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RESUMO 
 

A qualidade das águas superficiais é de grande importância em 

qualquer localidade, é condição indispensável para o desenvolvimento, sob o 

aspecto socioeconômico ou ainda para a manutenção da qualidade de vida. Com 

o objetivo central de desenvolver um processo de biomonitoramento, a partir do 

emprego de um instrumento de diagnóstico, este trabalho apresenta um 

diagnóstico da qualidade física, química e biológica da água do Córrego 

Pirajuçara, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. O córrego 

apresenta elevados níveis de degradação resultantes do processo de descarte 

direto de esgotos domésticos e efluentes. Para o monitoramento da qualidade da 

água foi desenvolvido um amostrador cerâmico a partir de um material 

adsorvente, capaz de adsorver os compostos tóxicos e poluentes com maior 

disponibilidade, presentes em solução na coluna de água, além de atuar como 

substrato artificial para o estabelecimento da biocenose de diatomáceas. As 

análises físicas e químicas da qualidade da água apresentaram altos teores de 

contaminação por compostos característicos de esgotos domésticos e processo 

de lixiviação de solos expostos. Como esperado, foi possível constatar o elevado 

grau de enriquecimento por nutrientes – nitrogênio e fósforo, caracterizando o 

avançado estágio de eutrofização. A fração biológica estudada foi a biocenose de 

algas diatomáceas - Ochrophyta, que foi representada por 67 táxons, em nível 

específico, divididos em 27 gêneros e 20 famílias. O gênero de maior 

representatividade em relação ao número de táxons foi: Nitzschia com 9 táxons, 

seguido dos gêneros Eunotia com 8 táxons e Navicula com 6 táxons. Os gêneros 

Nitzschia e Navicula são citados em literatura mundial como gêneros de grande 

representatividade, indicadores de águas ricas em nutrientes e com baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido. Foi possível constatar no período de 



  

estiagem 49 táxons, sendo 39 exclusivos. A predominância de espécies 

identificadas no período estiagem é devida a menor velocidade e variação do 

fluxo de água neste período, que garante a fixação mais estável das algas no 

substrato. O índice de biológico de qualidade (IBQA) da água calculado para o 

córrego no período de monitoramento apresentou valores característicos de 

águas poluídas. Os níveis de poluição constatados foram confirmados por meio 

da identificação de espécies com altos percentuais de abundância relativa e 

tolerância alta ou muito alta a eutrofização e à poluição orgânica, caracterizando 

águas muito fortemente poluídas a fortemente poluídas. A partir da análise dos 

resultados obtidos neste estudo concluiu-se que o diatomito possui propriedades 

favoráveis a sua utilização em monitoramento de qualidade de água de córregos 

urbanos apresentando informação sobre os compostos tóxicos dissolvidos 

presentes na coluna de água e permitindo o desenvolvimento de comunidades de 

algas que confirmam os elevados níveis de poluição. Desta forma a água do 

Córrego Pirajuçara foi caracterizada por elevados teores de compostos 

característicos de esgotos domésticos e a presença de espécies com alta 

tolerância a degradação da qualidade da água. 
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EVELYN LOURES DE GODOI 

 

ABSTRACT 
 

The water quality is important in any location, is an indispensable 

condition for the cities development considering the social and economic aspect 

and also to keep the life quality. The main aim of this project was the development 

of a non-conventional biomonitoring process which shows the environmental 

diagnosis using physical, chemical and biological measurements of the Pirajuçara 

Stream’s water, located at Metropolitan Area of São Paulo. This stream presents 

high levels of environmental degradation due raw sewage discharge and the 

pressure of the unplanned urbanization. A ceramic sampler have been developed 

to monitoring the surface water quality, it has been, capable of adsorb toxic 

compounds dissolved in water column and also act as an artificial substrate for the 

establishment of diatom biocenosis. The physical and chemical analyses of the 

water quality shows high levels of contamination, by typical domestic sewage 

compounds and the suspended solid particles enhancement, resulting of soil 

leaching process. As expected it was measured the high content of nutrient 

enrichment - nitrogen and phosphorus, as an evidence of the eutrofization state. 

The diatom biocenose was represented by 67 taxa, in specific level, divided in 27 

genera with 20 families. An important representative genus, in terms to the 

number of taxa was: Nitzschia with 9 taxa, followed for Eunotia with 8 taxa and 

Navicula with 6 taxa. Nitzschia and Navicula are widely cited in literature as 

important representative genera indicator for water nutrient enrichment with low 

dissolved oxygen concentrations. It was possible to observe in dry season the 

presence of 49 taxa and 39 were exclusive ones. Most of the species were 

identified in dry season due to the reduction on the flow rate and velocity of the 

water, the effect allows better development and fixation of the algae community. 

The biological water quality index was calculated for all monitoring samples and 



  

shows the characteristic values for polluted waters. The levels of pollution were 

confirm by the presence and identification of the species with high percentages of 

relative abundance and high or very high tolerance to eutrofization and organic 

pollution, characterizing strong and very strong polluted waters. The results 

obtained in this project allows to conclude that the diatomite has favorable 

properties to be used in water quality monitoring processes of urban stream 

showing information about soluble toxic compounds dissolved in water column and 

allows the developments of the indicator algae community which confirms the high 

pollution levels the Pirajuçara Stream. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de urbanização contribui diretamente para a deterioração 

da qualidade da água superficial das regiões metropolitanas principalmente pela 

lavagem de arruamento/calçamento e despejo de esgotos sem tratamento (Tucci 

e Mendes, 2006). A degradação dos recursos hídricos devido ao despejo 

crescente de efluentes domésticos e industriais nos rios e córregos constitui grave 

problema, principalmente nas regiões metropolitanas (Abessa, 2003). A falta de 

planejamento e o intenso aumento das áreas urbanizadas têm gerado significativa 

preocupação com a qualidade das águas superficiais urbanas. 

A conversão das matas ciliares no perímetro urbano expõe o solo, 

favorecendo o aporte descontrolado de partículas suspensas e sedimentáveis ao 

longo dos leitos dos rios e córregos, principalmente nos períodos chuvosos (Silva, 

et al., 2007). Segundo Lemes (2001) atualmente a qualidade da água tem sido 

principalmente afetada pelos despejos de esgotos domésticos e não pelos 

efluentes industriais (exceto em regiões de grande concentração industrial). Em 

uma bacia hidrográfica com altos índices de ocupação, o impacto ambiental é a 

somatória dos diferentes efeitos dos usos da água e do solo. 

No passado, os esgotos e efluentes eram descartados diretamente nos 

corpos de águas superficiais mais próximos à fonte geradora, em que esperava-

se que a diluição na massa de água facilitasse o processo de decomposição da 

matéria orgânica, na presença de oxigênio dissolvido. No entanto, este 

procedimento não é considerado adequado para o Estado de São Paulo, devido 

aos padrões de emissão impostos pela Legislação Estadual para o Controle de 

Poluição Ambiental – Decreto nº 8.468 de 1976. (São Paulo, 1976) que impede o 

lançamento desordenado de rejeitos em águas superficiais e aos limitados 

volumes de água superficial, que em sua maioria permanecem em estado 

hipóxico ou anóxico, nas áreas urbanas, sendo insuficientes para diluir e 

decompor as grandes quantidades de despejos descartados pelas indústrias e 
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população urbana. Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) a carga de 

poluentes presentes no escoamento pluvial tem sido semelhante ao escoamento 

de esgoto bruto. Apesar de existirem atualmente na RMSP 26 Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) (SABESP, 2008), que tratam parte dos esgotos e 

efluentes da região e de existirem grandes obras como os “piscinões” e 

canalização de córregos, o lançamento de águas tratadas e escoadas nos corpos 

de água superficiais prevê apenas o controle de volumes, sem contemplar a 

qualidade do corpo de água (Tucci e Mendes, 2006). 

A caracterização e o controle da qualidade das águas superficiais é de 

grande importância em qualquer localidade. Nas regiões urbanizadas é uma 

condição indispensável para a evolução e desenvolvimento das populações, seja 

sob o aspecto sócio-econômico ou para a obtenção e manutenção da qualidade 

de vida. Além de essencial para a vida de todos os organismos vivos, a água com 

uma qualidade adequada é indispensável nas diversas áreas de atuação das 

comunidades humanas. Nas zonas rurais, a importância do monitoramento da 

qualidade da água diz respeito principalmente à proteção dos ecossistemas e da 

qualidade das atividades agropecuárias. Nas zonas urbanas, a importância se 

remete a gestão da dinâmica de drenagem, uma vez que nestas zonas existem 

grandes extensões impermeabilizadas. Em ambos os casos, o foco principal se 

reflete na qualidade de vida das populações que habitam a região, que é 

sensivelmente alterada perante as modificações na qualidade das águas. 

Considerando a importância da água para a manutenção da vida no 

planeta, é preciso que haja o controle da qualidade e acompanhamento 

sistemático da condição da água, realizado por meio de programas de 

monitoramento estruturados e capazes de representar a realidade do corpo de 

água produzindo as informações necessárias para a gestão dos recursos hídricos 

em qualquer região. 

O programa de monitoramento de qualidade de água deve ser 

desenvolvido de forma que seja possível acompanhar sistematicamente as 

variações ocorridas na esfera espaço-temporal do corpo de água (Garcia, 2005). 

Este programa deve canalizar as informações obtidas para gestão do recurso 

hídrico e de outros recursos que interagem com o ecossistema aquático. O 

monitoramento completo de um corpo de água contempla parâmetros físicos, 
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químicos e biológicos com o objetivo de se representar as alterações das 

condições naturais da águas e das populações que dependem deste recurso. 

