln o our.o

e a plata é classificado como de metal de tlansição. Possui dois isótopos estáveis: cu63 e cu(''5.

Encontra-se distl ibuído como sulfetos entre os quais bomita e calcopir.ita. Ocor.r.e

ainda cor¡o elemento nativo, em cornbinação corl.ì outros metais, em par.ticu lar. cour o ouro e

plata, e ainda em associação com óxidos (cuplita) e carbonatos (az.urita e malaquita). podendo

v incu lar-sc a sílica icrisocola.).

OcoÍr'e na naturez.a cotn estado de oxidação I e II e substitui Zn2', l:e2.- e ¡4g2*

limitado pela estrutura do silicato em que um desses rnetais é substituído (SIEGEL, 1979;

ADRTANO, 1986).

É o 26'elemento mais abundante na crosta tel.l.estre, com valol.es de concentração na

faixa de 24 a 56 mg.kg-r. As concentrações de Cu são altas ern rochas básicas e ultr.abásicas

(30 a r60 mg.kg-r) (ALLOWAY. t990;1995).

O cotrre dada a sua caraoter'ística de condutividade elétrica e naleabilidade é utilizado

cor¡o elemento básico na indústia eletroeletr'ônica de ponta (montagem de diferentes

corrponentes ent hordware,s de cornputadoles), também uliÌizado como liga com outros

elementos uretálicos (Sn, Pb, Zn, Ni. Al e M'), e lem lalga aplicação nas indústr.ias

rnetalúrgica e elétrica, e utilizado na agloindústria na I'onna de compostos salinos (iodetos,

sulfatos, cloratos), servindo de nr icronutlientes no desenvolvimento de diferentes cultulas e de

outro lado neste mesmo carnpo é matéria básioa na produção de clifelentes defensivos

agrícolas.

o cobre é unr dos metais potencialmente tóxicos menos móveis devido ao fato de ser.

fixado pela mâtéria orgârìica e por óxidos de ferro, alumínio e marrganôs e ainda por.

algilominerais (ADRIANo, 1986). Pode se enoonttat disposto no soÌo nas segui¡tes 1.or.mas:

cm solução do solo, tanto na 1òrma iônioa de íons cúplicos, quanto oomplexado, podendo seu
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grau de complexação âtingir 99,8%; adsorvido a sítios de troca iônica, sítios normais ot¡

específicos; na lnatéria orgânica e em organismos vivos; en óxidos; na rede estr.utural cle

rn incra is plirnár'ios e secundários.

Através da ação dos processos inte'pér'icos os mi'e.ais prinrár.ios de cu sào

I'apidamente tt'ansf'ortnados, especialmente em arnbienles ácidos. A solubilidade, concentraçào

e dispelsão etu solos depende da quantidade de matéria orgânica. plì, potencial redox e cle sua

intelação oom outros metais.

llste nretal é oonsidelado um dos sete micronutrientes essenciais par.a a nutrição básica

das plantas, por'érn tonra-se tóxico se ocolrer ern excesso. É tambérn essencial na nutrição

lrumana e animal, rep|esenta con'ìponente importante c necessár.io em certas enzimas

t'esponsáveis pol difelerrles l'unções neurológicas. A ausência de cu ern aniurais e ser.es

hunranos é causadora de diferentes desor.dens neurológicas (SII-LANpA,4,, 1972).

Os solos mundiais vôm senclo gl'âdâtivalnente contaminados conr cotrre devido à

utilização indisclir¡inada de lèrtilizantes, micronutrientes, fungicidas e bactericidas na

aglioultura e pela disposição dc lejeitos industliais secundál.ios de recuperação de cobr.e a

partil de suoatas ben como pela disposição de le.jeitos plovenientes de grandes aglomer.atlos

urbanos.

O cobrs é ul' olentento que ocorre! enr ger.al, em baixas concentrações na água

subterrânea, devido sua pequena solubilidade. Nas águas superfìciais são, nor.malmente, bern

menores que 0,020 nrg.L-l e nas águas subtelrâneas é infetior a 1p,g.r.;l . A ingestão cfe altas

doses pode acarretal', no homem, in itação e corrosão <Ja mucosa, problemas hepáticos, r.enais,

irlitação do sistelna nelvoso e depr.essão.

As atividades humanas .esponsáveis pela introdução cle oobr.e na água são: corrosão de

tubos de coble e de latão por' águas ácidas, algicidas, fLrngicirJas usados na pr.eser.vação da

madeila e indústlia de mineração, lindição, galvanoplastia e Lefino (CE'IESB, 201l).

Ilsrudos indicam que uma colìcenlração de 20 rng.L'l de cobre ou um teor total de 100

rng.L-r por dia'a água é capaz r[e p'ocluzir intoxicações no homern, com lesões no fígado.

conoentrações acima de 2,5 ng.L't t.ansmiteln sabo. arnargo à água; acirna de I mg.L-t

produz coloração em louças e sanitários.

o padr'ão de potabiÌidade pa.a o cob'e, de acordo co'r a po'taria 5lg e da cllÏlsÌl
(2005) é, de 2 rng.L"r (CriTIrSB, 20t 1).

FIúor (I-)

Z = 9, é ur¡ olc'rento do grupo l7 (vllA), é ur¡ eleurento que ocorre rìaturalmente e

cm pequcnas quantidadcs nas águas naturais (0,ì a 2,0 mg.L'Ì), é o 17" eletnento em
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abundância na crosta tel'restre, é o ersme'to químico mais eretronegativo. É pr.oduto do
intempet'istno de lninerais no qual ó elemento principal ou secundár.io: fluorita, apatita. flúor-
apatita, tulmalina, topâzio e mica (www.meioam biente.pro.br.).

o flúor libe'ado pero internpel'isrno dos minelais passa para as soruções aquosas
supergê'icas na fo'ma do íon fluoreto, de alta mobilicjade. para que haja disponibiridade de
fluoreto livre são necessár'ias conclições ideais de solo e presença de rninerais e componentes
químicos na água.

os fluo.etos são encontlados como ereme'tos traço na água, mas pocre oooîrcr em
ooncentt'ações elevadas geraÌmenfe associaclas com fontes subterrâneas, onde existenr
minerais licos en fìúoL (CETËSII, 201 I ).

l)ive'salne'te de out.os harogônios ere pode fo.mar. complexos estáveis com
eÌementos como Al, lìe, B e Ca. Desta forma no ciclo geoquílnico o flúor.pode ser.removido
das águas pela coprecitação corn óxidos secundál.ios de Fe, podendo també¡r se¡ cornprcxacro
tanto com o Fe oono com o Al na for.na de fosfatos (www.meioambienle.pro.br).

como pfodulo da ação hu¡nana o flúor é or.iginado de ativitlades industr.iais:
sidelurgia, fundições, fabricação cro arumínio, cre Iouças e esnrartarJos, vidro, teflon, entr.e
outras Dstas atividades são responsáveis pera sua introdução no ciclo hidr.ológico pero
lauçalncnto na atlÌoslèra ou erï corpos hidricos superficiais. Na forma de olorofluor.carbono
(CFC) o 1'lúor foi amplatnente utilizaclo como propelente de aerossóis. Este uso está elr
declínio devido a rest.ições legais, pois o cFC agr.ide e <Jestrói a ca¡¡ada tle ozônio que
circunda a'Ien.a (www.meioambiente.pro.br.).

É sabido que o flúor., em pequenas quântidades, é benólìco à saúde humana, cotlìo o
agente químico mais eficiente na prevenção da cárie dentária, daí sua adição nos sistemas de
abaslecimentos públicos de água se| ulna prátioa rnuito crifindida. contudo, acima de certos
teol'es, passa a se| plejudicial, causando fluolose dental e esquelética, lanto ern seres humanos
como erî anirnais (www.meioarnbiente.pro.br.).

o fluossilicato de sódio c'a o corxposto mais utilizado, te.do sido substituido pero
ácido fluossilícico em diversas cstações de tratamento de água. Âpesar.da co¡r.osividade do
ácido, o fato de se apresenta' na foLma ríquicra facirita sua apricação e o contl.ore segur.o das
dosagens. condição {indal¡ental para â fluoretação. o fluor.eto de sódio é rnuito car.c¡ e'
fluoreto de cálcio, pouco solúvel (CETESB, 201 1 ).

A Porta.ia 518 do Ministér'io da Saúde estaberece um varor máxirno per.rniti<io par.a

fluoleto de 1,5 mg.l--r na água potável. assim como CONAMA 3()612008.
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Selênio

Z:34,o selônio é urn não Inetal do grupo dos calcogênios (16 ou VIA) da tabela
periódica.

É um elemento essenciar pa.a a maio.ia das f'ormas de vida. unr de seus usos é para a
fabficação de oélulas fotoerétlicas, em vár.ias apricações eletr.ônicas como erÌl cérulas e
retificadores, é adicionacro aos aços i'oxidáveis, o selenia{.o de sódio é utirizado c.mo
inseticida. os sulfatos são usados também como srranrpoos a'ticaspa (wrKIpÉDIA, 20 ).

o selênio é encontl'ado muito benr clistribuído na closta terrestre. Está pr.esente nas

'ochas 
sob lorma de serenetos, gerarmente acornpanhado de sulfetos 

'os minerais de
berzelianita. tiernanita e naumanita (FIlll.OSA, 200g).

os isótopos estáveis de Se mais comuns são: Se80, Se78, Se76, Ses2 e Se77.

Nas águas sr¡bter'â'eas sua concentração va'ia e'r r-orno de r mg.L-r. É tóxico par.a os
homerrs e animais e'r coÍìcentrações acima de 0,0r mg. I.,-ì lque é o varor máximo
estabelecido pela Po'ta'ia 51912004, coNAMA 3961200g e tambérn é o varor de i.tervenção
da cEl'ESll (2005) o seu excesso provocå aun'ìento de incidência de cár.ie dentária, atr.ojia
muscular irreversível e é carcinogênico OrDITOSA,200g).

E corno principal nutl.iente foi analisado o fósf.oro descr.ilo a seguir.:

Fósforo

Z = 15. não metal per.tence à série qu írnica do nitrogênio (grupo I 5 ou VA).
A i'rportância do fósforo decorre do paper que tJesenpe'ha no metarrolismo biorógico

(al mazenalÌìento de ene.gia e estruturação cerurar). ocor.r.e enr águas natur.ais sob a forma de
foslàtos É muito difuntito na cfosta te''estfe, sendo o mi'erar impoftante corno fonte de
löslblo à apatira (FEITOSA. 200S).

o fósfo.o é irrportante para a agricultu.a na f'or.ma cre r.osfato e par.a a p'odução de
fertilizantes e fabr.icação dc detergentes e delensivos agr.ícolas.

A concent'ação de fós{òlo gerarrnente é baixa, valores acima de 1,0 mg.L-r gerarrnente
são indicativas de águas poluídas. o 

'ösforo 
pode ser. acl.escido por via antfopogê'ioa ás

águas subte'r'âneas po. de'ivados de fèr.tilizantes, deter.gentes, efluentes domésticos, e
defensivos agr.ícolas (inseticidas) (FEITOSA, 200g).

A cor'ìoerìtração do lòsfato é rinilaaa pera p.esença de ca2' e firvorecida pera
ocorrência cor dissorvido. o fosfato aplesenta ulna nítida tenciôncia para formar. compostos
com vár'ios íons e coligações fortes com os minerais de argila 0ìEI].OSA, 200g).
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2. OBJETIVOS

tsste t'abalho visa, através da deter'inação de parârnetr.os físico-quírnioos e químicos,
o nronito'ar¡ento das condições de quaridade do reservatório quanto a seu uso e ocupação e

prese.vação de mala ciliar. par'ârnetros que infìuern diretamente 
'a 

qualiclade da água do
leselvatól'io Bilitiba-Milim e as possíveis alterações nos ciclos biogeoquinicos causados por
ações antl'opogênicas. Ilelacionando tais informações com o meio ambientc eln termos de
lazer', uso e ocupação e qualidade alnbiental do solo desta nricl.obacia.

o objetivo principal dessa disse.tação é deter.rninar a concentr.ação dos cátions (cr-r,

Z^, Mn, Se, B, K. P, Ca) e clos â'io's (ì:-, Cl- e NOr-) na água subterrânea de poços do
en[orno do teservatório de I]i.itil¡a-M irirn a lÌm de oornparar.corn as legislações vigentes em

'elação 
à potabilidade da água subtc'rârea associando col.'o uso e ocupação cìo solo.

Boas partes dessas águas tendem a atingiI o rese|vatório e se contiverem delènsivos
agrícolas comp'o'eter'á tanlos as águas (subter.râneas ooÍrìo superliciais) e o solo da área em
função de seu uso e ocupação inadequada.

2. 1. Justificativa

A atividade agt'ícora é um fhtor preocupante ern ár'eas pr.óximas a reser.vatórios.
pois pode provocar a contaminação dos rnesnros c tlazcl sérios r.iscos à saúde hurnana làce
ao emplego de defensivos agr'íooras e ao eÍnpl.ego direto de lnacl.o nutfientes ç
miol'onutrientes pa'a o desenvolvimento cla curtu.a. Ar-uarmente, durante o processo de
inplantação de rese.vatór'ios. costuma-se estaberecer.um perírnetro de desapropriação onde
um dos intuitos é nantel a ocupação humana a ur¡a distância que não traga riscos à
qualidade da água.

o uso de defènsivos agr'ícoras corstitui ur¡a técnica potencial de poluição, pois a

sua aplicação pode oausal a concentração de compostos nocivos à saúde humana. As
condições ambientais ooustituídas pelo clima (precipitação pluvionré1rica, escoamento
superficial e subterrâneo de água, etc.) podenr carrear esses co,npostos par.a o reservatório
e suas drenagens, oonlaminando a água super'i'icial. Arér¡ crisso, os contaminantes podem
ser adso.vidos no soro, ou então, podem infilt.ar passa'pela zona l'ìão sâturada, chegar.às
águas subte.râ'eas e, posteriol'n.ìente, contaminar o reservatório, que é a ár.ea cre descar.ga

das águas subterr'â'eas, facilitando a derimitação de urna possível pruma de contaminação
e da plincipal ár.ea de descarga da uresma.
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Pol outlo lado, não há um volume signil'îcativo de trabalhos investigativos sobre a

qualidade da água lealizados na região que colrporta os leselvatórios de par.aitinga,

Taiaçupeba. o objeto deste Mestrado é a bacia hiclrográfica oncle situa o resel.vatór.io de

Bilitiba-Mirim, ilrlpottallfe fonte e estratégica leserva de abastecimento par.a o município de

São Paulo e região metropolitana.