Os programas de monitoramento podem ser aplicados como uma 

tentativa de reversão do estado de degradação existente nas águas superficiais 

das regiões metropolitanas, quando aliados ao controle de emissão de esgotos e 

efluentes (Yabe e Oliveira, 1998). Organizar métodos eficientes de diagnóstico 

constitui um importante passo para que seja possível resolver as questões sócio-

ambientais relacionadas à má gestão dos recursos hídricos (Buss et al., 2003).  

O monitoramento possibilita o reconhecimento das variações que 

ocorrem sazonalmente, que podem ou não serem influenciadas pelas atividades 

antrópicas, um exemplo é a observação de dados obtidos no período chuvoso, 

em que é possível constatar maiores concentrações de elementos característicos 

dos solos, como o manganês, ferro, cálcio e magnésio (Yabe e Oliveira, 1998); 

outro exemplo é o aumento da concentração de compostos nitrogenados e 

fosfatados durante o período de estiagem, em que há menor diluição e menor 

depuração da água (Santos, I. et al., 2006). 

Estudos descritos em literatura para a determinação dos parâmetros de 

qualidade de águas e diagnóstico de córregos urbanos apresentam sistemas 

extremamente impactados com elevada complexidade (Bellos e Sawidis, 2005; 

Davis et al., 2003; Küchler et al., 2000). Portanto, o monitoramento da qualidade 

das águas superficiais deve compreender uma forma sistemática de diagnosticar, 

classificar e quantificar os poluentes existentes no corpo de água, que supere os 

protocolos atuais e que possa integrar diversos eventos ocorridos durante longos 

períodos nos grandes centros urbanos.  

A partir da necessidade eminente do controle da qualidade das águas 

superficiais, enfatiza-se a necessidade do desenvolvimento de tecnologias para o 

monitoramento contínuo nas regiões metropolitanas, por meio da utilização de um 

instrumento de monitoramento confeccionado a partir de um material adsorvente 

que represente o controle do impacto ambiental ocorrido em um período 

determinado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Desenvolver um processo de monitoramento de qualidade de águas 

superficiais urbanas, a partir do emprego de um material adsorvente para a 

avaliação complementar dos parâmetros físicos, químicos e biológicos de águas 

urbanas densamente poluídas. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Estudar e caracterizar a qualidade da água na foz do Córrego 

Pirajuçara, bem como suas variações sazonais; 

• Quantificar os parâmetros de qualidade da coluna de água em 

diferentes profundidades, compondo perfis verticais; 

• Caracterizar o sedimento de fundo na foz do Córrego Pirajuçara; 

• Identificar as espécies da biocenose de algas diatomáceas perifíticas 

na foz do Córrego Pirajuçara; 

• Apontar as espécies bioindicadoras em relação à caracterização da 

qualidade da água; 

• Caracterizar a qualidade da água a partir da utilização do material 

adsorvente como instrumento de diagnóstico. 

• Estudar as propriedades do material adsorvente como um 

instrumento de monitoramento; 
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3 ESTUDO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAS 

 

3.1 Qualidade das águas superficiais: considerações gerais 
 

No Brasil o potencial hídrico superficial representa 12% da água doce 

existente no planeta e 58% da América do Sul. Apesar da grande disponibilidade 

de água no país, o processo de crescimento desordenado das cidades tem 

acarretado em perdas na quantidade e na qualidade de nossas águas (Povinelli, 

2006). 

Para Piveli e Kato (2006) independente do segmento, todas as 

atividades humanas necessitam de água para serem realizadas, sendo assim 

deve-se garantir que as fontes satisfaçam as demandas quantitativas e 

qualitativas para um determinado uso. A importância do controle da qualidade das 

águas contempla interesses econômicos e sociais, que vão desde a avaliação 

para uso em uma determinada atividade, até o controle para a conservação de 

um ecossistema. 

A demanda qualitativa, ou seja, a qualidade que a água deve 

apresentar para ser considerada adequada para a utilização em determinada 

atividade é definido por padrões de qualidade, de diversos parâmetros físicos, 

químicos e biológicos, descritos em legislação ambiental e da saúde (Tucci e 

Mendes, 2006). 

A qualidade da água possui características físicas, como a 

temperatura; químicas, que correspondem à concentração e interação dos 

compostos químicos, como o oxigênio dissolvido; e biológicas, que dizem respeito 

à composição florística e faunística do ecossistema aquático (Tucci e Mendes, 

2006).  
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Os resultados obtidos para as variáveis físicas e químicas discriminam 

a qualidade da água por meio da determinação de valores limitantes e/ou do 

caráter tóxico que estes podem apresentar.  

O conjunto de variáveis que discriminam a qualidade da água é 

diretamente influenciado pela variação sazonal, sendo o regime de chuvas um 

dos agentes de maior importância para rios e córregos. No entanto, em ambientes 

com forte influência antrópica, os principais fatores determinantes para as  

características físicas, químicas e biológicas são impactos provocados pelas 

atividades sócio-econômicas das populações humanas, como a geração de 

esgoto doméstico, efluentes das atividades industriais, comerciais, de saúde 

pública, etc. (Silva et al., 2007). 

No Brasil, os padrões de qualidade da água são estabelecidos pela 

legislação ambiental e da saúde, conforme a classificação descrita pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONANA) em sua Resolução n.º 357 de 2005 

(BRASIL, 2005) e pelo Ministério da Saúde (MS) na Portaria n.º 518 de 2004 

(BRASIL, 2004) que especifica a condição de potabilidade. 

A Resolução n.º 357 do CONAMA dispõe as diretrizes ambientais que 

devem ser obedecidas para o enquadramento dos corpos de água superficiais em 

5 classes, que se referem à qualidade requerida para os seus usos 

preponderantes (Brasil, 2005).  

As TAB. 3.1 e 3.2 apresentam as classes estabelecidas pela 

Resolução n.º 357 do CONAMA e seus respectivos usos preponderantes, além de 

alguns limites de parâmetros ambientais de relevante importância aos estudos de 

qualidade de água, que serão utilizados na elaboração da discussão deste 

trabalho. 
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TABELA 3.1 – Classes de águas e seus usos preponderantes. 

Classe Usos preponderantes 

Especial Abastecimento público com desinfecção; preservação dos 
ecossistemas. 

1 Abastecimento público com tratamento simplificado; preservação 
dos ecossistemas; irrigação. 

2 Abastecimento público com tratamento convencional; preservação 
dos ecossistemas; recreação; irrigação; aqüicultura e pesca. 

3 Abastecimento público com tratamento convencional ou avançado; 
recreação; irrigação; pesca; dessedentação de animais. 

4 Navegação; harmonização paisagística. 

TABELA 3.2 – Descrição das condições e padrões de qualidade de água 
estabelecidas pela Resolução n.º 357 (Brasil, 2005). 

Classe  
Parâmetros 

Especial 1 2 3 4 
Oxigênio dissolvido 

(mg.L-1) 
6,0 5,0 4,0 2,0 

Turbidez (UNT) 40 100 100 - 

pH 6 - 9 6 – 9 6 - 9 6 – 9 

Resíduos sólidos Virtual. 
ausentes 

Virtual. 
ausentes 

Virtual. 
ausentes 

- 

Fósforo total (mg.L-1) 0,1 0,1 0,15 - 

Substâncias 
sedimentáveis 

- - - Virtual. 
ausentes 

*Fe (mg.L-1) 0,3 0,3 5 - 

Ba (mg.L-1) 0,7 0,7 1,0 - 

Co (mg.L-1) 0,05 0,05 0,2 - 

Pb (mg.L-1) 0,01 0,01 0,33 - 

B (mg.L-1) 0,5 0,5 0,75 - 

*Al (mg.L-1) 0,1 0,1 0,2 - 

Mn (mg.L-1) 0,1 0,1 2,5 - 

Ni (mg.L-1) 0,025 0,025 0,025 - 

*Cu (mg.L-1) 0,009 0,009 0,013 - 

Zn (mg.L-1) N
es

ta
 c

la
ss

e 
de

ve
rã

o 
se

r m
an

tid
as

 a
s 

co
nd

iç
õe

s 
na

tu
ra

is
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o 
co

rp
o 

de
 á

gu
a 

0,18 0,18 5 - 

( - )Limite não citado pela legislação ambiental; ( * )Limites para os elementos dissolvidos. 
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A Portaria n.º 518 estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade (Brasil, 2004). Os comentários relativos a esta legislação serão 

limitados devido a este trabalho não estar relacionado diretamente com o 

abastecimento público. 

 

3.2 Os Ecossistemas lóticos: rios e córregos 
 

Os ecossistemas lóticos, ou seja, os cursos de águas correntes 

apresentam grande complexidade e intenso dinamismo, devido a constante 

movimentação unidirecional das águas, provocada pela geomorfologia da bacia 

hidrográfica e facilitada pela gravidade, sendo estas as propriedades diferenciam 

os rios dos outros ecossistemas aquáticos (Barbosa e Espíndola, 2003; Martinelli 

e Krusche, 2004; Shäfer, 1985). 

Os ecossistemas lóticos têm ampla heterogeneidade espacial, devido 

principalmente às condições ambientais locais, como a luminosidade, velocidade 

da corrente, temperatura, etc. (Martí e Sabater, 1996). Barbosa e Espíndola 

(2003) descrevem que o controle dinâmico dos rios é multidimensional, ou seja, 

os padrões e gradientes que influenciam o comportamento desses ecossistemas 

podem ser laterais, verticais, conceituais, temporais e/ou longitudinais, FIG. 3.1. 