Esta pesquisa aplesentada nesse tlabalho está subdividida ern tr'ês tópicos: revisão

bibliogr'áfica, caractelização da ár'ea de estudo e caÌ'acterização da contarninação da área.
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3. RDVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A caracterização física está fundalnentada no levanlamento da bibliogr.afia existente

sobre a área de estudo. Essa fase da pesquisa subsidiou a compreensão da dinâmica clo meio

l'ísico, for'eccndo i'folmagões para o conhecimento das caraclerísticas geológicas,

hidrogeológioas, pedológícas e de uso e ocupação do solo na área estudada. 'rarnbém foram

consultados ttabalhos prévios que tiverant suas atividades desenvolvidas, na área cje estudo.

ou em ár'eas maiores cirounjacentes a essa.

Para a caracle'ização da ár'ea, foram utilizados os mapas topogr.álìcos que

oompleendem a ár'ea, em escala de l:10.000 elabolados pela EMpLASA (1996). Alérn dos

nrapas geológicos, geornorfológicos e hidrogeológicos, ern escalas de l:50.000 e de l:25.000,

respectivaurerìte aprescntados por ccN (1997) e cavalcanti (2002) e do rnapa de

desaprop'iação elaborado a parti. de um mosaico clc or.tofotos do DAEE (slLVA, 2010,

infonnação verbal).

A obtenção de info.magões sob.e a metodologia adotar.la durarte os trabalhos de

câmpo para a coleta de amosttas de água super'ficial e subter.r.ânea, também foram inser.idas.

Quanto à contaminação pot metais ol'iundos da atividade humana alguns tratrallros

podem se. destaoados tais colno: Alexanclre (1995), canpos (2001), lìilizola et cl. (2002) e

Lcite (2002) que analisaram a presença e o comportalnento de metais ol.iunclos de atividacies

agrícolas em solo e o compoltamento destes no anrbiente.

A base bibliogr'áfica seguida como rrretodologia mais apropriada para iniciar as

investigações nessa disseltação l'undamentou-se pr.incipalnente etn lezzi (1999) e Ishimine
(2002), arnbas'com enfoque importante nos procedimentos para se cleterminar contaminação

para esse caso. Lemes (2001) r'ealizou estudo de detalhe clos metais e eÌernentos traços em

água clas Bacias Hidr.ogr'áficas dos r.ios Mogi-Guaçu e par.do.

A leitula das infot'tnações dessas pesquisas soble o uso de del'ensivos agrícolas usados

no país se constituiu de um vasto conteúdo obtido primeiramente pela inter.net, principal¡.rente

no banco de dados contido no ende.eço eletrônico do Ministér.io <ia Agr.icultur.a

(http://exll'â.et.agricultula.gov.bry'aglofit_cons/pr.inoipal_agr.olìl-cons), que apresenta o
Sisten.ra Agrof it, assim como no manual de r.eferôncias bibliogr.áficas elabor.ado peta GETESB

(2001), que aPresenta um capítulo sobre importantes lelèrências bibliogr.áficas descreverrdo os

processos de fabricação de defensivos agr.ícolas.
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Além de efluentes urbanos e industriais, a agricultura tem contr.ibuído de for.ma

signilicaliva no aumento da concentração de metais potenciahnente tóxicos que atingem
dive'sos rneios ro ambiente p.ornove.do seu co.nprometimento ou até mesmo sua completa
degradação devido à aplicação de f'er.tilizantes, defensivos agr.ícolas e outros resíduos,

causando assim uma colìtaminação di.eta e indireta na cadeia alimentar (p AEZ - OSUNA ¿¡

al., 2003; Sl-IARPLEY; MENZEL, I 987).

Pata os mecanislnos e eltitos de def'ensivos agrícolas nas águas subterrâneas merecem
destaques os seguintes autoles: vighi e Funar.i (1995), que abor.tJa'r a preseÍìça de resíduos de

defensivos agrícolas ern águas subterrâ'eas, discutindo e apresentando os r.iscos que causam à

saúde humana; Deutsch (r997) apresenta infòr'rnações específicas sobr.e os contaminantes

conruns de águas subtenâneas (Ba^ cd, pb, Ni, Zn, cr', cu, Ar.e se) crcstacando o impaclo
causado oom a 

'T 
ig'ação dos mesmos; ljornsby er al. (\9()5) reuniran 

'essa 
refer.ê.cia,

i'f'o.mações de rnilhares de crefensivos agr'ícoras, inoluindo 
'ornencratur.a, 

fornruração
quilica e propliedades de inter.ação com o meio arnbiente.

o estudo de avaliação do inìpacto de ciefe'sivos agr.ícoras em ár.ea de pr.oteção

a'rbie'tal, realizado po' Marques (2005), cont'ibuiu eur relação à avaliação crítica da

legislação soble o padr.ão de potabilidade.
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4. cARACTERTzAÇÃo ta Ánna ESTUDADA
4.1. Condições Climáticas

o município de Biritiba-Mirim apresenta clima tropical temperado. A média de
temperatura anual gira em torno de I 8oc, sendo o mês mais frio o de julho com média de I 5o
e o mais quente fevereiro com média de 23"C (PMBM, 2009).

A área de interesse insere-se predominante em região de clima úmido, temperado, com
inverno seco e verão temperado - Cwb, estando limitada ao norte por áreas de clima úmido,
quente, inverno seco e verão quente - Cwa e ao sul por região de clima úmido, com verão
temperado e sem estação seca - cfb, segundo a crassificação de Köppen (r9r g).

o período chuvoso se estende de outubro a março e os meses mais secos concentram-
se entre abril e setembro dados do ano de 2006 (Figura 02), sendo que a precipitação mínima
mensal observada foi de 5,80 mm em agosto/2006, e a máxima de 368,20 mm em março/2006
(Tabela 01) (SlLVA,20l0, informação verbal).

2006
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@
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Figura 02 - Precipitação pluviométrica registrada na barragem de Biritiba-Mirim.
Tabela 0l - Precipitação pluviométrica mensal de Biritiba-Mirim, no período que se estende de
janeiro de 2006 a dezembro de 2006.

ocálculodaprecipitaçãomédiaunffia-Mirimédaordemde
l'426,51 mm porano segundo dados do posto pluviométrico da Barragem de Biritiba-Mirim
(Figura 03)' coletados no período de 2000 a2010 (SILVA, Z0l0,informação verbal).

2006
JAN FBV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

183.50 lgg,60 368,20 69,30 45,20 21,50 43,46 5,80 85,40 254,30 192,70 113,20
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Figura 03 - Precipitação pluviornétrica anual registrada na barragem de Biritiba-Mirim, entre os anos
de 2000 e 20 I 0.

A evaporação média anual foi de aproximadamente 876,6 mm lsoNoorÉCNICA,
1996)' A umidade relativa do ar apresentou valores médios anuais da ordem de ggo/o,

enquanto que o regime de ventos caracterizou-se por velocidades médias de aproximadamente
7 km/h, dados obtidos da estação climatológica de casa Grande, durante o período de 1975 a
1 992 (C AVALCANTI, 2002).

4.2. Caracterização Geológica

Â área de estudo está localizada a leste do Planalto Paulistano e ao sul do Lineamento
de cubatão, com estruturas do conjunto de rochas geralmente concordantes a esse
Lineamento' com direção N60"-70"8 e mergulhos acentuados para noroeste. Esses terrenos
correspondem aos domínios da Faixa costeira (HASUI et ar., 19gr).

Afloram nas proximidades do reservatório diversas unidades evoluídas em tempos e
situações tectônicas distintas. As unidades mais antigas fazem parte do embasamento pré-
cambriano, sobre o qual sofreu intensa transposição associada a cisalhamento acompanhado
de migmatização e intensa granitogênese. As principais unidades geológicas aflorantes na
área são apresentadas na Figura 04.

No contexto das unidades mais antigas ocorrem às

representadas por sequências metavulcanossedimentares

encontram-se corpos graníticos (CpRM, 1990).

Nas porções nofte-central, o Complexo Embu destaca-se pelas sequências
metavulcanossedimentares intensamente milonitizadas e alteradas, representadas por

rochas do Complexo Embu, sendo

e entre as unidades mais novas,
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metassed in'ìelltos, gnaisses pâraderivados, r'ochas xistosas. qualtzitos e subordiuadamente
.ochas cáloio-silicáticas e mctabásicas (unidades pEel l e pEer4 - cpRM, r990).

Na porção suÌ e em uma l'aixa alongada que se estende do centro-oeste a nordeste.
ocor.c o cornplexo costei'o, que é rep.esentado pelas 

'ochas 
rnigrnatíticas (Ay0+l) de

aspecto textu.al extremamente diversificado, associados a gnaisses graríticos e cor.pos

biotíticos (Fotografias 0r e 02). Atlibuído a este meslno complexo, ocor.r.e rocrras graníticas
de textula poll'iróide (AyO) ao sul, estarrcJo intimalnente associadas a gnaisses mignratítioos
(CPRM, t990).

Na porção central oco.re o G.anilo Taiaçupeba (pEy9) estencre-se de fo'na alongada

'o sentido sw-NE, constiluído por sie'o e monzogranitos. pouco orientado e foliados. por.

vezes porfir'óides, equig'anula'es, honogêneos, de g.anulação fina a média, cor cinza.
localmente róseo ou esbranquiçado e com l'aros xenólitos metassed ime'tar.es (cpRM, 1990).

Na por'ção ce'tro-leste ocorre o cor.po de muscov ita-biotita gr.anito, cliscor.dante e de
car'áte. pós lectônico, conhecido oouro Granito Gar.r.alão (pllyl0), car.acterizaclo por. leLrco_

granitos de cor cinza esbranquiçados de composição sienogr.anítica, textura equigranular, fi'a
a rnédia, a duas micas (CPIìM 1990).

Fotogrâfi' 01 - Vista gelal de aflolalrer'ìto corÌ exposjção de rnigrnatito do Complexo Costeiro.
Localizado no sítio próxino a granja Bir.itiba. Visada para Norte.
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Fotografia 02 - Detalhe de relação de alteração de migmatito do Complexo Costeiro formando o
Latossolo vermelho. Localizado próximo ao Sítio Recanto do Barão. Visada para Sudoeste.

Ocorrem sieno a monzogranitos porfiróides (PEy5) na porção Leste e extremo sudeste
de granulação grossa e de cor rósean sendo poûássicos e ricos em quartzo e biotita (Fotografia
03), como principal máfico (CPRM, 1990).

Fotografia 03 - Detalhe de exposição de Granito porfiróide róseo. Localização próximo à sede da
Fazenda Pedra da Forquilha. Visada para Sul.
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Na porção oeste ocorre o Granito Biritiba-Açu (PEy3), que se encontra encaixado em rochas
migmatíticas do complexo Embu, constituído por granitos de granulação média, textura
equigranular ou porfiróide, rico em quartzo, pobre em máficos, de cor rósea a cinza claro
(CPRM, 1990).

A unidade mais recente encontra-se ao longo das principais drenagens, destacam-se os
depósitos fluviais (Qha) observada na Fotografia 04, possuindo extensão mais restrita nos
afluentes secundários, e nas áreas de relevo mais acentuado. os depósitos principais são
constituídos por camadas argilosas, ricas em material orgânico, areias inconsolidadas de
granulometria variada e cascalhos (CCN, lggT).

Fotografia 04 - vista geral de ctepósitos fluviais recentes. Localização Sítio Tico city, Bairro Sogo.
Visada para Norte.

4.3. Caracterização Hidrogeológica

A ârea do reservatório Biritiba-Mirim está inserida na bacia hidrográfica do Alto
Tietê' localizada na região leste do Estado de são Paulo, relaciona-se com as rochas do
embasamento e com os sedimentos quaternários das áreas de inundação. A Bacia do Alto
Tietê faz parte da unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI - 6 que se
divide em 8 sistemas de abastecimento: cantareira, Baixo cotia, Alto cotia, Guarapiranga,
Rio Grande, Ribeirão da Estiva, Rio Claro e AIto Tietê.
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A Bacia de São Paulo é constituída cle dois glandes sistcmas aquífer.os distintos; uur
Sisterna Aquífero Sediurentar' (SAS) e Sisterna Aquírero cr.istarino (SAC). com base nesra
diferenciação, podem-se adotar as nomencraturas e definições propostas por. Iìir.ata e Fer.ei¡a
(2001) paLa denomiua. as unidades hidrogeorógicas da ár.ea de cstudo. A Figura 05 apresenta
mapa hidr.ogeológico da ár.ea de estudo.

o Sisteura Aquífe.o clistalino (sAC) está associado a granitos e rocrras metamódìoas
do embasamenfo e relacionadas com o Complexo Ernbu, Grupo São Roque e Serra do
Itabelaba.

Distinguindo em duas unidacres de acorcro corn o comportamento hidr.ogeorógico das
rochas' ulna das unidades está relacionacla à associação de lochas granitóides e gnáissicas,
se'do u'r aquífe.o livre, associacras às fàrhas e rì.aturas das rocrras, possuindo vazões médias
de 9.1 m'r.h-l e capacidadc especírìca de 0,2 m..rr-r.m-r e a outra associação co' rocrras
metassed imentare s, de aquífe'o rivre associadas talnbém a farhas ., ffatul.as da rocha,
possuindo vazões de 17,5 rn'.h-i e capacidade específica de I,4'r3.h-r.rn-I segundo cavarcanti
(2002).