 

 
 

FIGURA 3.1 – Conceito pentadimensional dos gradientes de variação dos 
sistemas lóticos. 
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A dimensão lateral corresponde à área de interação do curso de água 

com as margens, vegetação ciliar e várzea. A dimensão vertical corresponde à 

interface que existe entre a água e o sedimento. A dimensão conceitual refere-se 

à concepção humana em relação ao curso de água, o uso e ocupação do solo em 

interação com o recurso hídrico. A dimensão temporal é considerada em todas as 

dimensões e devem ser observadas as escalas espaciais e tempo de 

transformação do sistema. A dimensão longitudinal é a mais importante, tem o 

referencial nascente-foz, que conduz muitos processos ecológicos devido aos 

fenômenos de transporte carreados pela bacia hidrográfica (Barbosa e Espíndola, 

2003; Odum, 2004). 

A geomorfologia do rio é um dos fatores de maior importância na 

conformação e modificação da paisagem de seu entorno (Schäfer, 1985), que 

pode ser resultante do processo de erosão, corrosão e sedimentação, além de 

direcionar e caracterizar as formas de uso e ocupação da bacia. 

A zonação de um rio é uma característica que pode ser empregada 

para o entendimento de muitos fenômenos ecológicos desses ecossistemas. Um 

rio divide-se, basicamente, em duas regiões com características particulares, a 

região da nascente ou zona Ritral, caracterizada pela região mais alta, com maior 

velocidade da corrente; e região da foz ou zona Potamal, caracterizada pela parte 

mais baixa do curso, onde há menor velocidade da corrente (Schäfer, 1985). 

As características de cada zona do rio proporcionam condições 

desencadeadas pela geomorfologia, que permitem a distinção de diversos 

ecossistemas em um mesmo curso de água, com componentes bióticos e 

abióticos específicos.  

A biota de um rio possui características morfofisiológicas adaptadas ao 

seu dinamismo, em geral, são hidrodinâmicos, com o formato geralmente 

fusiforme / achatado, e característica séssil / perifítica, ou seja, permanecem 

aderidos a um substrato (Odum, 2004).  

O componente abiótico tem suas características marcadas pela 

velocidade na região mais alta, promovendo menores temperaturas, maiores 

concentrações de oxigênio dissolvido e menores cargas sólidas em relação à 

região mais baixa, que possui maiores temperaturas, menores concentrações de 

oxigênio e maior carga sólida. 
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Os rios são ecossistemas que possuem um dinamismo particular que 

delimita características que podem ser observadas apenas nesses ambientes, 

como por exemplo, a concentração de oxigênio dissolvido ou a quantidade de 

material sólido, independente da zonação. Para Odum (2004) os organismos 

característicos do ecossistema lótico possuem exigências especificas em relação 

ao oxigênio dissolvido, portanto, a alteração na oferta de oxigênio provoca nos 

organismos aquáticos uma resposta rápida, devido à especificidade das 

biocenoses deste ambiente. Apesar das águas correntes estarem em constante 

mudança, devido as variações de fluxo e vazão, as biocenoses podem ser 

indicadoras das mudanças ambientais nas regiões densamente ocupadas, pois 

são as primeiras vitimas do impacto resultante da urbanização (Odum, 2004), 

devido as atividades humanas serem geralmente condicionadas a exploração de 

recursos hídricos disponíveis para o abastecimento e descarte de águas servidas. 

 

3.3 Parâmetros de qualidade da água 

 

Os parâmetros físicos e químicos: oxigênio dissolvido, turbidez, pH, 

fósforo, além das diversas frações de sólidos, condutividade elétrica, 

concentrações de elementos presentes em esgotos domésticos (sódio - Na, 

potássio - K, magnésio - Mg, cálcio - Ca) e concentrações de elementos de 

potencial toxidez (chumbo - Pb, cobre - Cu, zinco - Zn, manganês - Mn, mercúrio - 

Hg, alumínio - Al, cobalto - Co) são geralmente eleitos para os estudos 

limnológicos de águas superficiais. Estes parâmetros são escolhidos devido ao 

caráter indicador de poluição, à sua influência no metabolismo das comunidades 

aquáticas, na implicação em seus usos ou na caracterização da qualidade 

(CETESB, 2008).  

A concentração de oxigênio dissolvido na água é um importante 

parâmetro a ser observado por ser o elemento principal no processo metabólico 

dos organismos aeróbicos, sendo por tanto, fundamental na dinâmica e auto-

depuração dos ecossistemas aquáticos (Piveli e Kato, 2006; Valente et al., 1997). 

Em estudos de águas superficiais densamente poluídas a contaminação orgânica 
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pode se avaliada por meio da observação do decréscimo da concentração de 

oxigênio dissolvido na água e/ou pela concentração de matéria orgânica oxidada 

por uma determinada concentração de oxigênio dissolvido (Valente et al., 1997). 

O oxigênio dissolvido é também relacionado aos processos de ressolubilização de 

substâncias do sedimento, em a hipoxia ou anoxia pode acarretar no fenômeno 

de solubilização dos compostos tóxicos (Flores, 2001). 

A turbidez e a concentração de sólidos em suspensão são parâmetros 

que possuem uma importante relação entre si por interferirem na penetração de 

luz na coluna de água e, portanto, influenciarem de forma direta processos 

fundamentais do ecossistema, como por exemplo, a atividade fotossintética. As 

medidas da intensidade de turbidez e concentração de sólidos sugerem ainda a 

ocorrência de diversos eventos de origem natural e antrópica na bacia 

hidrográfica, como por exemplo, a erosão de solos expostos (Piveli e Kato, 2006). 

Brigante et al. (2003) afirmam que a turbidez pode atuar como parâmetro 

indicador de poluição por esgotos e efluentes. 

Em geral, as águas brasileiras apresentam valor de pH entre 6,0 e 9,0, 

sendo ligeiramente alcalinas em muitos casos, devido à composição geológica 

dos solos da bacia hidrográfica. No entanto, a determinação do pH em águas 

urbanas é realizada como monitor primário, ou seja, bruscas alterações dos 

valores de pH, para valores acima de 9,0 ou abaixo de 6,0; podem indicar despejo 

de efluentes industriais e a presença de compostos tóxicos não tratados (Piveli e 

Kato, 2006). Esta situação promove o desequilíbrio do ecossistema e a alteração 

na estrutura de algumas comunidades aquáticas. 

A condutividade elétrica é função da concentração iônica (Esteves, 

1998), portanto, configura um parâmetro indicador da presença de íons 

dissolvidos no corpo de água. Em águas superficiais urbanas densamente 

poluídas a condutividade é sempre elevada, acima de 195 μS.cm-1, devido à 

carga de sais advindas principalmente dos esgotos domésticos (Barbosa e 

Espíndola, 2003). 

O monitoramento da concentração dos elementos característicos dos 

esgotos domésticos é de grande importância para os estudos limnológicos e de 

qualidade da água, principalmente por determinarem o estado trófico das águas. 
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O fósforo pode ser considerado como nutriente potencialmente crítico para os 

processos de eutrofização (Straškraba e Tundisi, 2000; Esteves, 1998). Os 

elementos cálcio, magnésio e silício são característicos de solos (Yabe e Oliveira, 

1997), e estão presentes em concentrações elevadas nas águas superficiais 

urbanas devido à presença de esgotos domésticos, que carregam detergentes e 

sabões que possuem compostos destes elementos em sua composição. 

Os elementos de potencial toxidez, como o Pb, Cu, As, Hg, etc., 

utilizados em atividades industriais, são alvo de muitos estudos toxicológicos. 

Estes elementos geralmente estão presentes em pequenas concentrações nas 

águas superficiais, no entanto, podem ser bioacumulados e biomagnificados na 

cadeia alimentar, persistindo no ambiente e causando diversas alterações no 

metabolismo dos organismos, promovendo o aumento das concentrações 

tornando-os potencialmente tóxicos às populações expostas (Lemes, 2001). 

As variáveis biológicas do ecossistema aquático incluem a fauna 

(insetos, peixes, crustáceos, moluscos, etc.) e a flora (algas, macrófitas, etc.) que 

interagem com o ambiente abiótico e entre si. O desequilíbrio no componente 

abiótico pode resultar em respostas dos organismos diferentes daquelas 

observadas em condições de equilíbrio, desta forma, alguns organismos indicam 

por meio deste processo a contaminação do ambiente, por se adaptarem, 

tornando-se característicos de ambientes impactados ou por se extinguirem 

devido ao desequilíbrio. 

 

3.4 Biomonitoramento 
 

O biomonitoramento consiste em empregar parâmetros biológicos para 

a avaliação da qualidade da água, baseando-se na resposta dos organismos em 

relação às alterações do ecossistema (Buss et al., 2003). Os organismos 

bioindicadores são os organismos que apresentam uma tolerância estreita ou 

específica aos fatores ecológicos (Lobo et al., 2002). 
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A escolha dos bioindicadores deve considerar a sua sensibilidade ou 

tolerância dos organismos as diferentes mudanças ambientais. Uma única 

espécie pode adaptar-se por meio de mecanismos de tolerância ou desaparecer 

devido à alta sensibilidade, frente a uma mudança no ambiente, sendo assim, 

recomenda-se o uso de um conjunto de espécies – uma biocenose, que 

representará de forma real a condição da qualidade da água (Bastos, et al. 2006; 

Lobo, et al. 2002). 