A água explotáver pode oco'rer ras .ochas cristalinas (làrhas e fr.atur.as) e cra

decomposição nlcoânica ou altelação paloiai das l'ochas cristalinas, conhecida colno nìauto de
alte|ação. podendo ser distinguitJos trôs gr.aus <ìe alter.ação da r.ocha cl.istalina: l.ocha
resistente, semi-alterada, e aheração totar. pollanto, pode ser.observada uma paúe inalteracra,
cuja água escoa so',eute nas descontinuidades r.úpteis cra rocha, e ou arterada, onde o
escoâmento ocorre nos inte.stícios da rocrra intemper.izada (cAVALCAN'f r, 2002).

De aco'do com Iri'ara e Fe.r'ei.a (200r) a Bacia I.ìidr.ográfica do Arto Tietê forma um
aquífero de po'osidade granula. bastaute hetel.ogê,eo, de natureza livre, corn espessulas
médias de 50 m. A out.a unidade está situada abaixo do manto de intemper.ismo e conectada
hidraulicamcnte com a mesrÌìa, sencro o Aquífero cristarino pr.oprianente dito, as águas
ci.culam po' descontinuidades rúpteis da rocrra (fratur.as e 1àlhas abertas), de car.áter. Iivre a
semi-livre e heter.ogêneo e anisotr.ópico.

Flstudos realizados pero DAEE (r975) na G'ande São pauro, indica.am que o aquífer.o
clistalino principal está localizado a pr.ofunclidades de 120 a I 50 m.
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No SAC na região de Mogi das cruzes e suas vizinhanças, a produção de poços per.furados

r'ìesse aplesenta capacidacle específica rnédia da ordem cle 0,24 m3.h-l.rn-l e a transmissividade
está entre 0,4 e l4 m2.dia-l e o coeficiente de ar.razenamento varia enlre 0,5 e 5%, (DAEE,
r97s).

A porosidade eficaz (Sy) é de 3o/o (sAIlESp-cEpAS, 1994). A co'dutividade
hidráulica na porção internpe'izada do SAC varia entre lxl0"3 e Ixl0-7 m.s-r de acordo com a

ploxir,ridade em relação à rocha sã (IìEBOUÇAS, 1 992).

outlo sistenla é o sistema Aquífer.o sedilnentar (SAS) formado por sedirnenlos
qual-ernál ios e terciál ios da Bacia de São Paulo, composto por depósitos sedimentar.es aluviais
p.edominantemente a.e'o-argilosos. Esse sistema ocupa planícies das pr.incipais dr.enagens da

ár'ca, apresenta'do Ìargu'as i'regulares de 200 a 1000 m, e espessura média da ordem de 7 m
(CAVALCANTI ,2002). De acoldo com DAED (1975) o coeficiente de lransrnissiv idade está

er'ìtle l5 e 70 m2.dia'l e o coeficiente cle armazeiramento var.ia entre 2 e 10%".

4.4. C*acterização Geomorfológica

Do pouto de vista geomolfológioo a área está inserida na extrenidade leste do planalto

Paulistano. lilnitada a sudesrc pelo planalto par.aitinga/paraibuna, que constiluern par.te das

zonas que corrpõeur a unidade lnorfoest.utu.al do planalto Atlântico (lìoss; MORoz,
1997). Nesta dissertação será usada a classificação adotada nos trabalhos de Cavalcanti (2002)
e ccN (1997). A Figura 06 exibe as unidades geomo'f'orógicas presentes na área de esr.udo.

o padr'ão de d'eragerr da bacia do Biritiba-Mir.im é alongado no sentido N-s,
evidenciando forte controle pelas eslrutulas das rochas clo e¡nbasamento cristalino associadas

à Zona de Cisalhamento de Cubatão.

A zona da cabeoeira do rio Bilitiba-Milirn é oonstituída por.relevo de mor.ros, serras e

mo'tanhas corn amplitudes ern ge.al supctiores a r00'r e declividacles nrédias a artas. No
restante da bacia, na zona de baixo curso, predorninam relevos de colinas e Mor.rotes e

Planícies Fluviais, com pequenas porções o'de ocol.r'em r.elevos de Mon.otes e Mol.ros c

Morrotes Pa'alelos, (PIRES NEr-o, 1992). Na Fotografia 05 é possível visualizar a

geomorfologia da ár.ea.

Ao longo das principais d.enage's, a unicrade geornorfológica preseute é a de pranície

fluvial comp.eendendo tel'renos baixos e inolinados e'r direção ao canal, associados a ár.eas

alagadas e pantarrosas, cujas altitLrdes va.iam de acol.do com o r.elevo errr c¡,e ocorr.ern (ccN,
1997).
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Os relevos de colinas e morrotes, com amplitudes de 30 a 75 m, vertentes com

declividades baixas de l0 a l5%o e altitudes variáveis de 780 a 800 m (CAVALCANTI,

2002). Consequentemente o tipo de relevo é muito favorável ao desenvolvimento da atividade

agrícola, pois minimiza a açáo do escoamento superficial que remove os nutrientes aplicados

no solo bem como por encontrar-se na estrutura da unidade do Complexo Embu, cuja

fertilidade do solo formado é mais significativa do que a do Complexo Costeiro.

Localmente ocorrem unidades intermediárias, descritas como morrotes paralelos e

morrotes e morros, com menor expressão naârea de estudo.

Os morrotes paralelos apresentam amplitudes de 40 a 90 m, vertentes com

declividades de 23 a 50Yo, com topos estreitos, perfis de vertentes retilíneos, vales estreitos e

encaixados com padrão de drenagem em treliça e paralelo de alta densidade (CAVALCANTI,

2002).

Os morrotes e morros apresentando amplitudes de 60 a 160 m, vertentes com

declividades de 13 a 40o/o, formando topos amplos, convexos e forma de topos estreitos,

sendo os vales estreitos e padrão de drenagem dentrítico e subparalelo, de média a alta

densidade (CAVA LCANTI, 2002).

Os relevos de Morros, Serras e montanhas apresentam amplitudes de 100 a 420 m,

vertentes com declividades de20 a 53% (CAVALCANTI, 2002).

Fotografïa 05 - Vista geral em primeiro plano morrotes ao centro planície fluvial e ao fundo morrotes,

morros, serras e montanhas. Visada para Sudeste.
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4.5, Caracterização Pedológica

A caracterização pedológica fbi lealizada com base nas informações coletadas na

bibliografia e pol campanhas de campo enr porções específicas da ár'ea. Segurtdo CCN (1997),

a região do reservatór'io Bilitiba-Milim é calente de urn mapeamento pedológioo àfuallzado

ern escala que pelmita a obteução de infottrações para desclição e análise detalhada dos

recursos de solos, sendo encontlados na átea de estudo os solos dos tipos Podzólico

Velmelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, l,atossolo Vermelho-Esouro, Calnbissolo

e Glei Pouco Húnlico.

O solo Podzólico Vcllnelho-Arnarelo compteende solos nrinerais com horizonte B

textur'âI. não hidl'omól fico, corn sequônoia de horizonles A, B e C. beln moderadatnente

dlenados. São solos que apresentam um glande acúmulo de algila nas cauradas super'fioiais.

represenlado na Fotografia 06.

Os Latossolos são solos minclais, não hidt'olnórficos. muito plofundos a pt'ofutrdos,

com avarrçado estágio de intemperização, cotn pledotniuância dc algilominerais. Os

l-atossolos Vernrelho-Anral elo e Velmelho-f]scuro se diferenciam em relação ao teor de

hidr'óxido de fello e oonsequenternente na colotação (Fotografìa 07). O Latossolo Vellnelho-

Ësculo a¡rlesenta rraiol conocntração de hidr'óxido de fen'o c ooloração mais avctmelhada

(ccN, 1997)

Os Calnbissolos são solos minelais com horizonte t| cârnbico, não hidlomórlÌcos, de

car'áter'álico, textura algilosa e com ocolrêrrcia em relevos acidentado.

Os solos Glei Pouco IIúmico são folmados eur áreas planas e topografìcamente baixas,

desenvolvendo-se em condições de umidade excessiva e deficiôncia de oxigenação, formando

urn holizonte supelfìcial de cololação acinzcntada (CCN, 1997) rept'esentada ua Fotografia

08.



Fotografia 06 - Vista geral de um perfil de solo Podzólico.

Fotografïa 07 - Vista Geral de cofte de barranco com perfil de Latossolo, ricos em hidróxido de ferro.

Fotografia 08 - Solo Glei Pouco Húmico.
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4.6. Uso e Ocupação do Solo

A bacia de dlenagcln situa-se soble solos licos eur fello c alurnínio, destacando as

atividades agrícolas, silvicultura. pastageus e capoeilas, com importante ptesença de

f'orrnaçõe s florestais nativas (CAVALCANTI, 2002).

De acordo com CCN (1997), a bacia hidrográfioa tem ár'ca dc 75,49 krn,, sendo 9,36

km'da área corì'ìposta por várzeas, 16,00 krn'? de atividade de silvicultura. 30,97 km, de

ooupâção lulal dcnsa, e de 19,16 kn'de capoeira o pastagens (CAVAI-CANTI, 2002).

A área no eutotno do reselvatól io é tipicamente lural, com atividades calacterizadas

pela preserrça de urinifündios plodutivos e meoanizados. A ilrigagão é lèita plincipalnrente

pol' âspersão c na utilização de rlaquinalias c implcrnentos agr'ícolas, sendo a principal

atividade agr'ícola a horticultura, com plodução de vcrduras. A alividade granjeila, merece

destaque devido a sua cxterìsão de área que ocupa (CAVAI,CANI'I, 2002).

No entolno do leservatório ooorlern tamlrérn l en'ìaÍìescentes natr¡r'ais de mata que

dotniualn grande ¡ralte das planícíes fluviais e se ester'ìdem às vertentes dos rnon otes e ntorlos

que cilcurrdam os vales.

Dc acoldo conì o Írìâpa de uso e ooupação do solo (Figula 07), leito poL IP'I'(2005),

atlavés cla interptctação de lòtos aéreas, destaoa-se a cobertura vegetal nativa de médio

(Fotografia 09) e glande porte cobre a maiol porção sudeste da área de estudo conl a

proxirnidadc dc glandes indústrias de produção de papel conttitruindo conr as áreas de

refl olestamonto (Fotografia I 0).

A atividade agrícola é a principal atividade contatninante por meio de defensivos

agrícolas (Fotografia ll e l2), assirn corno a criação de aves (Fotografia 13) e suínos,

podendo provocal' a contaminação dos solos e das águas super'ficiais e subtel.râneas

(MONTÐrRO. 2006).

As ár'eas oom solo exposto são pouco plonunciadas na legião pr.óxima as obl.as de

oonstlução do dique do leselvatór'io. As atividades cor¡elciais são replesentadas pol pequenas

aglo-indústrias, atividadcs pesqueiras e hotéis fazenda (MON'lElRO, 2006).



Fotografia 09 - Vista geral da vegetação remanescente natural (em segundo plano).

Fotografia 10 - Vista geral de área de reflorestamento. Cultivo de eucaliptos para a indústria de papel

e celulose atividade agrícola no Complexo Costeiro.

Fotografia 11 - Vista geral de plantação de hortaliças. Exernplo de atividade hortifruti mais frequente

na ërea de estudo.
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Fotografia 12 - Vista geral de sítio com plantação de hortaliças. Exemplo de atividade hortifruti mais

frequente na área de estudo.

Comparando dados obtidos pelo Levantamento Censitário de Unidades de Produção

Agrícola do Estado de São Paulo - LUPA 95196 e 07108, percebe-se que houve diminuição da

área com cultura perene de243,8 para232,4 ha. E aumento na área de cultura semi-perene e

anual para cultura temporária de 769,2 e 1.100,9 para 2.031,5 ha, diminuição na área de

pastagern de 1.508,0 para 1.360,4 ha, aumento na área de reflorestamento de 5.152,5 para

5.469,5ha,aârea de vegetação natural aumentou de 7.998,5 para8.404,8 ha (LUPA,2010).

Fotografia 13 - Vista geral de granja. Exemplo de atividade agro-avícola-econômica.

O produtor rural nessa área está aparentemente, mais consciente e vem utilizando

práticas de conservação de solo, quando necessário aumentou de 1,56 para I 6,70/0, aumento na
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realização de análise do solo de 1,78 para 10,4 yo, com diminuição de uso de adubação

mineral, utilizando a adubação orgânica e verde, com utilização de sementes melhoradas

(LUPA,2010).

Atualmente a área ao entorno do reservatório encontra-se em fase de desapropriação

para que a âgua seja preservada (Fotografia 14). Através da observação da Figura 08, é

possível perceber que ainda existem áreas para serem desapropriadas, e que já foram

desapropriadas aproximadamente 6,65 km2 (Fotografia l5). Abrangendo quase que

totalmente o limite de Áreas de Preservação Permanente ao entorno do reservatório, de

largura mínima, em projeção horizontal, medida a partir do nível máximo normal de 30m.

Apesar de que em área rurais a APP é de cem metros, previsto pela Resolução CONAMA

302102.

Fotografia 14 - Placa indicativa de proteção para preservação da Area do Reservatório.

Fotografia 15 - Casa desapropriada devido à elevação do nível d'água no seio do reservatório.
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Figura 08 - Mapa de clesapropriação. (Fonte: SILVA. 2010).
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s. CARACTERTL AÇ 

^O 
DA CONTAMTN/{Ç,A.O

5.1. Caracterização das Fontes Potencialmcntc Conta¡ninantes

As plincipais l'ontes potcnciais de contaminação das águas subter.r.âneas e do

sedilnento, segundo CETF,SB (2010), são: os lixões: atelros mal instalados e oper.ados;

acidentes com substâncias tóxicas; atividades inadequadas de arnrazenamento, manuseio e

descal'te de lratét'ias primas. ptodutos. efìuentes e resídr¡os ern atividades industriais, corno

indústtias quírnicas, petloquímicas, nrelalúrgicas, eletloeletr.ônicas, alimentícias,

galvanoplastias, curl.umes, etc.; atividades minel'ár'ias que expõem o aquífelo; sistentâs de

saneamento "in situ"; vazatrento das redes coletoras de esgolo; o uso incolt'eto de delènsivos

agr'ícolas e lèr'tiÌizantes; lrem oorno a illigação que pode provocar problemas de salinização ou

aulrenlât a lixiviação de contaminantes pa|a a água subtefr'ânea; s out'as fo¡ltes dispclsas de

polu ição.

Pala a área de estudo destacarn-se duas possíveis fontes de contan'ìinação do aquífero

livle: atividadcs agr'ícolas e sistema de saneamento lrásico.

5.1.1. Atividades Agr'ícolas

As principais ltrnles antrópicas de metais no ambiente são lèr'tilizantes, defensivos

agrícolas, água de irrigação contalrinada e c¡ueima de [riol¡assa. Segurrdo Alloway ct al.

(1997) a agricultura constilui uma das rnais inrporLantes fòn1es não pontuais de poluição por.

metais. As principais fontes são:

. lmpurezâs em feltilizantes: Cd, Cr, Mo, Pb. U, V e Zn (por. exernplo: Cd e U em

fertil izantes lbsfatados);

. Defensivos agrícolas: Cu, As, FIg, Pb, Mn e Zn (ex. Cu, Zn e Mli em lingicidas)

(Fotografia l6);

. De.ietos de plodução intensiva de polcos e aves (Fotografia 17): Cu, As e Zn.

Os delènsivos agr'ícolas são substâncias ou rnisturas de substâncias quirricas,

int¡oduzidas no ambiente oom a finalidade de cliurinal insetos, fungos e er.vas daninhas, que

prejLrdicam a agricultula. Fìsses produtos podeln ser aglupados de diver.sas maneiras. E uma

das mais utilizadas é a olassifioação segundo o glupo quinico a que pertencem e o tipo de

ação (natuleza da plaga contlolada).

A classifioação de del'errsivos agr'íoolas é de acol.do com o mecanisrno dc ação sobr.e

os organismos alvo a serem combatidos (IIASSAL, I982; FRlllRIÌ,2005), estr.utur.a químioa

(l'-f{Ellì8.2005) e o glau de peliculosidade (IBAMA, 1996; FREIRE,2005).
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Fotografia l6 - Detalhe de embalagem de defensivo agrícola.

Fotografia 17 - Vista geral de uma granja.

A periculosidade é a capacidade que um defensivo agrícola possui em produzir algum

efeito danoso à saúde humana (FREIRE, 2005). Esse critério de classificação é em relação ao

risco através de Dose Letal (DLso), por via oral ou dérmica em ratos. O valor DL5¡ é uma

estimativa da quantidade de defensivo agrícola de peso corporal (.g.kg-'), requerido para

matar 50%o do grupo de animais em experimentação (OPAS, 1997). A Tabela 02 apresenta a

classificação dos defensivos agrícolas em f'unção da periculosidade, obtida pela Organização

Mundial de Saúde (OPAS, 1997) e citado por Freire (2005).

Na Tabela 03 encontra-se a classificação dos defensivos agrícolas quanto a sua

estrutura química, dividido em diversos grupos específicos por Larini (1999), e cada um

desses grupos apresenta um radical comum e todos os compostos são derivados deste radical.



43

Tabela 02 - Classificação dos defensivos agrícolas err lunção da pcr'iculosidadc,

DL çn para ratos (mg/kg de peso corporal)

classe Fa¡xa no Rótulo
Oral oérm¡ca

Sólidos Sólidos Liouidos
I Extre mamente Tóxico <)o <10 <40

Altamente Tóxico Amarela 5-50 20 - 200 10 - 100 40 - 400

t Medianamente Tóx¡co Azul 50, s00 200 2000 100 - 100f 400 - 4000

> 500 > 7000 > 1000 > 4000

Fontc: Adaptado dc Frr-.irc (2005).

Quanto o alvo de ação pode ser olassificado etn inseticidas, her'tricidas, fungicidas,

acalicidas e antibacterianos, entle outros (IJASSAL, 1982). lnseticidas para contlole de

inselos, lalvas c formigas, fungicidas para coÍrìllate aos fungos e herbicidas pata colrbate a

ervas danirìlìa.

Quando os defènsivos agrícolas são intloduzidos uos l'ccursos hídl icos, superl'iciais ou

subterr'âneos, podem aparecer como destino final no solo e na água, eles atuam

interativamente e qualquer ação clue cause efèito adverso em utn destes elementos afetârá o

outro (t,OtJRENC|ITTI, ¿¡ a l., 2A07),

Tabela 03 - Algurnas classes de defensivos agr'ícolas. scLrs usos e exemplos:

Fontc: Adalllado d,r Larinj ( 1999 ).

O uso de defensivos agr'ícolas é considerado urrra dâs alividades mais difíceis de ser

avaliada uma vez que o comportamento ó ainda pouco conliecido em subsupel'fície e sua

aplicação é ampla e e1ètuada eur baixas concetltl'ações. lirnbola a rnaiol pleocupação devido a

essa atividade se.ja a contaminação pol feltilizantes inorgânicos, principalmente nit|ato, a

lilct'atuta 1em apreserìtado tlabalhos que lelatarn a presença de diversas classes de defensivos

agr'ícolas em água subtcn'â¡rea (I-OURENCEIl'1, et a|..2007).

CTASSES DEFENSIVOS AGRfCO[AS FINALIDADT

Acetanil¡dricos Prooanil, dimetenamrda, atacloro Herbicidas
Biniri.líli Paraouat. dioual Herbicides
Carbanatos CarbariJ, carbosulfan, carbofuran, metiocarb. Þirimicard. fenoxicarb. dimetan, tiodicarb lnsetic¡dâs

Carbamo¡lox¡m¡co¡ Aldicarb, merornil, oxamil, tiofanox. tiroate lnseticidas
Dit¡ocârbânatos Ferbam, thiram, maneb, zineb, mancozeb Funsicìdâs

Benomif , carbendazin. tiabendazol. imazalíl Flrnsicidâs
organoclorados Aldrin, isômeros do HCH. metoxiclor, mirex, DDTe ¡sômeros. endossulfan. heþtaclor lnseticidâs

Acetalo e hidróxido de trifenil estanho Funaicidas
Orgânofosforados Acefato, metil azinfós, clorÞirifós, bromofós, demeton. fenitrotion. I lnseticidâs

Cloreto de eflrmercúrio, acetato de fenilmercúrio Funeicides
Piretróides Aletrina, remetrínâ, premetrina, cioermetrioa, fenvalerato, ciolatrina. deltametrina lnseticidãs

Pirim¡dínicos Met¡rimol, etirimol, ci Funs¡cidâs
Tiocârbâmatos Be¡trocarb, butrlate, dialate, sulfãte, trialate HerbÍcìdâs
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A utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes podem contaminar os recursos

hídricos. Na produção de hortaliças e legumes a contaminação daâgua é de alto potencial e na

produção de frutas e flores é de médio potencial, jápara as plantas ornamentais e eucaliptos

tem baixo potencial (ANDRADE e ARTIGIANI, 2003).

O processo natural que governa a velocidade e o transporte dos defensivos agrícolas

no ambiente pode ser agrupado nas seguintes categorias: lixiviação, volatilização, degradação,

sorção e absorção pelas plantas (Figura 09). A absorção pela planta é geralmente o menor

componente. A perda por volatilização ocorre a partir das partículas do solo, da planta e da

umidade do solo. Os defensivos agrícolas podem ser degradados no solo por processos

microbiológicos ou químicos, produzindo metabólitos e compostos mais simples, como

amônia e dióxido dc carbono (LOURENCETTI, et a1.,2007).

Vários fàtores estão relacionados com a interação dos defensivos agrícolas com os

constituintes do solo, estrutura molecular, textura do solo, acidez, temperatura, solubilidade e

hidrofobicidade da matéria orgânica são alguns dos fatores mais importantes que influenciam

a adsorção de uma substância. A adsorção rege os mecanismos de biodisponibilidade e

movimentação dos defensivos nos solos e está diretamente relacionada com o potencial de

degradação e lixiviação de um poluente (DORES; DE-LAMONICA, 1999).

Fotólise
Rod. hrdroxilos

R€ocçö€s ozotìo
Reoct. qu¡mico

8¡odegrsdeçðo
N4etobol¡snìo

R€duçüo
Ox¡doçöo

RBact. quinrico

procrp¡tsçõo

Roduçðo
Oxrdoçõo

Re€¡ct. quinìciì

Hidrólis€
Fotoliss

Ox¡lûçðo
Reûct. quinlics

Figura 09 - Processos de transporte e transformação nos vários compartimentos ambientais. (Fonte:

Abreu,2008).
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É impoltante lessaltal que o ententliurento da poluição tle águas subterr'âncas por

del'ensivos agrícolas requer o conhecinenlo da relação entre os seguintes làtores: uso e

característicâs do solo, clima, propliedades do aquífelo e propricdades intrínsecas do

delensivo (LOURENCETTI, et al., 2007).

Em estudos anteriores os nretais potenciahnente tóxicos ocolrem lìaturalmente eln

sisternas fluviais plovenientes principalrlente através dos minelais oorlstituintes de rochas e

pol processos geoquímicos advindos do intemperismo e encontrados em divel'sas

concorìttaçõcs nas diJ'erentes camadas supellÌciais ern sedimentos e solos (FADIG AS el al.,

2002).

Contudo a conoentração de metais é influenciada pol outros fatores como o teor e a

oomposição da l'r'ação argila. matér'ia olgârrica e as condições {isico-quinicas (BARONA e

ROMERO, 1996). Ë. estes podem permânecer pol anos complexados em sedirnentos. sendo

libelados lerìtâmer'ìte devido às valiações das condições físico-quírnicos do meio.

A CIrI'ESB rnonitorâ a qLralidadc da água nas lìacias Ilidlográ1ìcas do llstado de São

Paulo desde 1974. corn 154 pontos cie nronitoramento, rnas não contcmpla os principais

delènsivos agrícolas correroializados no país.

5.1,2, Sistema de Saneamento llásico

De acordo conì o cer'ìso do IBGE (1991), apenas 28,\V:o do total de 4.154 dornicílios

cadastlados no rnunicípio de Biritiba-Milirr enoont'am-se ligados à r'ede geral de esgotos,

sendo estes lançados in naturo em cursos d'água. Consequentelnente, a plincipal alternativa

de tratamento de esgotos rra área rural é a utilização das f-ossas secas seguidas de fossas

sépticas corno observado nas visitas de campo.

Segundo dados do relatório da FLJSP (2009) mostla a situação ger'âl de Abastecimento

de água. coleta de llsgotos e Destino de L,ixo na região de Bilitiba-Milim e Mogi das Cl'uzes

apresentada lta Tabela 04.

Tabela 04 - Si Getal de Abasteoi¡r de ColetaIellto de
Municípios Totâl dc

Domicílios
Ilorna dc abastecimcnto de

água
Coleta de Esgotos f)estiûo do lixo

Rcdc
gelal

Poço oll
nâscelltc

Or¡tr'â Ilcde
gcral

()ùtrâ Coletâdo OutI.o
(lestiÌo

Biritil¡a-
Milim

6371 386I 6l 2421 n9 23s8 37 40t 5094 80 1277

Mogi das
(--r'uzes

98965 97160 98 60q I l9ó 7 4664 15 24301 98600 100 365

Fonte: FIJSP, 2009



46

O sistema de abasteci¡nento de água nos setores censitários predominantemente rurais,

960/o dos domicílios utiliza poços (Fotografias 18 e 19) ou nascentes, como forma de

abastecimento sendo estatísticas do censo de l99l (lBGE, l99l).

Estudos realizados pelo CONSÓnCIO HIDROPLAN (1995), concluíram que as águas

subterrâneas representam um importante recurso na região, para o abastecimento parcial do

município de Biritiba-Mirim.

O sisterna de abastecimento de água nos setores rurais é precário de infra-estrutura,

utilizando de poços e ou nascentes como forma de abastecimento e em relação ao

esgotamento sanitário nesta mesma âtea, a maioria não conta com serviço de coleta de

esgotos, tendo como principal alternativa o emprego de fossas secas, seguido pelo uso de

fossas sépticas (CAVALCANTI, 2002).

Fotografia 18 - Vista geral de um poço cacimba utilizado para consumo humano.

Fotografia 19 - Vista geral de um poço cacimba utilizado para consumo humano.
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E outras fontes em situações que não ocorrem fìscalização: como uso de máquinas e

má destinação de lixo doméstico (Fotografias 20 e 21).

Fotografia 20 - Uso de rnáquinas para bombear a água para irrigação, sern proteção e contenção de

vazamento de óleos.

Fotografia 21 - Lixo doméstico sem a devida destinação.
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Objetivando a calactelizagão da contaminação, Monteiro (2006) levant<lu os principais

defcnsivos agrícolas, entrevistando os aglicultoles sediados na área de estudo e consultando

lo.ias especializadas uo comér'cio de plodutos agr'ícolas e na Casa de Agricultula do rnunicípig

de Biritiba-Milim (Tabela 05).

O Paraquat é o defensivo nrais perigoso entre os mais utilizados na ál.ea de estudo. A

solubilidade ó de 620.000 mg.l--r (a 20"C) (ANVISA, 2009), porém apresenra baixa

mobilidade devido a sua capacidade de retenção no solo (Koo - 1.000.000 mg.l-^r1 lnNVtSrt,
2009), e lorrgo pcr'íodo de meia-vida Dl'sosolo 3.000 djas (ANVISA, 2009). A solubilidade

elevada do Paraquat não intplica ntaior mobilidade no solo devido a sua elevada oapacidadc

de retenção ao solo (ANVf S A, 2009), Glifosato tamtrétn tem uma gr.ande adsorção junto ao

solo (Koc = 21.699 mg.L'r) e solubiliciade de 10.500 mg.L-r, entr.etanto tem uIrr tempo de

meia-vida lelalivarnente culto (12 dias) (ANVISA, 2009). O Mancozeb tem solubilidade

baixa de 6,2 rng.L-r e meia vida de 0,1 dia e adsorção no solo de 998 ng.l.-r (ANVISA^ 2009).