A avaliação da qualidade de água a partir de bioindicadores baseia-se 

na constatação da presença e/ou atividades vitais dos organismos nos 

ecossistemas indicando as diferentes características das condições ambientais 

(Bastos et al., 2006). Sendo assim, em condições de poluição, determinados 

organismos apresentam respostas fisiológicas e comportamentais especificas que 

lhes permitem tolerar tais condições. 

Os programas de biomonitoramento são complementares aos 

programas de monitoramento por determinação dos parâmetros físicos e 

químicos, pois além de conferir a resposta biológica a uma alteração em curto 

prazo, permite a avaliação dos efeitos ambientais em longo prazo (Buss et al., 

2003; Lobo et al., 2002; Morin et al., 2007). 

Diversos sistemas e índices foram elaborados para a avaliação da 

qualidade da água, no entanto muitos destes estudos não contemplaram as 

regiões tropicais, deste modo à maioria das abordagens sobre a aplicação de 

bioindicadores no Brasil consiste em adaptações dos sistemas propostos 

principalmente na Europa. Apesar do uso desta metodologia ser possível, torna-

se questionável quando se considera que as condições climáticas do hemisfério 

norte são bem diferentes daquelas observadas no hemisfério sul e que 

influenciam diretamente na composição das características dos componentes 

bióticos e abióticos dos ecossistemas. 

Os trabalhos que empregam bioindicadores para avaliar a qualidade de 

sistemas aquáticos têm sido concentrados nas regiões sul e sudeste do país. 

Dentre os trabalhos publicados cita-se a avaliação da composição da biocenose 

fitoplanctônica de um trecho do ribeirão Capim, localizado na bacia do rio Doce, 
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Governador Valadares – MG, que permanece sob a influência das atividades de 

uma indústria de papel e celulose, propondo diversas discussões sobre a 

qualidade da água (Bastos et al. 2006). Lobo et al. (2004a) estudou a qualidade 

da água dos córregos Condor e Capivara, localizados na bacia do córrego 

Agronomia, Porto Alegre – RS, utilizando a composição da biocenose de 

diatomáceas epilíticas como bioindicadores. 

Dentre os bioindicadores da flora aquática, as algas são organismos 

amplamente empregados nos estudos da qualidade da água, seja a biocenose 

planctônica ou a perifítica, pois possuem ecologia bem conhecida e apresentam 

respostas rápidas e bem marcadas às alterações dos ecossistemas. As algas 

perifíticas compõem um grupo bastante aplicado nos estudos de 

biomonitoramento, devido à característica séssil que favorece os estudos 

pontuais, ou seja, o fato dessa biocenose permanecer aderida a um substrato 

influenciada por condições ecológicas observadas no entorno, possibilita o 

desenvolvimento de estudos com variação de diversos parâmetros e estudo da 

influência na mesma por um longo período. 

 

3.5 Perifíton 

 

O termo perifíton (periphyton) é empregado para designar um 

microhabitat onde os organismos estão inseridos sobre um determinado substrato 

natural (vivo ou morto) ou artificial (Schwarzbold, 1990). Hameed (2003) descreve 

o perifíton como uma camada biológica encontrada em vários substratos nas 

águas. São reconhecidas na literatura algumas nomenclaturas que especificam o 

tipo de substrato observado, como por exemplo, os termos epífiton (epiphyton) = 

perifíton epifítico: biocenose que cresce sobre plantas vivas ou mortas; e epíliton 

(epilyton) = perifíton epilítico: biocenose que cresce sobre os substratos rochosos, 

propostos por Sramek-Husek apud Schwarzbold, 1990 p. 546. Alguns autores 

propõem os termos epipelon para comunidades que crescem sobre sedimento 

orgânico e epipsamon para comunidades que crescem sobre sedimento argiloso 

(Round, 1964 apud Schwarzbold, 1990 p. 547). Existem outros tantos termos 
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encontrados na literatura que não serão aqui citados, mas que causam distorções 

e confusões devido às sinonímias, ou seja, diversas terminologias para a mesma 

estrutura, além das mudanças de significados. 

A expressão “comunidade perifítica” é usada, pois em qualquer 

substrato é praticamente impossível existir apenas um grupo de organismos 

(Schwarzbold, 1990), desta forma a associação entre algas, bactérias, fungos e 

protozoários comumente encontrados no perifíton compõe uma biocenose 

específica que dependerá da temática ou do delineamento metodológico do 

estudo. 

Os estudos sobre a biocenose perifítica têm sido amplamente utilizados 

por permitirem a obtenção de organismos aquáticos diversificados em condições 

controladas para o estudo ecológico de determinadas espécies ou comunidades. 

Segundo Almeida (2001) os organismos que estão aderidos a um 

substrato configuram excelentes indicadores de qualidade da água, pois estão em 

permanente contato com o ambiente e estão relacionados aquele ambiente 

específico. 

No ambiente aquático todos os vegetais, animais e rochas podem ser 

considerados substratos naturais e podem acolher as comunidades perifíticas. Os 

substratos artificiais são bastante variados, podendo ser compostos por qualquer 

material artificial introduzido no ambiente aquático, como por exemplo, garrafas 

plásticas ou de vidro, madeira, cerâmica, etc.  

Para os estudos limnológicos, os substratos artificiais têm sido 

geralmente utilizados para o desenvolvimento de trabalhos sobre a resposta de 

um determinado organismo ou grupo de organismos a uma condição variável. 

Neste caso, o substrato é padronizado em relação às suas medidas e 

composição, para que seja possível isolar a condição a ser estudada, como por 

exemplo, as lâminas de vidro usadas por Moebius (1883) apud Schwarzbold, 

1990 p. 549, os fios de poliamida usados por Oliveira et al. (2001), os cilindros de 

vidro liso usados por Hameed (2003) para a colonização de diatomáceas no 

Canal de Ashar, as folhas de polietileno usadas por Watanabe (1990), dentre 

tantos outros trabalhos. No entanto, o emprego de substratos artificiais é bastante 
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questionado, pois são considerados objetos estranhos ao ecossistema e podem 

ocasionar respostas diferentes daquelas observadas para o mesmo organismo 

em um substrato natural, pois um substrato artificial pode causar especificidade 

na colonização da biocenose perifítica. Porém o emprego do substrato artificial 

para um estudo ecológico representa o controle de diversos fatores, como por 

exemplo, a área de colonização, a composição química, o tempo de exposição, 

controle de luminosidade etc., ou seja, é possível controlar as condições em 

dependência do objetivo do estudo. 

Watanabe (1990) concluiu que a aplicação de substratos artificiais para 

estudos comparativos em diferentes cursos de água, baseando-se na colonização 

do perifíton apresenta resultados bastante eficientes, assim como a 

caracterização do impacto ambiental das águas.  

Observando todas as vantagens e desvantagens apresentadas na 

literatura, pode-se afirmar que os estudos envolvendo a biocenose perifítica são 

capazes de fornecer dados representativos sobre a ecologia e o impacto 

ambiental dos ecossistemas aquáticos. 

Segundo dados da literatura o estudo do perifíton é importante para as 

discussões sobre a dinâmica dos ecossistemas aquáticos, considerando que 

estas comunidades apresentam-se como base da cadeia alimentar dos ambientes 

aquáticos (Rodrigues et al., 2000). As algas diatomáceas presentes no perifíton 

têm sido empregadas em estudos de qualidade de águas densamente poluídas, 

pois o grupo possui espécies com características especificas para esses 

ambientes. 

 

3.6 As Algas Diatomáceas (Ochrophyta) 

 

As algas diatomáceas (Ochrophyta) são organismos microscópicos 

unicelulares de vida livre, encontrando-se também indivíduos filamentosos ou 

reunidos em colônias envolvidos em mucilagem (Joly, 1979 apud Lobo et al, 2002 
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p. 11), são abundantes e estão presentes em qualquer tipo de ambiente aquático 

ou solos úmidos (Stoermer e Smol, 1999; Duong et al., 2007). 

A maioria das diatomáceas possui dimensões na faixa de 25μm a 

200μm, porém o intervalo de dimensões pode ser ainda maior, de 4μm a 500μm 

(Santos, P. 1992). De acordo com Lobo et al. (2002), atualmente 250 gêneros e 

aproximadamente 100.000 espécies com ampla distribuição geográfica, 

representam a classe. As primeiras diatomáceas se originaram no Período 

Cretáceo (Koukouzas, 2006). A FIG. 3.2 apresenta exemplos de algas 

diatomáceas (Jahn, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2 – Exemplos de algas diatomáceas; a) Cyclotella meneguiana; b) 
Mayamaea atomus; c) Gomphonema parvulum; d) Eunotia sp; e) Nitzschia 

amphibia. (Fonte: Jahn, 2002). 

 

As diatomáceas se diferenciam dos outros grupos por apresentarem 

uma membrana plasmática composta por pectina, onde se depositam moléculas 

de ácido silícico, constituindo uma carapaça denominada frústula, esta é 

conformada em duas valvas que se encaixam perfeitamente – a epiteca (parte 

superior) e a hipoteca (parte inferior) (Lobo, et al. 2002). Na maioria das espécies 
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é possível observar estrias, que configuram uma ornamentação característica da 

classe, principalmente utilizada na descrição taxonômica do grupo. Segundo 

Rodrigues et al. (2000) as algas diatomáceas podem apresentar estruturas de 

fixação ao substrato que lhes conferem vantagem de instalação em condições 

pouco favoráveis, como em águas correntes e vazões flutuantes. 

As diatomáceas são alvo de diversos estudos ecológicos, fisiológicos e 

taxonômicos, além de serem amplamente observadas em estudos da qualidade 

de águas superficiais devido à sensibilidade as variáveis ambientais, incluindo 

luminosidade, umidade, temperatura, velocidade da corrente, pH, oxigênio 

dissolvido, etc. (Dam et al., 1994; Passy et al., 2007; Potapova e Charles, 2007; 

Wetzel et al., 2002). 

O emprego das diatomáceas como organismos bioindicadores em 

programas de monitoramento são complementares às análises físicas e químicas 

por fornecem dados de efeitos ambientais prolongados, pois as comunidades 

respondem as alterações no meio ambiente, desde a ocorrência da alteração até 

longos períodos de exposição, diferentes dos resultados físicos e químicos que 

oferecem apenas dados pontuais do sistema (Lobo et al., 2002). 

Stevenson e Pan (1999) apresentam alguns trabalhos de 

caracterização da qualidade das águas de rios e córregos que são desenvolvidos 

com o estudo auto-ecológico de diatomáceas, baseados na composição das 

associações das biocenoses. 

Gómez (1998) em um estudo de qualidade da água do Rio Matanza-

Riachuelo, Argentina, observou que a composição das comunidades de algas 

diatomáceas do ecossistema dividia-se em três grupos distintos: um grupo 

tolerante a poluição, um grupo sensível à poluição e um grupo que se desenvolve 

conforme a alta taxa de mineralização da água. 

Dam et al. (1994) estabeleceu valores indicativos (Vi) para as 

diatomáceas em relação ao nível de tolerância a diversas condições ambientais. 

A TAB. 3.3 apresenta a classificação ecológica dos valores indicativos para as 

condições de saprobidade, necessidade de oxigênio dissolvido e estado trófico. 



 33

Os diferentes valores indicativos fazerem referência a uma 

classificação ecológica observada para o comportamento da biocenose de algas 

diatomáceas no ecossistema aquático. 

 

TABELA 3.3 – Classificação ecológica dos valores indicativos – Vi, segundo  
Dam et al. (1994). 

 

O termo saprobidade é considerado como o conteúdo de putrefação 

orgânica decomposta por biocenoses aquáticas (Bastos, et al. (2006). A 

Vi Saprobidade Explicação 

1 Oligosapróbio Águas não poluídas 
2 
 β-mesosapróbio Águas com poluição fraca 

3 α-mesosapróbio Águas moderadamente poluídas 

4 α-meso/polisapróbio Águas criticamente poluídas 

5 Polisapróbio Águas excessivamente poluídas 

Vi Necessidade de 
oxigênio dissolvido Explicação 

1 Continuamente alta Cerca de 100 % de saturação 

2 Razoavelmente alta Acima de 75 % de saturação 

3 Moderada 50 % de saturação 

4 Baixa Cerca de 30 % de saturação 

5 Muito baixa Cerca de 10 % de saturação 

Vi Estado trófico Explicação 

1 Oligotrófico Baixo teor de nutrientes (P < 5 μ.L-1) 

2 Oligo-mesotrófico Leve teor de nutrientes (P 5-10 μ.L-1) 

3 Mesotrófico Moderado teor de nutrientes (P 10-30 μ.L-1) 

4 Meso-eutrófico Alto teor de nutrientes (P 30-50 μ.L-1) 

5 Eutrófico Muito alto teor de nutrientes (P 50-100 μ.L-1) 

6 Hiper-eutrófico Excessivo teor de nutrientes (P > 100 μ.L-1) 
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necessidade de oxigênio é considerada por Dam et al. (1994) como a quantidade 

de oxigênio dissolvido na água, em termos de saturação, necessária para a 

subsistência equilibrada das biocenoses. A classificação ecológica do estado 

trófico corresponde ao teores de nutrientes disponíveis aos organismos aquáticos. 

 

3.7 Índice Biológico de Qualidade da Água - IBQA 

 

Como organismos bioindicadores as diatomáceas podem indicar a 

condição da qualidade da água pela presença/ausência de um determinado táxon 

ou em cálculos de Índices Biológicos de Qualidade da Água – IBQA. 

De forma geral os índices biológicos baseados no valor indicativo de 

diatomáceas foram desenvolvidos em países do hemisfério norte, em que a uma 

ampla diferença nas condições climáticas fazem com que os organismos 

apresentem respostas distintas para os mesmos fatores ecológicos observados 

no hemisfério sul.  

Lobo et al. (2002) apresentou o primeiro índice sapróbico de qualidade 

de água baseado em diatomáceas para ecossistemas brasileiros, em que foram 

classificadas as espécies em diferentes grupos de acordo com sua tolerância a 

poluição, TAB. 3.4. 

 

TABELA 3.4 – Grupos de diatomáceas em relação à tolerância a poluição 
segundo Lobo et al. (2002). 

Grupo Espécies Níveis de tolerância 

A Achnanthes minutissima, Gomphonema 
clevei, Nitzschia palea, etc. Muito fortemente poluído

B Achananthes exigua, Cyclotella 
meneguiana, Sellaphora seminulum, etc. Fortemente poluído 

C Frustulia rhomboides, Gomphonema 
angustum, Gomphonema augur Moderadamente poluído 
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Lobo et al. (2004b) propôs o índice biológico de qualidade da água, 

EQ. 3.1, baseado nos grupos diatomáceas apresentados em Lobo et al. (2002), 

para diatomáceas de ecossistemas lóticos. 

 

EQUAÇÃO 3.1 

 

 Onde: 

• s: corresponde ao valor sapróbico da espécie; 

• h: corresponde a abundância relativa da espécie; 

• Vi: corresponde ao valor indicativo da espécie. 

 

O IBQA de Lobo et al. (2004b) varia de 1 a 4, classificando a qualidade 

da água em diferentes níveis de poluição, TAB. 3.5. O IBQA quando comparado 

com índices de qualidade da água que contempla fatores ambientais químicos, 

apresenta vantagens, pois incorpora a resposta das biocenoses em relação ao 

fator ambiental estressor. 

 

TABELA 3.5 – Relação entre o valor do Índice Biológico da Qualidade da Água 
(IBQA), e a qualidade da água, segundo Lobo et al. (2004b). 

Índice de Biológico da 
Qualidade da Água (IBQA) 

Níveis de Poluição 

≤ 1,00 Nula 

1,01 – 1,47 Fraca 

1,48 – 2,10 Moderada 

2,11 – 2,80 Forte 

2,81 – 4,00 Muito Forte 

 

IBQA = Σ (s * h *Vi) 
        Σ  (h * Vi) 
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3.8 O material adsorvente: o diatomito 

 

O diatomito, também conhecido como terra diatomácea ou Kieselgur é 

uma rocha sedimentar biogênica, pulverulenta e leve, constituída por restos de 

frústulas silicosas (carapaças) de algas diatomáceas, originada no transcorrer das 

épocas geológicas pela deposição de microalgas no fundo dos ambientes 

aquáticos (Moreira, 1975; Santos, P. 1992; Kastis et al, 2006, Montanheiro et al., 

2002). As frústulas das microalgas podem ou não ser preservadas, dependendo 

das características de deposição no paleoambiente. 

A composição química básica do diatomito é sílica amorfa opalina 

biogênica (Al-Ghoti et al., 2005; Santos, P. 1992; Koukouzas, 2006), porém, a 

maioria dos diatomitos contém Al2O3, Fe2O3 e CaO (Wu et al, 2005), podendo 

existir outros compostos agregados. Os diatomitos comerciais de cor branca 

costumam ser confundidos com as argilas montmoriloníticas ativadas devido às 

propriedades filtrantes de sólidos em suspensão, mas um exame utilizando 

microscópio ótico com aumento de 100 a 500 vezes é possível identificar as 

frústulas características das diatomáceas, FIG. 3.2 (Cummins, 1960 apud Santos, 

P. 1992 p.668; Ederm et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.3 – Micrografia do diatomito em pó apresentando uma frústula de alga 

diatomácea preservada. 
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As aplicações mais comuns do diatomito são em processos de filtração 

de soluções e caldas de diversos segmentos da indústria (alimentícia, química, 

têxtil, metalúrgica, etc.). O diatomito é também empregado como agente abrasivo 

quando misturado a compostos calcários e argilas (Santos, P. 1992; Kastis et al., 

2006). 

Entretanto, é possível encontrar em literatura diversos trabalhos onde o 

diatomito é empregado como material adsorvente não convencional, devido à alta 

porosidade, grande área superficial, baixo custo e fácil manejo, apresentando 

eficiência em processos de remoção e separação de compostos tóxicos de 

soluções aquosas (Al-Ghoti et al., 2005; Ederm et al., 2005; Godoi et al., 2006, 

Polakiewicz et al., 2006; Polakiewicz, 2008). 
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4 ÁREA DE ESTUDO: A FOZ DO CÓRREGO PIRAJUÇARA 

 

O Córrego Pirajuçara é hoje um exemplo do resultado do descarte de 

águas servidas urbanas lançadas diretamente no corpo de água mais próximo. 

Resultado de elevadas quantidades de matéria orgânica descartadas diariamente, 

o córrego representa hoje um típico corpo de água urbano, degradado, de 

aspecto e odor repulsivos e baixas concentrações de oxigênio dissolvido que 

impossibilitam a sua autodepuração. 