O Kalate (l-ambda-ciolatlina) são pouco solúveis ern água (S:0,005 rng.l"'1), e o tenpo de

meia vida de 25 dias (ANVISA, 2009). O Sumilex (Pr.ocinr idona), segundo Flor.nsby (1995) é

o menos peligoso entre os pesticidas r¡ais utilizados na álea de estudo. Ele possui o menol.

teurpo de meia-vida (sete dias) e solubilidade baixa de 4.05 mg.l,'l. O Anexo I f'ol.nece

maioles infolrnações soble os dcfensivos agr'ícolas lnais utilizados na área de estudo.

Para discutil o lisco potencial de contarninação de águas subter.r.âneas, foram usados o

clitério de ,scrcening da Agência de Ploteção Ambiental dos llstados Unidos * EPA (COHEN

el ul.. 1995) e o índice de Groundwater Ubiquit¡t.9corc (GUS), estabelecido por Gustafson

( r 989).

O nrétodo de ,screening sugerido pela EPA na análise pr.elirninar. de riscos de

contarninação de águas subtclrâneas oousidera os seguintes critérios:

. Solubilidade em água (S) > 30 rng.t--r;

o Coeficiente de adsorção à matéria orgânica do solo (K,,") < 300 - 500 rnl.g-r;

c Constante da l..ei de l.ìenry (KIì) < l0-2 Pa.rn3.mol-r;

. Especiação (Esp): negativarrente carregado a pl-l nolmal do arnbiente (5 a 8);

. Meia-vida no solo ) 14 a 2l dias;

. Meia-v ida na água > I 75 dias;

De acordo ooln essas propriedades, os def'ensivos agrícolas que se euquadtaut nesses

critér'ios são considerados de alto potencial contarninante. Alént disso, algurnas condições

ar.nbientais l'avolecent a percolação no solc¡: pluviosidade auuâl > 250 rnm, aquílèro não
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confinâdo e solo: poroso (l.,OUIìENCll'l'l'l, 2007). No cltlanto, esses dados sobre condições

alnbielitais não folâm utilizados nas análises dos lesultados.

O índice GUS é calculado por meio dos valores de meia-vida do composto no solo

(DTso"nlo) e do coefìcienle de adsorção à matér'ia olgânica do solo (K,,"), não se levaudo em

consideração outras plopriedades, como solubilidade em água. Pode ser. obtido através da

Equação: GLJS : log (DT5roru) x (4 - log I(,,").

As faixas de classificação dos colÌpostos dr: acordo cot.n sua tendência à lixiviação

são: GUS < 1,8: não sofle lixiviação; 1,8 < GUS < 2,8: faixa dc tlansição; GUS > 2,8:

plováveI lixiviação.

A avaliação do potencial de Iixiviação dcpende exclusivamente das calacterísticas dos

delènsivos agr'ícolas. do solo, clirna e dos 1à1oles de mane.jo (Filizola eI. al.^2002).

Atravós das rretodologias GUS e EPA Doles ¿l al, (2001) concluíl'am que o Larntrda-

ciolalr'ina, e Mancozeb não contarninam a águâ subteuânea já Glifosato é considerado urn

contarninânte ent potencial, para a ANVISA (2009) o Pa|aquat tem un1 intermediário

potencial de oontamirração.

A utilização de alguns delènsivos não é autorizada pela ANVISA, colno no oaso de

l-ambda-ciolaLlina e Plocirnidona.

Tabela 05 - Relâção dos clefensivos agr'ícolas rnais utilii¿ados na área de estudo.

Glifosato Glifosato Glicina substituída C¡l-lsNOsP Her.bicida

(rîfÏlil:Ïil, (c+naN:S¿Mn)x (Zn)v rrungicida

Karate l,ambda-cialotl ina Piretr'óidc C:¡l-ireClF:NOr Inseticida

Sumilex Plocimidona Dicarboximida ClrljllClzNOz Fungicida

Paraquat S/ INFO S/lNlìO C23ll42ClN Ìrungicida



50

e. ÁRna DE BSTUDo

A escolha da área piloto para o desenvolvimento desta pesquisa decorreu,

principalmente, da presença da atividade agrícola e do uso de defensivos agrícolas serem um

fàtor preocupante em áreas próximas a este reservatório, podendo provocar a contaminação da

âgua e solo, uma vez que parte da água do reservatório é utilizada para abastecimento público

da região leste da RMSP e pode trazer sérios riscos à saúde humana.

Os municípios de Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes fazem parte da APA criada com o

objetivo de proteção de várzeas localizadas na planície fluvial do rio Tietê. Avârzea exerce

função reguladora das cheias do rio, minimizando as enchentes nas regiões urbanizadas e

rurais dos municípios.

Apesar de todas as medidas preventivas visando não cornprometer a qualidade da âgua

desse reservatório. deve-se sempre monitorar a qualidade da água dos reservatórios, assim

sendo, é necessária uma análise geoquímica completa da área do reservatório para determinar

se há contaminação por substâncias e compostos oriundos da atividade agrícola.

Assirn sendo, foi escolhida como área piloto para o desenvolvirnento dessa pesquisa, a

bacia de drenagem compreendida pelo médio e alto curso do rio Biritiba-Mirim. A barragem

de Biritiba-Mirim é uma das obras integrantes do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT),

representando sistema integrado de obras hidráulicas já parcialmente implantadas.

O SPAT tàz parte da Área de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São

Paulo (RMSP), somando ao todo I .196 km2, englobando as cabeceiras do rio Tietê e seus

afluentes, sendo objeto de severas restrições ao uso e ocupação do solo (ccN, 1997).

Fazem parte integrante do SPAT as barragens de Ponte Nova, Biritiba-Mirim, Jundiaí,

Taiaçupeba, Paraitinga, canal de interligação Jundiaí/Taiaçupeba, sistema de interligação

TietêiBiritiba, Biritiba/Jundiaí e Dique Provisório de Biritiba, ver Figura 10.

INSTITUIO DE GEOCIËNCIAS. USP

- 8 l 8Ll 0TE CA - T- 1r¡.1:1
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6.1. Localização

A área de estudo situa-se no extremo leste da bacia do alto curso do rio Tietê, entre as

coordenadas UTM aproximadas 7.380 km N e 7.400 km N, e 380 km E e 420 km E.

Encontra-se inserida na RMSP e abrange áreas dos municípios de Biritiba-Mirim e Mogi das

Cruzes e faz parte da UGRHI 6 - Alto Tietê.

O reservatório de Biritiba-Mirim está localizado no rio Biritiba-Mirim, que é afluente

da margem esquerda do rio Tietê e constitui divisa entre os municípios de Mogi das Cruzes e

Biritiba-Mirim, compondo uma bacia de drenagem de aproximadamente 75 km2, com

capacidade máxima de 34,4x106 m,.

O acesso à área de estudo, a partir de São Paulo, pode ser feito pela rodovia Ayrton

Senna (SP - 70), seguida pela Rodovia Pedro Eroles (SP - 88), até o município de Biritiba-

Mirim (Figura 11).

Fonte : modificado de http ://ma ps. goos le.com. br

Figura ll -Localização da área de estudo,
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ó.2. História c Evolução da Agricultur.a na lìegião

No início do século XVII os irdios lepresenfavarr a possibilidade de r.enda e eranr

comercializados pelos Bandeilantes na região. os plirneiros colonos liderados por caspar.Vaz

constl u iu a capela de Santa Ana eur Cruze s de Mogi cm l6ll.
Nesta época o gove'rador da repar-tição sui da colônia, nomeado por. por.tugal,

Flancisco de Souza, promoveu a ocupação da aglicultu'a para a produção de trigo e cr.iação

de gado rra legião, voltada pala os rnelcadcls localizados no iitoral sudeste: sântos. são

Vicente e Iì io de .laneiro. Porénr a atividade econôl¡ica mais rentável era o oomér.cio cie

indígenas que era mão de obra par.a a agricultura.

No século XVIII a |egião de Mogi das cruzes tornou-se urn ponto de cruzarnento de

rotas de tropeilos c cxploladores err busca do our.o no Brasil, dancjo iníoio at¡ uso de mão de

obra csolava africana.

Ent.e 1750 e 1777 o Ma.ques de Polnbal incentiva a produção dc algodão e ca'a de

açúca. na capitania dc São Paulo. Mas cor.ll o início do sécr¡lo XIX a pr.odução tle algodào

nortc alnericana lèz com c¡ue a cuitula ern Mogi das cruzes tivesse curta ascensão,

Na 
'relade 

do século XIX, o caië e'a cultivado no Valc do paraíba e e.r Mogi das

cluzes, sendo que ern I 855 ocupava o l3o lugal entle os municípios que exportavarn caië.

Apesar da economia da policultura pouco dese'volvida em lg75 corn a inaugur.ação

da linha de trem do tl'echo de São Paulo à Mogi que ligar.ia São paulo ao Rio de Janeiro, fez

com que ao longo da linha de trem desenvolvem-se bairros urbanos devido à làcilidade <Je

acesso entl'e os glandes centr.os de São Paulo e Rio de Janeiro.

No início do século XX com a ema'cipação dos municípios <1e Salesópolis e Bil.itiba-
Mi.im a região passou a atlair pessoas por volta rJe 1820 por.que segundo a tradição existia

uI1ìa llleuina con.ì dons especiais de fazel plol'eoias, rnultiplicar os alimentos e curar as pessoas

de fé. com sua morte aos dez anos at.aiu cada vez rnais pessoas para a região. Em Ig73 é

lindado o povoado, ern 1892 foi criaclo o Distrito policial de Lliriliba-Mirim e em 1963

obteve a ernanoipação de Mogi das cruzes até então fazendo par.te de Mogi das cr.uzes.

No início do século XIX o luga.ejo de Bil itiba-Mirirl scr.viu cor.no uur ponto de

|eabastecimento de tropeilos que seguianr a rota l,itoral/Minas. Nesta época a agr.icultura ela

de subsistência, os plirneiros agricultor.es da região er.atr de ot.igenr espanhola.

A p.irnei'a família japonesa, os 'rakebe, chega ern I929 junto com outras 1àrnílias

ocuparido as tetras colr a cultul.a da batata.
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,4 pani'do século XX o município sediava a lìazc'da e G.anja Iliroy considel.ado

neste período como refelôlrcia local e regional na plodução Ieiteira meoanizada. No final dos

anos 50 a administração da fazenda iniciou o pÌ'ocesso de anendanrento devido ao declínio cla

plodução de leite, inioiando a pr.odução de hortaliças que pr.edomina hoje na região.

ó,3. A Relevância da Agricultura

,4 r'egião abastece 350á do meloado cle holtilì utiglan jeiros e flor.es {o Estado de São

Paulo e 5% do I'lstado do Iìio de Jarreilo com plodutos como all'ace, caqui, l,lores, cogumelo e

nôspera.

A área de 
'eflo.estanentos 

ocupada pri'cìpalmerte po' eucaliptos é devido à

insfalação de indústrias de papel e celulose próximos à r.cgião,

Assir¡ corno a grande expressão da mata nativa, clevido à p.eservação pelo tipo de

ooupação do solo e da legislação de proteção de mananciais.

Ðrn Mogi das Cruzes destaca-se o cultivo de caqui, euoaliptos, alface, repolho,

brticolis, milho, couve-flor, abóbora, pimentão entl'o outros lcgunres e lrortaliças (L,upA -
199s196).

E em uiritibâ-Miri¡n destaca-se a plodução cle alfàce, eucalipto, r.e¡:olho, milho,
beterlaba, cenouraj couve-1'lor., br.ócolis entre outl.os produtos (t,UpA - I995lg6).

o desenvolvimento agrícola da.egião está relacio'ado à presença da comunidade

japonesa a pâl'til' clo sóculo XX devido à superpopulação no país o govcr.no japonês estimulou

a saída tenrpotát'ia eln busca de novos locais para obter melhores per.spectivas c ueste lreslno

momento o govcrno brasileifo tinha intelesse na mão de obra para a expansão do café no

interior do estado de São Paulo, nìâs que devido à dif'er.ença cle cultur.a oriente/ocidente os

reculsos folam acumulados e os irnigr.antes lòr.am eur busca de terr.as a velrda.

Surgindo assim a coopetativa Agrícola .laponesa <Je Mogi das cr.uzes para atender os

illtetesses eln manter o tt alisfcl ir sua cuhula e tradição aos descendentes nascidos no Br.asil. A
cooperativa Agrícola a fim de i.termediar a venda cle produtos, e a casa de Agropecuárias

para o comércio de insumos e ulensílios agrícolas. A cAl'l - coordenadoria de Assistência

Técnica Integlal órgão da Secretaria de Agricultur.a e A bastecir.ì.ìen1o do Gover.no do Estado

de São Paulo pala atendel aos ploclutotes lulais. Il os Sindicatos Iìurais e Associações dos

Agricultoles para auxilial na pr.odução.
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7. MAT'ERIAIS E MÉTODOS

7.1. Levantamentos de Dados Existentes/coleta dc Amostras e Medição de variáveis

em Campo

7.1.1. llcde de Monitoramcnto

A ár'ea de esludÕ âtualmente possui uma.ede de 28 piezômetros iustalados e 64 poços

do tipo cacimba cadash'ados para monitoramento e amostragern de água subten.ânea. Ëssa

base selviu de apoio para a construção e moutageln da investigação que culmina conì essa

dissertação, tanto na palte de anáÌise de uso e ocupação do solo conto nos resultados obti¿os

clo ponto de vista quírnico e geoquinioo.

A disponibilização da rede de monitolanrento no entorno do teselvatório de Bir.itiba

peÍn.rite elètuat medições do nível da água subterr'ânoa a sercrl utilizadas par.a o ¡relltor.

conhecitnento e acornpanhamento do aquí1èro fieático e foi ¡rossível coletar arnostr.as de água

sublerrânea pala oaracterização geoquíurica. No entanto, consicìerando que a análise desses

divelsos poços ilnplicalia em um custo extraordinário de análises quín,icas, folaln eleitos l9
poços cousidetados t ept esetrtativos de influênoia por área. o que viabilizou financeir-arnente a

invest¡gação.

7.1.2. Sclcção dos Pontos dc Amostragem

A seleção de pontos de amost.agem de água subtc.râ.ea foi 
'ealizada 

seguindo os

propósitos de distlibuição dos pontos ao longo da área de estudo, de {brma a obter. dados

quinicos em toda área de estudo incluindo os poços com cornpr.ovado uso de defensivos

agr'ícolas. A relação de poços amostlados está apresentada na Tabela 06. Ilm locais onde

comprovadamente não há o uso de defensivos agr'ícolas ser'ão referenciados conlo br.ancos no

contexto das análises quírnicas, assim como a análise dos fluxos de águas subterrâncas e da

potenciometlia da área de estudo tambérn foi levada em consideração par.a a scleção <Jos

pontos de âmostÍageu'ì.

A decisão baseou-se no cor'ìstitu ir'ìte químioo utilizaclo nos principais delènsivos

agrícolas na rcgião. E outros fatores |elevantes para a escolha dos elernentos químicos

analisados, f<rlam os efeilos desses na saúde humana e a lrequência com que foram detectados

e suas respcctivas corìcenltações.
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7,1.3. Medição de Par.âmetros FÍsico-q uírnicos da Água Subterrânea

Dul'ante as camparrhas de amostlagens, f'oranr r.ealizadas r¡eclidas clos seguintes

par'ârnetros físico-quírnicos da água subte|ránea: Temperalura, pH e condutividade E.létrica

(CE)

Para a obtenção dessas rnedidas. lbi coletada água dos poços utilizando bailer de

polietileno esterìlizado e descartável, sendo a água armazenada em recipiente de polietileno.

Foi utilizado telnìônletro digital de mercúrio par.a a obtenção da tcmperaturâ da água.

Segundo Ishirnine (2t)t)2), a tempelatura não é uina caractcr.ístioâ quilica do sistema, mas

influência em muitas propliedades químicas.

Tabela 0ó - lìelação de poços âl.tìostlados c os parâlnetlos analisacjos qujlnicâmeute. (Monteiro,200ó)

ANÁL]SD OUÍMICA
POÇOS CATIONS ANIONS
BM-OI X X

BM-06 X
I]M-IOA X X
ItM-r3 X
BM-I7 X X
BM.I9 X X
BM-27 X

BM-31,4 X
BM-36 X
8M,39 X
tlM-42 X

BM-44A X
BM-47 X X
BM-5I X X
BM-55 X

BM-56 X X

BM-58 X X
BM-64 X X
tlPZ-21 X X

os valo.es de pl-l e cE fo.am obtidos conr u' equiparnento da rnarca Digimed
pleviamente caliblado com soluções pach.ão nos laboratól.ios do cEpAS - centro de

Pesquisas de Águas Subtetrâtreas. A obtenção tlo pFI é lìtuito irnportânte, pois esse i¡¡erfer.e

nas propriedades geoquírnicas do rreio estutlado, o plJ por.exemplo pode interl.er.ir.na lnaior
solubilidade em água de um cornposto ou tarnbérn na adsor.ção do rnesmo. A condutividade

elétrica indica a presença dc sais dissolvidos na água. scnclo iuteressante a sua deterrninação

para unì estudo hidlogeoquír ico.
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7.1.4. Análises Químicas dc Água Subterrânca

As amostlas de água subtelr'ânea fotam cncamiulradas pala análise quíurica visando à

detenniÍìação dos oátions boro (B), oálcio (Ca), cobre (Cu), rnanganês (Mn), fósforo (p),

selênio (Se), zi¡co (zn) e polássio (K) e dos ânions cloreto (cJ-), fluolelo (1.") e nillato (Nor-).

As anáf ises de cu, zn, Mn. Se. B. K, P e ca folam lealizadas uo Laboratório de Análiscs

Quírnicas lnolgânicas (LAQI) do IPI- utilizando a técnica de Espectrometria de Emissão

Atômica corn plasnra de Argônio. As análises de F, cl- e No3- for.am realizadas no

Labolatório Analytical Technology Selviços Analíticos e Ambientais l-,lda.. utilizando a

técnica de CIomalografia lônica.

7.1.5. Amostrâgem de Água Subterrânea

A coleta dc água subterr'ânea l'oi executada nas datas de l6/101200(i e l9110/2006 pelo

Monteilo (200ó), ern convônio que incluiu a palticipação do lpl'na análise clo fluxo c1c águas

subtelrâneas legionais. 'l'al ação seguiu os plocedirnenlos desclitos no manual <ia cllrBSIl
(1987) A Figura 12 apl'eseuta o mapa da localização dos poços amostr.aclos.

Antes de ter início o p.ocesso de amosûagem foi providenciaclo o esgotarnento dos

poços selecionados pal'a â alnostragem, pois. descia-se ârÌìostr.ar a água que pr.ovem da

fl.lr'mação geológica.

Para a análise de elemerrtos quimicos analisados forarn adotaclos plocedimentos que

evitarn qualquer inle.fer'ência no lesultado das análises quiricas. A colela da água 1òi

realizada com o uso de bailel de polietileno estel.ilizado e descartável.

A água coletada foi tr.ansferida par.a ser.ingas descal.táveis e esterilizadas, oom

capacidade pala 60 ml, corn liltros rnillipore de 0,80 prn, C1,45 ¡rm e 0,22 ¡tm.
lirr seguida as amostlas l'olam acondicionadas sm frascos de polietileno opacos cour

tanpa losqueável do mesmo material. Âs amostlas de cátions loram aciduladas cour áci<.lo

nítlico (llNo¡) até atingirem pH co.r valor próximo a 2 evitanclo assim a pr.ecipitação de

alguns compostos suscetíveis a esse processo de pr.ecipitação após a coleta.
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o acondioionanento e â preservação das amostlas scguiraur as recomcndações de ApHA
(1995) e NBR 9898 (ABNI'. I 987).

Após o lbcharnento dos l'tasoos as amostras fol anr devidamente identificadas

acondicionadas ern recipiente ténnico e rnantidas ern ternperatura baixa (4"c + 2"c). 
^,refrige.ação das amostras inibe a ocon'ência de processos biológicos que podem pl.ovocar

alterações no resultado das análises químicas.

Os resultados foram courparados conì os padr'ões de potabilidade cstabelecidos pela

Poltaria 51S/CoNAMA do Minisrério da Saúde, cì11'usB (2005) e coNAMA 396/2008 pam

cornparação dos |esultados da qualidade e potabilidade da água usada par.a consumo humano

na legião.

Atl'avés dc lcvautamentos sobts o uso de defensivos agr'íoolas na legião foi feita urna

avaliação pteliminar. att'avés da obtenção de tlados corîo: características dos clefensivos

agr'ícolas, propliedades físico-qu írnicos, classe, plincípio ativo. ptcssão de vapor, solubilidade

err água. peliodo de meia vida, etc.
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A etapa inicial da avaliação dos resultados envolveu a montagem dos bancos de dados

originais, obtidos com a análise de múltiplos parâmetros nos diferentes compartimentos

ambientais na água subterrânea.

8.1. Água

8.1.1 Parâmetros Determinados in situ

Os resultados de pH, obtidos in situ durante as campanhas de amostragens, variam na

faixa de 5,05 a 7,05. Os resultados dos parâmetros físico-químicos da água encontram-se na

Tabela 07.

Os valores de pH dos poços BM-06, BM-13, BM-17, BM-19, BM-27, BM-39, BM-

47, BM-55, BM-56, BM-58 e BPZ-2ln apresentam-se abaixo da faixa estabelecida pelo

CONAMA 396105 e da Portaria no 518.

Tabela 07 - Análises dos parâmetros in situ.

POçO p4TA HORA pH CE (¡rS.cm-l) Ts ÁGUA ("Cl
BM-01 06/10/2006 t7:I0 6,60
BM-06 06/10/2006 17:40 5,80

BM-10 A L9/1.0/2006 09:40 7,05

BM-13 19/10/2006 10:00 5,45
BM-L7 19/10/2006 10:30 5,05
BM-19 L9/IO/20O6 1.1.:20 5,75

BM-27 06/tO/20O6 t0:24 5]O
BM-31A 06/1,0/2006 L4:05 6,40
BM-36 O6/t0/20O6 11:00 6,10
BM-39 06/1.0/2006 1.5:20 5,90

BM-42 06/LO/2OO6 15:50 6,00
BM-44 A t7/10/2006 10:L5 6,45
BM-47 t7/t0/2006 09:30 5,90
BM-51 L7 /LO/2006 08:40 6,L0

BM-55 19/10/2006 14:30 5,15
BM-56 L7 /LO/20O6 t3:2O 5,3s
BM-58 t7/LO/2006 It:20 5,75
BM-64 06/10/2006 16:30 6,20
BPZ-2I t7 /L0/2006 10:50 5,95

48,40

92,40

L23,40

5L,80

r41,40
r01,,4o

9t,40
85,20

53,80

L09,30

73,50

88,40

66,40

36,20

1,1,5,20

63,40

58,60

I23,20
53,20

19,3

L9,0

20,t
20,2

20,o

20,2

!9,2
20,L

19,6

2r,o
20,3

20,7

20,t
19,7

L9,g

20,o

t9,g
L9,g

20,4

Os valores de CE, obtidos ín situ durante as campanhas de amostragens, variam na

faixa de 48,4 a 141,4 ps.cm-r. Em alguns poços (BM-I04, BM-17, BM-19, BM-39, BM-55 e
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lìM-64) os valores estão acima de 100 ¡rS.crn-ì indir:ando ambiente com possível irnpacto

(CË'IESII, 2009). H,sses valores demonstr.am os ef'eitos de aclições de algu'r tipo de

contaminação provavehnente de uratel.ial de esgoto dornéstico ¡n nolur(t.

Segundo CE IIESB (201 0) as concentr.ações dos metais na água ocor.r.e devido à

presenç¿r de fontes potenciais de contaminação: atividades indr¡striais, agrícolas e de

lançamentos d{e esgotos domésticos erìtre outros. carvalho et al. (20()6), demonstram que urn

dos làf.o.es que contlibui ¡ra.a a degradação da qualidade da água é a for.ma de utilização do

solo pela aglicultula.

os valoles de concentrações dos ele¡nentos: manganês, fiuoreto e nitrato estão acima

dos valoles estabelecidos pelas legislaçõcs e estão em destaquc na cor ver.melha na Tabela

08.

Nas amostras de água subtenâuea o mangarrês apreseutorì valoles de ooncentração

acima do Valor Máximo Pcrmitido (VMP) paLa os poços BM-01, BM-10A, BM-36, BM-5g

e BM-64. Os valores anômalos de manganôs nos poços IIM-01 e llM-36 rnuito

pfovavehnente cs1âo lelacionado com as anomalias r.elacionaclas à cornposição quírnica de

uma ¡:alcela de rochas do Cornplexo Errbu (MIÌLLO JUNIOII, 1998). No poço ìlM-64, o

valor muito elevado. pode ser lesultado da contaminação pelo uso de tlef'ensivos agrícolas,

assiln como no caso do BM-l0A e BM-58.

O fluoleto apleseutou valorcs acirna do VMp no poço IIM-5g. inclicando

contaminação possivelmente associada ao uso cle clefensivos agrícolas, L¡lna vez quc o flúor
está pl'esente na fórmula de inseticidas conro o Karate (Larnbda-ciolatr.ina) utilizado como

def'cnsivo agrícola.

Para o nitlato os valores de ooncentr.ação ultr.apassam os VMp nos poços BM_17,

BM-58 e BM-64. O nitt'ato está pl€serìte nâ fórmula química dos defensivos agr.ícolas rnais

utilizados na ár'ea de esludo (Gliftrsato, Mancozeb, Karate. sumilex e Baraquat). Mas tanrbém

pode scr indicativo de complornetimento destas águas por contato com descargas residuais

associadas à alividade humana. No poço IIM-17 não f'olaur encontrados indíoios de utilização

de delènsivos agrícolas, o valor de conoentração do nitl.ato possivelmente está associado a

fatores antrópicos de precár.ios cuidados com higiene no local.

Avaliando-se as concent.ações dos elementos rnetálicos e iôrricos obtidas pelas

técnicas aqui apresentadâs velificou-se que alguns valores ficaranr abaixo do limite de

cieterminação da rnetodologia aplicada (Iì, cu, I,, Se e Zn) enr alguns poços. Nestes casos

estes valorcs não detectados indicam que sua cotìcentrâção é bastante baixa.



Tabela 08 - Concentrações (mg.L-r) dos elementos nas amostras de água subterrânea coletadas por Monteiro (2006)

BM-01 <0,1 1,7,0 <0,05 fi,l? <0,:
BM-06 <0,L 8,2 <0,05 o,o9 <0,:
BM-10A <0,1 14,6 <0,05 t,t6 <0,.
BM-13 <0,1. 8,6 <0,05 <o,02 <0,.
BM-17 <0,1 10,5 <0,05 0,03 <0,.
BM-19 <O,1" 1,1,,7 <0,05 o,o2 <o,..

BM-27 <0,1 8,5 <0,05 0,07 <0,:
BM-314 <0,1 'J,3,7 <0,05 <0,02 <0,:
BM-36 <0,1 5,0 <0,05 t),3.3 <0,:
BM-39 <0,1 18,5 <0,05 0,05 <o,"

8M.42 <0,1 7,4 <0,05 <O,OZ <0,',

BM47 <0,1 8,2 <0,05 <0,O2 <O,'.