A bacia hidrográfica do Córrego Pirajuçara, FIG. 4.1, afluente pela 

margem esquerda do Canal Inferior do Rio Pinheiros, possui aproximadamente 

18,5km de extensão, está localizada no setor oeste da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo e abrange uma área aproximada de 73,1 km2. De acordo com 

o aspecto político-administrativo, a bacia esta localizada na Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), nos municípios de São Paulo, nas subprefeituras de 

Campo Limpo e Butantã e nos municípios de Taboão da Serra e Embu. A TAB. 

4.1 apresenta a composição da bacia sob o aspecto político-administrativo 

(Beduschi e Silva, 2008). 

 

Tabela 4.1 – Composição da Bacia do Pirajuçara segundo sua divisão político-
administrativa 

Município Área na 
bacia 

Localização Número de 
habitantes 

SP - Campo Limpo 17,2 km2 Vertente norte 191,527 

SP – Butantã 23,4 km2 Vertente sudoeste 53,672 

Embu 12,3 km2 Cabeceiras-foz do ribeirão Poá 207,663 

Taboão da Serra 20,2 km2 Cabeceiras-foz do ribeirão Poá 225,405 

  Total 678,267 

Fonte: Adaptado de Beduschi e Silva (2008). 
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A bacia do Córrego Pirajuçara é constituída em grande parte por áreas 

urbanizadas, com predominância de uso residencial (Canil, 2006; Ostrowsky, 

2000), havendo algumas áreas de mata na sub-bacia do Ribeirão Poá, que se 

localizam inteiramente no município de Taboão da Serra e deságua no Córrego 

Pirajuçara na divisa com o município de São Paulo, TAB. 4.2 (Canil, 2006). As 

áreas densamente ocupadas encontram-se especialmente no município de São 

Paulo com núcleos de uso industrial e comercial, ao longo dos principais eixos 

viários e rodoviários (DAEE, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.1 – Mapa da bacia do Córrego Pirajuçara. Fonte: Canil (2006). 
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TABELA 4.2 – Classificação da ocupação da bacia do córrego Pirajuçara. 

Classes Área (km2) Área Total (%) 

Urbana de alta densidade 47,49 65,96 

Urbana de baixa densidade 16,74 23,26 

Área vegetada 7,77 10,79 

Total de áreas urbanas 64,23 89,22 

Total de áreas vegetadas 7,77 10,78 

Totais 72,00 100,00 

Fonte: Adaptado de DAEE (1999). 

 

Atualmente o córrego tem apresentado aumento de ocupação irregular 

em suas margens em alguns de seus trechos (Meira, 2007), a conseqüência 

direta desta ocorrência pode ser observada nos períodos de enchente, com o 

prejuízo para a população e diariamente com o aumento de despejos clandestinos 

de esgotos domésticos e o aumento de resíduos sólidos acumulados no canal. 

Segundo Beduschi e Silva (2008) a paisagem do Córrego Pirajuçara é 

bastante modificada e impactada por ações antrópicas, como a ocupação 

irregular e desordenada da bacia, em trechos dos municípios de Taboão da Serra, 

Embu e São Paulo, contribuindo para degradação da qualidade da água do 

córrego. Os autores também relatam que o histórico da região da bacia apresenta 

diversos eventos de enorme perda para a população principalmente devido à 

ocorrência freqüente de enchentes. 

Os eventos de enchente levaram ao aumento de atenção sobre a bacia 

pela população e autoridades, resultando em obras de construção civil como a 

canalização do córrego e a construção de “piscinões”, empregadas como um 

mecanismo de solução. Atualmente o córrego possui cinco “piscinões” localizados 

nos bairros Pq. Pinheiros – Taboão / São Paulo, Jd. Independência - Embu, Maria 

Sampaio - Embu/São Paulo, Portuguesinha – Taboão e Eliseu de Almeida – 

Taboão / São Paulo) (Beduschi e Silva, 2008; DAEE, 1999). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Ponto e procedimento de amostragem de água 
 

Foram coletadas amostras de água do Córrego Pirajuçara no centro do 

canal próximos da foz do córrego, nas coordenadas geográficas 23°33'44.63"S e 

46°42'.42,50"W, FIG. 5.1. As campanhas foram realizadas no período de janeiro 

de 2006 a dezembro de 2007. 

 
FIGURA 5.1 – Vista aérea da região da foz do Córrego Pirajuçara, ponto de coleta 

e principais pontos de referência. Fonte: Adaptado de Google (2007). 
 

As amostras de água foram coletadas na superfície, armazenadas em 

frascos de polipropileno e acondicionadas em refrigerador (< 4 ºC), para posterior 

análise de variáveis limnológicas. 



 

 

43

5.2 Variável climatológica: precipitação 
 

Os índices pluviométricos da cidade de São Paulo utilizados na 

discussão sobre a correlação entre a distribuição sazonal e as variáveis 

limnológicas analisadas, foram gentilmente disponibilizados pela Estação 

Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 

(IAG) da Universidade São Paulo. 

 

5.3 Variável hidrodinâmica: vazão 
 

 As medidas de vazão foram realizadas utilizando o método do flutuador, 

calculando o produto entre velocidade e a área da secção transversal do córrego 

no ponto de interesse (Afonso et al., 2007; Martinelli e Krusche, 2004). Neste 

método estabelecem-se dois pontos ao longo do rio e cronometra-se o tempo que 

um objeto flutuador demora a se deslocar do ponto 1 ao ponto 2, com este 

resultado é possível calcular a velocidade média da corrente no ponto de estudo. 

Considerando a altura, largura e a profundidade da coluna de água, é possível 

calcular a área da seção transversal. A velocidade e a área são consideradas 

constantes durante o trajeto proposto, os resultados permitem o cálculo da 

medida da vazão do rio por meio da EQ. 5.1. 

 

EQUAÇÃO 5.1 

 

 Onde: 

• Q: vazão (m3.s-1) 

• V: velocidade da corrente (m.s-1) 

• A: área (m2) 
 
 

Q = V * A 
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5.4 Variáveis físicas e químicas  
 

Os parâmetros físicos e químicos eleitos para o monitoramento foram: 

oxigênio dissolvido, temperatura da água, pH, condutividade, turbidez, sólidos 

sedimentáveis e a análise química dos teores dos elementos dissolvidos fósforo, 

magnésio, cálcio, sódio, potássio, ferro, alumínio, bário, cobalto, chumbo, boro, 

manganês, níquel, cobre e zinco, nitrogênio total, amônia e os anions cloreto, 

fluoreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato e sulfato. A TAB. 5.1. apresenta 

sumariamente os parâmetros analisados e as técnicas empregadas para as suas 

medidas, baseados nas recomendações do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

A temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica foram 

determinados em todo o período na superfície do córrego. A partir de abril de 

2007 foram realizadas medidas em perfis verticais, da superfície para o fundo, em 

intervalos de 0,50m, próximo às regiões marginais e no meio do canal. 

A turbidez e a quantidade de sólidos sedimentáveis foram 

determinados em laboratório para todas as amostras de água coletadas. 

A análise química quantitativa dos elementos dissolvidos fósforo, 

magnésio, cálcio, sódio, potássio, ferro, alumínio, bário, cobalto, chumbo, boro, 

manganês, níquel, cobre e zinco, foi realizada nas amostras de água filtradas com 

filtro de 0,45 μm (Cotrim, 2006). 

Os teores de anions fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, brometo e fosfato 

foram analisados por cromatografia de íons no Laboratório de Cromatografia do 

CQMA/IPEN nas amostras obtidas a partir de julho de 2007. O fosfato foi 

analisado inicialmente por espectrofotometria UV-Vis. 

Os teores de nitrogênio Kjeldahl total e amônia foram analisados em 

parceria com o Laboratório de Saneamento do Departamento de Hidráulica da Escola 

Politécnica da Universidade São Paulo, para as amostras obtidas em setembro e 

outubro de 2007. 
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TABELA 5.1 – Técnica ou instrumentação analítica utilizada para a determinação 
dos parâmetros físicos e químicos. 

Parâmetros Técnica/Instrumentação Analítica 

Temperatura da 
Água Termômetro Digital / Sonda Multiparâmetro (YSI 556) 

Turbidez Eletrometria (Tecnopon TB 1000)  

Sólidos 
Sedimentáveis Sedimentação em Cone de Imhoff 

pH Colorimetria (Fita Indicadora Merk) / Elétrometria 
(Sonda Multiparâmetro YSI 556) 

Condutividade 
Elétrica 

Eletrometria (Tecnopon MC 150 / Sonda Multiparâmetro 
YSI 556) 

Oxigênio 
Dissolvido 

Eletrometria (Hanna HI 8043 / Sonda Multiparâmetro 
YSI 556) 

Potencial de 
Oxido- redução Eletrometria (Sonda Multiparâmetro YSI 556) 

Elementos 
Dissolvidos  

Espectrometria de Emissão Ótica em Plasma 
Indutivamente Acoplado (Spectro Flame M 120 E – 
Spectro) / Espectroscopia de Absorção Atômica – Forno 
de grafite (Analyst 800-Perkin Elmer) 

Ânions 
Cromatografia Líquida (Dionex DX-120) / 
Espectrofotometria UV-Vis para fosfato (Varian Cary 
1E) 

Nitrogênio 
Kjeldahl Total Macro – Kjeldahl – Titulometria 

Amônia  Titulometria – digestão preliminar 

 

As variáveis abióticas determinadas nas amostras foram utilizadas para 

a determinação dos aspectos limnológicos da água do córrego, para caracterizar 

a qualidade da água e suas variações ao longo do período de estudo, bem como 

para a comparação dos resultados da qualidade da água com os obtidos na 

utilização do dispositivo de monitoramento da qualidade de água proposta inicial 

deste trabalho. 
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5.5 Variáveis biológicas: as algas perifíticas 
 

A fração biológica eleita para o monitoramento foi à biocenose de 

diatomáceas perifíticas desenvolvidas sobre o substrato artificial, denominado 

Amostrador Cerâmico (AC), conforme a seção 5.7 deste capítulo, composto de 

esferas de diatomito e argila bentonita acondicionado em uma bolsa de tela 

acrílica, FIG. 5.2. A seleção desta classe taxonômica baseia-se nas 

recomendações de Round (1991, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.2 – Amostrador cerâmico (AC) composto de bolsa de tela plástica com 
esferas de diatomito - substrato artificial para o crescimento de perifíton. 