BM-51 <0,1 1,,6 <0,05 <o,02 <o;
BM-55 <0,1 1,1,,9 <0,05 o,o4 <0,:
BM-56 <0,! 11,8 <0,05 <0,02 <o;
BM-58 <0,1 6,7 <0,05 ü,7V <O1

BM-64 <O,1. 2,7 <0,05 fr^4$ <0,1

BPZ-21 <0,1 5,6 <0,05 0,08 <0,1

valores oríentadores 0,5(3) - 211,2'31 0,1 
(3)

B Ca Cu Mn

(1) Valor de Intervenção para á9ua subterrånea - CETESB (2005)

(2) Valor l4áximo Permitido - Poftaria do ¡4S N. 518/2004 - potabitidade

(3) Valor ¡4áximo Permitido para águas doces subterrâneas - RESOLU$O CONAMA 396/2008

P

Co
sê 7n r< cffi
<0,1 <0,05 0,79
<0,L <0,05 3,60
<0,L <0,05 4,67
<0,1 <0,05 L,13

<0,1- <0,05 8,30
<0,1 <0,05 2,24
<0,1 <0,05 4,74
<0,1 <0,05 5,5
<0,1 <0,05 7,91
<0,1- <0,05 5,7
<0,1 <0,05 3,77
<o,1 <0,05 L,5L

<0,1 <0,05 0,86
<0,1 <0,05 5,1,6

<0,1 <0,05 0,95
<o,1- <0,05 1,38

<o,7 <0,05 2,84
<0,1- 0,06 3,05

o,oltt,r,t) 5(1,2.3)

os limites máxìmos estabelec jdos para cà é de 25mg/100 ml e de K é de 50mg/ì 00 ml - cETESB (2005)

7,93

7,82

L7 ,6

62

1,15

7 ,82
7,82

6,36

72,7

12,7
Aq

2501'''l

L,72

34

0,61

0,61-

3.,7 3.

0,82

r c(3)

6,06

3,L7

3,63

xã

P3

2,07

1o{3)
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8.1.2. Elemcntos Analisados na Água Subterrânea

Os elementos analisados tâllto na água subtettânea são Mn, Cu, Zn, Ca e l(.

Pala a água subten'ânea os valoles de Ca oscilanr entte 1,6 a ltl,5 mg.L-|, Cu <

0,05 mg.l,-ì, Mn < 0,02 a 0,49 rng.L'ì, Zn<0,05 e 0,06 rng.L'r e K dc 0,79 a t1,30 rng.L-

I. Esses valores podem ser considerados baixos se oompatados ao sedimento, pois os

metais estão dissolvidos na água.

A análise do comportatnento das coucentrações obtidas tanto enl água

subterrânea, quar.ìto na ooluna de sedimentos, foram cxtraídas ditetanrente da

obselvação dessas coucenlt'ações e seus respectivos valotes orietrtadot'es aqui

considerados.

A avaliação das concentlações dos compostos analisados na água subtetrânea

ern oompalação aos v¿rloles de concentraçõcs de metais no sedimetito do lesel'vatór'io

pelrnitiu o estabelecimento de urrr paralelo entle esses resultados obtidos e as fbntes e

causas da contaminação em lelação à toxioidade dos elemeltlos analisados. Como

larnbérl, a apresentação dos as¡reotos positivos da desaplopriação pt'óxima a átea de

influência do resewatótio, conlrolando as l'ontes de poluição e a eIìciôrtcia de ações

rritigadoras. adotadas com o propósito de reduzir', conlt'olat ou tnesmo eliminar as

f-ontes de colnplornetimento ambiental do leselvatório.
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Conl'orrne obsclvado uas divelsas tabelas e diaglarnas anterionn{ente apreseutados

identifìca-se que o elernento tnanganês exibe concenttações acima do VMP nos poços lìM-O1.

BM-10,A, IIM-36, BM-58 e ìlM-64. A origem e fonte dessa elevâda concentração, no entanto,

pode lel duas explicações: a contaminação pode sel pl'overriente da degladação de variedade

de rochas do Complexo Ernbu, seudo assinr de oligern geogônica, ou provinda da ação de

adubação nas áreas aglicultáveis do entorno do r.eservatór.io. No cntanto, ambas as hipóteses

não podem ser confìnnadas, pois não há técnica de fácil aplicação que indique um ou ourro

qual fàtor'é mais apropliado para.justifìcal e explicar este fato.

As anomalias de flúol encontradas no poço BM-58. e as também anôlnalas

concetttlações de N na fot'ma de nittato deuronstraln que suas concentrações ultrapassanr os

VMP nos poços IìM-17. IIM-58 e BM-64. llsses resultados obtidos pelas análiscs quínT icas da

água subterrânea, .junto cour as observações de canrpo, indicar.am que há uma efetiva

pârtioipação do esooamento super'fioial r.ìo oalregarnento de ¡rossíveis contaminantes paÍâ o

resorvatório em sua área de inl'luência.

Na região oonstituída geologicamente pelo Complexo Ernbu, a composição e

coustituição do solo formado exibem elevada concenlração de ar.gila, o quc eul tese difioulta a

infillração da água ploveniente das chuvas ou da irligação. Parte dessa alìr.mação encontra

apoio nas análises de pelrneabilidade exibidas por lìebouças (1999).

Nesse caso, tal diliculdade de infiltração facilita o vetor tratìspol.te por escoamento

superfìcial de boa parte dos defensivos agr'ícolas e mesmo de algum fertilizante (o que pode

explicar algumas concentrações elevadas cle N obser.vadas). Condr"rzindo assirn. esses

eÌelnentos de comprometirnento arnbiental para o reservatório.

Observações de campo exibem a existência de oanaletas de drenagens entr.e as ár.eas de

atividade agr'ícola, algumas dessas l'ortementc escavadas pela ação das águas meteóricas e de

inigação, indicando lemoção das camadas super.ficiais do solo e dc lbrte erosão (Fotografïas

22 e 23).làzendo com que os materiais sejam tlansportados para a par.tc mais lraixa da bacia

hidrográlica podendo assim atingir a larnina d'água courpreendida pelo reservatório.

Couobola e refol'ça a observação mencionada acima à existê¡rcia dc grarrdes

quanlidades de valiedades vegetais conhecidas corno "aguapés" no seio do r.esel'r,atór.io, as

quais compreendeln variedades de rnacr'ó1Ìtas oujas condições de deseuvoivimento 1àvoráveis

são encontradas mediante condições de eutlofização.
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Fotografia

reservatório.

à margem do

Fotografia 23 - Erosão do solo causado devido ao escoamento superficial da chuva e irrigação,

declividade do relevo e uso do solo para plantio de alface.

Além das águas subterrâneas e superficiais, os metais podem estar adsorvidos no solo

e nos sedimentos. Pode-se afirmar que no geral, a grande maioria dos moradores da região

situada naârea de influência do reservatório tem os seus poços isentos de contaminação por

defensivos agrícolas, entretanto, pelos dados obtidos para os sedimentos e para alguns dos

poços analisados pode-se admitir como bastante provável a possibilidade de o reservatório de

para cultura perene de verduras (alface) próxima
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Biritiba-Mirim ser impactado por parte de defensivos agrícolas e fertilizantes como exibido

nas Fotografias24 e25.

Fotografia 24 -

Fotografia 25 -

represada em processo de eutrofização.

represada e com processo de eutrofização, ao fundo plantio de verduras.
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9. CONCLUSODS

Dos diver.sos dados obtidos. análises químicas em água dos dezcnove poços
aurostfados, da obselvação do uso e ocupação clo solo das nargeus atuais do r.eservatór.io e da
posterior ação de desap'opriação de lo'gas fàixas compreencritras por ár.ea que deve ser.de
rnata ciliar no cnto.r'ìo do reservatór'io de Biritiba-Mir.irn pr.omovidas pela ger.ência cio DAEE

'esponsável 
pela 

'ranutenção 
da quaridade de preservação desse reservatór.io. pode,se

conclu il que:

Com base nos resultados quinicos par.a águas clos poços é possível admitir.pelo menos
duas possíveis fontes de compronìetilrento ambie'tal e de r.isco a qualidade da água do
.ese¡vatór'io: a p.imei[a p.ovinda da ativiclade agr.ícola (or.igern a^tr.ópica) associada à
utilização de delènsivos agrícolas na ploximiclade clo leservalório e vincuiaclo pr.i¡cipaÌ¡re.te
ao cenário geológico com¡rreendi<Jo pelo cornprexo Embu. A segunda possui conotação
dor¡ina'temente doméstica, ¡r.ovinda de condições precárias cre higiene (escoamento

super'ficial de sistema de esgoto em inúrneros locais) <1e arguns poços cre abastecimenr.
familial dc água potável, em função cle sua inadequa<Ja looação.

Há claras anomalias de manganês. co'siderando o varor.de compar.ação crado pera
legislação vigente,'os poços: IIM-Or, BM-10A, BM-36, BM-5g e BM-64. Bsses, no entanro,
podem tanto set' provenierrtes cla oornposição Iitológica de algurnas var.iedades de r.ochas do
cornplexo Embu, como provindas da ação autr.ópica. por'órrr essa derimitação é cre difícil
.esolução técnico-científica. una boa probabiliclade é a de que os valores auômalos de
manga'ês ros poços BM-0 r e BM-36 possam te. o.ige'r na composição da litologia e

quinica da rocha do Complexo Embu. E que nos poços BM_l0A e BM_5g e BM_64, os
valores elcvados observados possaln estar .eracio'atros ooln uma origem pero uso de
defensivos agr.ícolas.

I-ìá claras indicações de que o l'1úol obselvado enr arrálise corn valc¡res anômalos n'
poço 13M - 58 se.ia p.ovenie'te de ativitlade antrópica or.iurda pr.incipalmente do uso
inpr'óp'io de defensivos agrícoras. o 

'resmo 
r.aciocínio pode ser. consicrerado par.a o N

ocorrente de fol'ma anômara nos poços BM-17, ÌlM-sg e IrM-64. Nesse caso, o N é eremerr.o
quírnico presentc na fot'mulação quírnica dos defensivos agrícolas e fertilizantes lnais
utilizados na ál'ea' Polém pocle ser originár'io do coutato com descargas l.esiduais associadas à
alividade humana que coìnpron.ìetem parte de argu's poços e é foÉe indicativo na colu¡ra cre

sedirnentos alnostr.ados.
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No geral. porém, as deterrninações arraríticas <ìa g.ande maioria <Jas amost'as de águas
analisadas e'contrarn-se dent'o do padr.ão de potabilicrade estabelecido peras legisrações
vigentes.

A constituição predominantemente argilosa <Jos soros aa área de estudo, confor'e já
se dctectou em diversos t'abalrros de deter.rrinação de porosidade e penneabilidade
(RËBotiÇAS, 1992), dificurta a infirt.ação cra água. -r'al 

ràto ger.a co'<Jições de proteção do
aquí1èr'o subte.râneo. cor,ìo tambérn 1àvorece a fixação de diver.sos dos poruentes provindos
dos def'ensivos agr'ícolas. ]-ar làto pe'mite Iixiviação dessas ar.giras dia'te de condições
pluviorréttica inle'sas no per'íodo de verão, fazendo oom que essas ar.giras venlram a compor.
os sedilnentos atualtnente depositados no I.eservatório.
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ANEXO 1

Defensivos agrícolas mais utilizados.



INDICE MONOGRAFICO NOME
G0l GLIFOSATO

G01 - Gl¡fosato

a) lngrediente ativo ou nome comum:GLIFOSATO (glyphosate)

b) Sinonímia: CP 67573

c) No CAS: 1071-83-6

d) Nome químico: N-(phosphonomethyt)gfycine

e) Fórmula bruta: CaHBNOoP

f) Fórmula estrutural:

O. OH\\ ,¡
,l \\ ,/n, tP'.'N-H"c/ toH

CH,

il
o

g) Grupo químico: Glic¡na subst¡tuída

h) Classe: Herbicida

i) Classificação toxicológica: Classe lV

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de empregoi aplicaçäo em pós-emergência das plantas infestantes nas culturas de
atgodao, ame¡xa, arroz, banana, cacau, café, cana_de-açúcar, citros, coco, fe¡jão, fumo, maçã,
mamäo, m¡lho, nectarina, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, soja, trigo e uva.'

Aplicação como maturadof de cana-de-açúcar.

Aplicaçâo para elim¡nação de soqueira no cultivo de arroz e cana-de-açúcar.

Aplicaçåo em pós-emergência das plantas infestantes em florestas de eucalipto e pinus.

Apficaçäo para o controle da rebrota do eucal¡pto.

Aplicação como dessecante nas culturas de aveia preta, azevém e soja.

Culturas Modalidade de Emprego
lAÞl¡cacão) LMR (mg/kg) lntervalo de

Seouranca
Alqodäo Pós-emeroênc¡a 3,0



Ameixa

Arroz Pós-emeroência

Azevém
Banana Pós-emergênqia 30 dias

0afé
Cana-de-âcr'
lana-de-acricar
Citros

Coco Pós
Eucalipto
Feijão Pós-
Fumo Pós-emergência l- ut ,iA

flq9_!]9ISe!ç1L 0.2 15 d¡as
lvlamão Pós-emeroÂncie 3 d¡as
Nililho Pós-emeroênoia 1.0 (3)
'lectarina Pós-emergência 0.2 30 d¡as

Pastaoem Pós-emergência 0,2 (2\
Pêra Pós-emergência 0.2 15 dias
Pêssego
P¡nus Pós-emeroência
Serino¡ Pós-emeroência
Soja Dessecante 10.0 I 7 .li^.
Soja Pós-emeroência 10,0 (4)

Pós-emeroência 2\
Uva Pós-emergência l0Z 7 diâs

U.N.A.= Uso Não Alimentar

(1) o intervalo de sequranÇa oara a curtura do argodåo é não determinado quando o agrotóxico foraplicado em pós-emergênðia das plantas inlestaît"r 
" 

pre uÃãìgen"ia da cuttura. o intervalo desegurança para a curtura do argodão geneticamente modificadä, que expressa res¡stênc¡a ao
g]lfo-..1tg, u de i 30 d¡as, quanão o alrotoxrcì r",. iöriðãäãïÃ pós_emersência das ptantasrniestantes e da cultura.

(2) Intervalo de segurança näo determ¡nado devido à modalidade de emprego.
(3),O intefvaro de segurança para a cuftura do mirho é não determinado quando o agrotóxico forapl¡cado em pös emergencìa das prantas infestantes e pre-um-å-rænc¡a da curtura. o intervaro desegufança para a curtufa do m¡rho geneticame¡te mod¡ticado", que expressa res¡stência aog]ilo...1lg, é de e0 dias, quando o aisrotóxico f;¡ "pì;;ä;;; þ0. ""iã,!ãn"ir-l;; ;År*rnfestantes e da cultura.