 

As esferas foram preparadas em laboratório, como descrito no item 5.7 

deste capítulo. O AC é o conjunto formado pelas esferas de diatomito e a bolsa de 

tela acrílica que foi exposto imerso às águas do córrego urbano para o 

estabelecimento da biocenose perifítica durante os períodos entre as datas de 

amostragem de água. 

No momento da troca em campo do AC, FIG. 5.3 a e b, uma parte das 

esferas foi fixada em solução formalina 6% e reservada para posterior 

identificação da biocenose de diatomáceas.  
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FIGURA 5.3 – a) Procedimento de coleta das esferas e troca do AC; b) bolsa 
plástica e esferas expostas às águas do córrego. 

 

A biocenose perifítica estabelecida foi separada do substrato por 

agitação e/ou raspagem, FIG. 5.4 a, conforme as recomendações de Schwarzbold 

(1990), sendo em seguida oxidada com ácido sulfúrico concentrado,  

permanganato de potássio em solução aquosa (1g para 45 mL água) e ácido 

oxálico em solução aquosa (1,4 g para 60 mL de água) (Hasle e Fryxell, 1970). O 

material oxidado, ou seja, limpo dos resíduos de matéria orgânica, foi fixado em 

lâminas permanentes, FIG. 5.4 b, utilizando Naphrax ou Pleurax como meio de 

montagem, segundo o método proposto por Hasle e Fryxell (1970) para posterior 

identificação dos táxons, em microscópio binocular equipado com lentes de 

contraste de fase, câmara clara e ocular micrometrada digital (Zeiss Axioskop 2). 

As espécies de diatomáceas foram identificadas a partir das descrições 

propostas nas obras de Krammer e Lange-Bertalot (1988, 1991a, 1991b), Lange-

Bertalot (2005), Metzeltin e Garcia-Rodríguez (2003) e trabalhos desenvolvidos no 

a 

b 
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Brasil (Ludwig et al., 2004; Oliveira et al., 2002; Rodrigues e Moreira-Filho, 1990; 

Rodrigues, 1992; Torgan et al.,1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.4 – a) Perifíton separado do substrato artificial; b) Lâmina permanente. 
 

Para estimar a abundância relativa das espécies, todos os organismos 

encontrados sobre a lâmina permanente foram identificados e contados até que 

600 valvas fossem registradas, conforme Schoeman (1979) e Kobayasi e 

Mayama (1982) apud Lobo et al. (2004a e b). 

a 

b 
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5.6 Análise do sedimento 
 

O sedimento coletado na foz do Córrego Pirajuçara foi analisado para a 

determinação de elementos e compostos que sofrem adsorção ou troca iônica 

pelas partículas sedimentáveis e que desta forma migram da coluna de água para 

o sedimento. Conhecer a presença e concentração desses compostos no 

sedimento é importante para o monitoramento de qualidade da água, pois 

representam a deposição de compostos tóxicos, ocorrida ao longo dos anos. 

Desta forma, alguns desses compostos podem ser ressolubilizados e 

disponibilizados novamente para a coluna de água por revolvimento do fundo do 

canal, por processo de dragagem ou ainda pelo aumento da velocidade da 

corrente durante os eventos de enchente. 

A amostragem de sedimento foi realizada no mesmo ponto de 

amostragem de água, utilizando uma draga do tipo Petersen, FIG. 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.5 – Draga de Petersen utilizada na coleta de sedimento. 
 

Esta etapa do trabalho foi realizada em parceria com um laboratório de 

análises devido à empresa atender o programa de rastreamento e de garantia de 

qualidade para análise em sedimento. As medidas realizadas obedeceram ao 

método EPA 3550/8015B com a determinação do Total de Hidrocarbonetos de 
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Petróleo - TPH Resolvido, Mistura Complexa Não Resolvida - MCNR, o método 

EPA 5021A/8021B foi utilizado para a determinação de Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno, (m+p) xileno e o-xileno – BTEX, EPA 7471 para as medidas de 

mercúrio, EPA 3050B/6010 para metais dissolvidos, EPA 3550/8082 para PCB´S, 

EPA 3550/8081 para pesticidas, EPA 8184 para pesticidas organofosforados e 

EPS 3550/8270 para compostos orgânicos semi-voláteis. 

 

5.7 O Amostrador Cerâmico 
 

O diatomito foi escolhido como material adsorvente para a confecção 

do amostrador cerâmico (AC). Este material possui características que favorecem 

seu emprego em processos de remoção e separação de compostos tóxicos de 

soluções. O diatomito em pó, FIG. 5.6, utilizado neste trabalho foi cedido por uma 

empresa mineradora e segundo o laudo de análise apresentado pela empresa o 

material possui as características apresentadas na TAB. 5.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.6 – Diatomito em pó cedido pela empresa mineradora. 
 

Misturas com 75 % de diatomito, 25% de argila bentonita e água 

destilada foram realizadas para conformar esferas de diâmetro médio de 1 cm e a 

massa aproximada de 1 g, FIG. 5.7. As esferas obtidas foram secas em estufa à 

100 ºC por 1 hora para a eliminação do excesso de água e calcinadas em forno 
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mufla à 800 ºC por 1 hora. A calcinação é um processo necessário para aumentar 

resistência das esferas para as condições adversas do meio. 

 
TABELA 5.2 – Características informativas do diatomito. 

Parâmetro Característica do Diatomito 
em pó 

Composição Básica SiO2 

Cor Branca 

Granulometria 95 % menor que 150 μm 

Perda ao fogo (850 ºC) Máximo de 4 % 

Óxidos totais 3,29 % 

pH Entre 5,0 e 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.7 – Esferas de diatomito e argila bentonita. 
 

Para estudar as características morfológicas do diatomito, antes e após 

a confecção das esferas, foi aplicada a técnica de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) em microscópio marca Philips (modelo XL30) com análise 

química porcentual – EDX (Software PROG AN 1000), para observação da 

morfologia da superfície, bem como a presença de poros, fragmentos e estado da 

conformação. 

 



 

 

52

Para caracterizar as propriedades adsortivas do diatomito foram 

realizados estudos dos processos de adsorção utilizando as esferas de diatomito 

e argila bentonita em sistemas de adsorção com leito móvel e agitação 

magnética, FIG. 5.8, em soluções de fosfato e chumbo, enfatizando os cálculos 

de porcentagem de remoção, EQ 5.2, e a velocidade de adsorção, EQ. 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.8 – Sistema de adsorção em leito móvel com agitação magnética, com 

a esfera de diatomito e argila bentonita. 
 

Os parâmetros velocidade de adsorção e porcentagem de remoção 

foram escolhidos devido à sua importância para o estudo do desempenho de 

processos de adsorção e fixação dos metais tóxicos (o chumbo) e de nutrientes 

(fosfato) principais contaminantes observados nas águas do córrego urbano em 

estudo (Ortiz et al, 2001; Namasivayam e Ranganathan, 1995). Os parâmetros 

dos sistemas de adsorção estudados foram: a variação do tempo de agitação, 

variação do pH e a variação da concentração inicial das soluções. 
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EQUAÇÃO 5.2 

 

 

EQUAÇÃO 5.3 

 

 

Onde: 

 

 R% – Porcentagem de remoção do adsorbato em solução (%); 

 Ci – Concentração inicial do íon em solução (mg L-1); 

 Ce – Concentração em equilíbrio do íon em solução (mg L-1); 

 kad – Velocidade de reação de adsorção (mg g-1 min-1); 

 t – Tempo de agitação (min); 

 qe – Quantidade de adsorbato por massa de material adsorvente em condição 

de equilíbrio (mg g-1). 

 

Para que as esferas de diatomito pudessem ser imersas e recuperadas 

após o tempo de imersão nas águas do córrego, foram colocadas em bolsas de 

tela acrílica com abertura de aproximadamente 1 mm, FIG. 5.9 a, o conjunto foi 

denominado Amostrador Cerâmico (AC). 

Para o experimento em campo colocou-se 30 g de esferas de diatomito 

na bolsa amostradora, fechando-a por meio de um cabo de polipropileno, FIG. 5.9 

b, procedendo com a fixação do amostrador no ponto a jusante da foz do córrego 

em estudo. As esferas de diatomito permaneceram imersas por períodos entre as 

amostragens, após o período de imersão as esferas foram coletadas, uma parte 

das esferas foi fixada em solução de formalina 6 % e a outra parte foi seca 

naturalmente e armazenada para posterior análise dos compostos adsorvidos. 