(4).o intervalo.de segurança para a curtura da soja é não determinado quando o agrotóxico foraplicado em pós-emergéncia das prantas infestantés 
" 

pie-"ràigên.i" da curtura. o ¡nleruaro dese9ufanÇa pafa a curtura da soia geneticamenle modiricäda. qr" ã*presr" res¡stèncía ao grifosao,é de 56 dias, quando o agroto;ic; for apricado 
"r óor:"r"1öe*å oas ptanras infesrantes e dacultura.

obs: o LMR para as cuituras de argodão, m¡rho e soja foram estaberecidos para a modaridade deaplicação em pós-emergência das 
-plantas 

intestantJs'e-¿ãs JJìiià. genetic"¡¡ente modificadas,que expressam resistência ao glifosato.



l) lngestão Diárja Aceitávet (tDA) = 0,042 mg/Kg p.c.

m) Uso não agrícola: autor¡zado conforme indicado,

Modalidad€ de.emprego: apricação em margens de rodovias e ferrovias, áreas sob a rede detransm¡ssào elélr¡ca, patios industr¡aís, oteoáutos e ac;iros.- 
- ' '

n) Emprego dom¡ssanitárjo: autorizado conforme indicado.

Modal¡dade de emprego:

1 - Jardinagem amadora:
1.'1 - Lrquido (soluçâo aquosa concentrada)
'1.1.1 - Concenlraçào máxima permit¡da ...................... 4gro o¡ur.r.2 (jtassificaÇào toxicológica: lV

o) contaminante(s) de importância toxicológica para o tngrediente Ativo e seu l¡mite máximo: N-nitrosaminas = f ,O ppm

G01.1 - Glifosato . sal de isopropilam¡na (glyphosate_isopropylammonium)

a) N"CAS: 38641-94-O

b) Classificação tox¡cológica: Classe lV

G01.2 - clifosato - sal de potássio (gtyphosate.potassium)

a) N' CAS: 39600-42-s

b) CIass¡ficaçäo toxjcológica: Classe lll

G01.3 - Gl¡fosato - sal de amônio (glyphosate.ammon¡um)

a) N'CAS: 114370-14-B

b) Class¡ficaçäo tox¡cológica: Classe lV

Resoluçâo FE n0 4.452 de 2StOgtlO (DOU de 2tl}ghl)



C63 - Lambda-C¡alotrina

a) lngrediente ativo ou nome comum: LAIVIBDA-ÇIALOTR jNA (lambda"cyhalothrin)

b) Sinonímia: Cyhalothr¡n;Cyhatothrin K; Cloc!.thrin; pp 321

c) Na CAS: 9'1465-08-6

d)l"Jome 
-quimico: 

reaction product compris¡ng 
,equar 

quantities of (s)-û-cyano-3 phenoxyb enzyl (z)(1R,3R)-3 (2-chroro 3.3,3rr¡fruoro proþ-r e'ivr¡ ä.2-oimernyrcyãroþiopan'ecarboxyrare â"0 ínjãcyano-3, phenoxybenzyr(z)-( rs.3s)-3-(2 chroro-3,3,3 trirtuoópiop-ì enyt¡-z.e-ormätnytcyctopro'páni
carboxylate

e) Fórmula bruta: Cr3HreClFsNO3

f) Fórmula estrutural:

,' ., (S) (tr_(1,Ç)_cis.
(- =CH UHl .ñ CNc 'f;;'"'l)"D

^ H cH" HLr, \ I ' . (R) (4_(1 E_f rs _''. -,^,i\Ø -- cN| "v \- "F,c cri3 r,""Ï'l"ïJ
g) crupo químico: Piretróide

h) Cfasse: lnseticjda

i) Cfass¡ficação toxicológica: Classe lll

j) Uso agrÍcola: autor¡zado conforme indicado

fvlodalidade_de emprego: aplicação foliar nas crlturas de algodâo, amendoìm, arroz, batata, café,cana-de-açúcar, cebo¡a, citros, couve, feijão, fumo, girassi, méfao, milfio, ,no*"go, p;;läõ;;,pepino, repo¡ho, soja, sorgo, tomate, trigo é uva.

Apl¡cação nas culturas de arroz, cevada, milho e trigo armazenados.
AplicaQão em sementes nas culturas de arroz, cevada, milho, pastagem, soja, sorgo e trigo.
Aplicação no sulco de plantio para a cultura de cana-de_açúcar

Cultu ras Modalidade de Emprego
(Apl¡caaão) LMR (mg/kg) lntervalo de

Seourancaqlqodão Foliar 0,05 1O .i¡âc
Amendoim Fol¡ar 0,02 21 dias
Arßz Foliar 1.0 ldias



U.N.A. = Uso Não Al¡mentar

(1) lntervalo de Segurança não determinado devido à modalidade de emprego

L(ED) - Formulação L(ED) - exc¡usiva para aplicação etetrodinâmica

OBS: os Ll\ilRs referem-se à cialotrina - soma de todos os ¡sômeros

l) lngestäo D¡ár¡a Aceitávet (tDA) = O,0S mg/kg p.c.

m) Emprego domissanitário: autof¡zado conforme indicado.

molhável para jardinagem amadora



/icro emulsão para iardinagem amadora 0,5./. plv

,4icro emulsão 0,5Y. plv

iuspensão de encapsulado 2,5/. plv

:nlidades espec¡alizadas e campanhas d(
êâ,',.1õ ^'',hl¡^.

Concentração máxima
oermitida

mulsão em água 2,5/. plv

)oncentrado emulsionável 5,O"/" Þlv

'ó molhável 1o"/. plp

,4icro encapsulado 1O"k plp

Resoluçáo RE n0 161 de 19/01/10 (retificada no DOU de 07/04/10)

Resolução RE n0 3.407 de 19/07110 (DOU de 2ll07l10)



J. L Agência Nacional

I i- d. Vigitância Sanitária

!¡rDtcE luolrocnnrrco NOME
M02 MANCOZEBE

M02 - Mancozebe

a) lngrediente ativo ou nome comum: MANCOZEBE (mancozeb)

b) Sinonímia: Manzeb

c) No CAS: 8018-01-Z

d) Nome quÍmico: manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

e) Fórmula bruta: (C4H6N2S4Mn)x (Zn),

Ð Fórmula estrutural:

s
t

ÇHt- lfH-C-S-
I

Clt-ltl-Í-6,-¡rì-
s

f zn¡,

g) Grupo químico: Alquilenobis(ditiocarbamato)

h) Classe: Fungicida e acaricida

i) Classificaçåo toxicológica: Classe llt

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego: aplicaçäo foliar nas culturas de abacate, abóbora, alho, amendoim, arroz,banana, batata, berinjela, beteriaba, brócolis, café, cebola, ."noürr, cevada, citros, couve, couve-flor, cravo, crisåntemo, dália, ervilha, feijåo, feijão-vagem, t¡go,-fr;o gladioto, hortênsiã, maça,mamäo, manga, merancia, meräo, orquideas, þep¡nol pera,'pessego, pimentäo, reporho, rosa,seringueira, tomate, trigo, uva e vagem.

Culturas Modalidade de Emprego
(Aplicacãol

lntervalo de
Sequranca

Abacate Foliar 21 dias
Abóbora Foliar 14 dias
Alho Foliar 7 dias



UNA = Uso Não Alimentar

OBS: os Ll\tìRs para as culturas acima descr¡tas encontram-se elencados na tabela geral de
ditiocarbamatos (*)

l) lngestão Diária Aceitável (lDA) = 6,63 mg/kg p.c.



c) DtTrocARBA|\4ATOS

Culturas CS" lmo/kô\ lnqrediente at¡vo
Abacate l0 Mancozebe
Abôbora 1.0 Mancozebe
Aloodåo i,0 lvletiram
Alho o'l
Amendoim 0.3

3.0 lVancozebe
0.3

Banana 1 Mancozebe
atata Tiram
er¡niela 05 Mancozebe
lterraba 0.3 Mancozebe

Café lvlancozebe
)ebola 1 Met¡ram
,enoufa 03 Mancozebe

Cevada 1.0 lVlancozebe
C¡tros l
Couve lMancozebe

l\lancozebe
Cravo UNA Mancozebe
Cflsântemo UNA Mancozebe e Metam

Màñcãzir¡e-*-*Dâlia IINA
Ervilha 0 Mancozebe e Tiram
Feiião
Feiião-Vaoem 0
Fumo UNA Mancozeþe, ¡/letam e ProDinebe
Fioo 2.0 l\4ancozebe
Gladíolo UNA l\¡ancozebe
Hortênsia I JNA Mancozebe

lMetiram e lvlancozebe
J 3.0 Mancozebe

lVanqa 1.0 Mancozebe
0.3 l\4ancozebe

l\¡elão I
Mitho 0 irâ m
lvlora nqo 0.2 lvletam
C)rouídeâs UNA Mancozebe
Pastagens I,0 trâm

0
la

Mancozebe
Pimentão 3.0 l\¡etiram
Repolho 1,0 Mancozebe
Rosa IINA Mancozebe e MetìÍam

soja 0.3 Tirâm
Sorqo 0.3 Tira rr

omate 2 Mancozeþe
Tr¡qo Mancozebe
Uva l\4ancozebe



INDICE MONOGRAFICO NOME
P0'1 PARAQUATE

P01 - Paraquate

a) lngrediente ativo ou nome comum: PARAQUATE (paraquat)

b) Sinonímia: -

c) N'p CAS: 46a5.14-7

d) Nome químico: 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium

e) Fórmula bruta: Cr2H jaN2

f) Fórmula estrutural:

g) Grupo químico: Bipiridílio

h) Classe: Herbicida

P01.1 - Diclorelo de paraquate (paraquat dichlor¡de)

a) No CAS: 1910-42-5

b) Sinoním¡a: -

c) Nome quím¡co: 1,1'-dimethyl^4,4'-bipyridiníum d¡chtoride

d) Fórmula bruta: C12H1aCl2N2

e) Fórmula estruturali

7
0H. - N+



cHr*-reN-cH3 2'-

f) Grupo químico: Bipiridílio

g) Classe: Herbicida

h) Classificação toxjcológica: Classe I

i) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.
Modalidade de emprego: aplicação em pós-emergência das plantas infestantes nas culturas de
abacate, abacaxì, algodáo, arroz, aspargo, banana, batata, beterraba, cacau, café, cana-de-
açúcar, chá, citros, coco, couve, feijao, maçã, milho, pâstagens, pêra, pêssego, seringue¡ra, soja,
sorgo, tr¡go e uva.

Ap¡¡cação como dessecante da cultura de algodão, arroz, bâtata, cana-de-açúcar, milho, soja e
sorgo,

Culturas Modalidade de Emprego
(Apl¡caaão) LMR (mg/kg) lntervalo de

Sequranca
Abâcâte Pós-êmêrõênciâ rì rì5 1 d¡a
Abacaxi Pós-emeroência 0.05 l drâ

Algodäo Dessecante 0.2 7 dias
Aloodão ÞÁc-omornÂn¡i¡ o2 7.liâs
Aïoz Dessecante 0.5 7 clias
Arroz 0,5 7 dias
AsDarco ÞÁe-añarñÂh^iâ 005 1.i¡â
Banana Pós-emeroência 0.05 l dia
Batata 0.2 7 d¡as
Batala Pós-emeroência o.2 1

Beterraba Pós-emergência 0.05 7 dias
Câcau ÞÁc-omornÂnnia 005 7 diâs
Café Pós-emeroêncìa 0.05 7 clias

Cana-de-acúcar Dessecante 0.05 7 dias
Cana-de-acricar Pós-emeroência 0u5 7.liâc
chá Pós-emeroência 0.05 7 clias

L;ttros Pós-emerqência 0.05 dia
Coco PÁc-añêr^Âhôiâ 0,05 al¡â

Couve Pós-emerqência 0.05 '1 dia
Fe¡ião Pós-emer0ência c.05 1

N¡acã Pós-emeroênc¡â 3.05 'I aita



N/ ilho Dessecante 01 7 dias
M¡lho Pós-emeroência 3.1 7.liâs
Paslagens PÁe-êmêr.'Ân^iâ 5,0 7 d¡as
Pêrâ Pós-emerqência 1.05 1diâ
Pqssego lQ9:9rn9lg.Sn9¡q

Pós-emeroência
0,05

llt\
.1-dia --
IA

Soia Dessecante 0, '1 7 dias
Soia PÁc-amêrñÂô.iâ 1 7 dias
Soroo Dessecante 0.5 7 d¡as
Soroo Pós-emeroência 0,5 7 dias
Trioo Pós-emeroência 0,01
Uva Pós-emerqência 0.05 1.jiâ

(1) lntervalo de segurança náo determinado devido à modalidade de emprego.

U.N.A,= Uso Não Alimentar

OBS1: Óleo de algodão refinado: LMR O,Ob mg/kg e Intervalo de Segurança 7 d¡as

oBS2: os LMRS referem-se ao cát¡on de paraquate (disponível normalmente como dicloreto)

l) lngestão Diária Aceitável (lDA) = 0,004 mg/kg p,c.



!

_|
L Rgon.ia Nacional

I
de Vigilância Sanitária

INDICE MONOGRAFICO NOME
P33 PROCIMIDONA

P33 - Procimidona

a) lngrediente ativo ou nome comum: PROCIMIDONA (procymidone)

b)Sinonímia:S-7131

c) No CAS: 32809-16-8

d)Nome químico: N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide

e) Fórmula bruta: C13H11Cl2N02

f) Fórmula estrutural:

g) Grupo químico: Dicarboximida

h) Classe: Fungicida

i) Classificaçäo toxicológica: Classe lV

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego: aplicação foliar nas culturas de alface, batata, cebola, cenoura, feijão,
gladfolo, maçã, melancia, melão, morango, pêssego, rosa, tomate e uva.

Aplicação em bulbilhos de alho.

Aplicaçäo em sementes de algodäo.

Aplicaçåo no solo na cultura de batata.

Culturas Modalidade de Emprego
lAolicacão) LMR (mg/kg) lntervalo de

Seouranca
Alface Foliar 5.0 3 dias

o



U.N.A. = Uso Náo Alimentar

(1) lntervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.

l) lngestão D¡ária Ace¡tável (lDA) = 9,1 mg/kg p.c.
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