 

R% = ((Ci – Ce) / Ce) *100 

log (Ci -Ce) = (-kab/2,303) t + log qe 
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FIGURA 5.9 – a) Bolsa amostradora; b) Bolsa amostradora com as esferas de 

diatomito e argila bentonita – AC. 
 

Para a análise dos compostos adsorvidos no período de imersão no 

córrego urbano, as esferas imersas após secagem passaram por um processo de 

lixiviação ácida adaptado de Cauduro (2003), que consistiu em uma digestão 

ácida das esferas com 10 mL de solução de ácido nítrico 0,1 M, em seguida o 

sistema foi colocado em banho ultra-som por um período de 30 minutos. Após 

este período a suspensão resultante foi filtrada e o produto filtrado foi analisado 

por Espectrometria Plasma Induzido – ICP/OES (Spectro Flame - M120E) e 

a

b
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espectroscopia de absorção atômica (Analyst – 800 - Perkin Elmer).para a 

identificação e quantificação dos compostos solúveis presentes anteriormente na 

coluna de água do córrego urbano durante o período de imersão do AC (Cotrim, 

2006). 

A técnica analítica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

também foi empregada para a análise de compostos adsorvidos na superfície das 

esferas, por meio da análise química porcentual (EDX) no Laboratório de 

Microscopia e Micro-análise do CCTM/IPEN. Para esta análise as esferas imersas 

e secas foram fixadas em suporte ou resina e sofreram corte transversal e 

polimento. O corte foi feito para observação do perfil das camadas adsorvidas no 

diatomito. O polimento foi feito para a uniformização da superfície e eliminação 

das arestas resultantes do corte. 
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6 RESULTADOS 
 

O desenvolvimento do estudo de monitoramento ocorreu entre janeiro 

de 2006 e outubro de 2007, com freqüência de amostragem quinzenal ou mensal 

(TAB. 6.1). 

 

TABELA 6.1 – Períodos e datas das amostragens 

 Ano Período 
2006 2007 

11-janeiro-06 4- janeiro -07 
26-janeiro-06 18- janeiro -07 

8-fevereiro-06 12- fevereiro -07 

6-março-06 26- fevereiro -07 

20- março -06 2- março -07 

3-abril-06 19- março -07 

17- abril -06 2- abril -07 

Chuvoso 

16- abril -07 

9-maio-06 13- julho -07 

22- maio -06 3- setembro -07 

14-junho-06 2- outubro -07 

29- junho -06 3- outubro -07 

27-julho-06 4- outubro -07 
10-agosto-06 

24- agosto -06 

21-setembro-06 

5-outubro-06 

Estiagem 

26- outubro -06 

Chuvoso 14-dezembro-06  
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6.1 Variável climatológica: precipitação 
 

Para o estudo da distribuição sazonal dos parâmetros analisados 

adotou-se a sazonalidade das estações, a partir da análise da precipitação média 

mensal, durante o período de monitoramento, comparado com a distribuição dos 

valores de precipitação médios históricos entre 1933 e 2002, TAB. 6.2. 

 

TABELA 6.2 – Precipitação média mensal em 2006 e 2007 em comparação com 
as médias históricas entre 1933 e 2002. 

Precipitação (mm) 

 
Série 

Histórica 
2006 2007 

Mês Média Média Mín. – Max. D.P. Média Mín. – Max. D.P. 

Jan 7,09 8,23 0,0 – 46,50 13,60 4,07 0,0 – 25,60 6,33 

Fev 7,93 6,97 0,0 – 82,40 17,72 9,76 0,0 – 61,70 18,10 

Mar 5,32 9,04 0,0 – 96,50 20,58 6,62 0,0 – 56,40 12,77 

Abr 2,65 1,53 0,0 – 22,70 4,40 2,60 0,0 – 33,00 6,37 

Mai 2,06 0,36 0,0 – 5,10 1,11 1,73 0,0 – 14,80 3,72 

Jun 1,69 0,72 0,0 – 17,10 3,12 0,86 0,0 – 13,90 2,99 

Jul 1,29 2,66  0,0 – 32,20 6,74 5,19 0,0 – 54,20 13,75 

Ago 1,30 0,22 0,0 – 3,80 0,75 0,02 0,0 – 0,30 0,07 

Set 2,48 3,69 0,0 – 41,70 8,97 0,12 0,0 – 0,90 0,25 

Out 4,16 2,53 0,0 – 30,20 6,92 3,09 0,0 – 38,90 7,65 

Nov 4,11 8,01 0,0 – 53,70 14,44 4,08 0,0 – 26,30 7,08 

Dez 5,84 8,00 0,0 – 93,10 18,92 6,38 0,0 – 68,80 15,41 

Dados adaptados de IAG (2008). 
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A partir dos resultados apresentados na TAB. 6.2 foi possível observar 

os padrões de precipitação nos meses estudados, em que as maiores amplitudes 

de variações de precipitação estiveram entre os meses de novembro e março (de 

0,0 a 96,5 mm) e as variações mais discretas estiveram concentradas entre abril e 

outubro (de 0,0 a 54,2 mm). 

A FIG. 6.1 apresenta os valores de precipitação mensal média durante 

o período de estudo. Os valores médios estiveram entre 0,02 e 9,76 ±3,15 mm. 

Observou-se que os maiores valores de precipitação média se concentraram nos 

meses de fevereiro, março, novembro e dezembro de 2006; fevereiro, março e 

dezembro de 2007. Os meses de abril e setembro de 2006 e abril e outubro de 

2007 foram os meses de transição entre a época de chuvas e de estiagem. Desta 

forma, a partir da análise da distribuição média mensal considerou-se a divisão 

das estações climáticas em período chuvoso nos meses de novembro a abril e 

período de estiagem de maio a outubro. 

 

 

FIGURA 6.1 – Valores de precipitação mensal média durante o período de 
monitoramento. (Dados adaptados de IAG, 2008) 
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A distribuição observada na FIG. 6.1 apresenta padrão semelhante a 

distribuição histórica, FIG. 6.2, confirmando a divisão das estações climáticas em 

período chuvoso e período de estiagem. 

FIGURA 6.2 – Valores de precipitação média mensal da série histórica para a 
cidade de São Paulo. (Adaptado de IAG, 2007). 

 

Durante os meses estudados, o período chuvoso de 2006 apresentou 

os maiores volumes de chuva em relação àqueles observados para os mesmos 

períodos de 2007. Em todo o período estudado observa-se que a precipitação 

média aumenta do período de estiagem até o período chuvoso. No entanto, 

eventos diferentes do esperado puderam ser observados, como o baixo valor de 

precipitação média em janeiro de 2007 (4,07 mm); o alto valor médio de 

precipitação em julho de 2007 (5,19 mm). 
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6.2 Variável hidrodinâmica: vazão 
 

 A TAB. 6.3 apresenta os valores das distâncias entre os pontos, tempo e 

velocidade da corrente, área da seção transversal e vazão. A velocidade da 

corrente foi determinada pela razão entre o tempo e a distância entre o Ponto 1 e 

Ponto 2 (48,21 m - 86 s); entre o Ponto 1 e Ponto 3 (358 m - 655 s) entre o Ponto 

2 e Ponto 3 (309,79 m 569 s), sendo 0,55 m.s-1 a velocidade média da corrente. 

Considerando a seção transversal do córrego constante durante todo o trajeto: 

com 20 m de largura por 2,5 m de profundidade (coluna de água), a área 

determinada foi de 50,0 m2. O cálculo da vazão do córrego no período de 

estiagem de 2007 foi realizado por meio do produto entre a velocidade da 

corrente e a área da seção transversal canal. Os valores de vazão obtidos foram 

28,02 m3.s-1 (do Ponto 1 ao Ponto 2), 27,32 m3.s-1 (do Ponto 1 ao Ponto 3) e 27,22 

m3.s-1 (do Ponto 2 ao Ponto 3) com vazão média de 27,52 ±0,44 m3.s-1. Este valor 

de vazão média se encontra no intervalo de medidas de vazão de 21,2 m3.s-1 a 

114 m3.s-1 divulgado no Plano Diretor de Macrodrenagem para o Córrego 

Pirajuçara na construção de tanques capacitores (DAEE, 1999). 

 

TABELA 6.3 – Dados da velocidade média da corrente, área da seção transversal 
do canal e vazão. 

Pontos 
Distância 

(m) 
Tempo 

(s) 
Velocidade

(m.s-1) 
Área 
(m2) 

Vazão 
(m3.s-1) 

P 1 – P2 48,21 86 0,56 28,02 

P1 – P3 358 655 0,55 27,32 

P2 – P3 309,79 569 0,54 

50,0 

27,22 
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6.3 Variáveis físicas e químicas da água 
 

Os valores de temperatura da água permaneceram entre 17,3 ºC e 

26,9 ºC durante todo o período de estudo, com média de 22,29 ±2,45 ºC, FIG. 6.3. 

No ano de 2006 a média obtida foi 22,06 ±2,63 ºC, sendo a temperatura mínima 

17,3 ºC e a máxima 26,9 ºC, para 2007 as temperaturas mínima e máxima se 

apresentaram no intervalo de 19,7 ºC e 26,2 ºC, com média de 22,38 ±2,29ºC. 

 

 
FIGURA 6.3 – Valores da temperatura da água durante o período de estudo. 

 
Durante todo o período de estudo as temperaturas apresentaram 

tendência de variação sazonal, em que as maiores temperaturas ocorreram 

durante os meses correspondentes ao período chuvoso e as temperaturas mais 

baixas durante os meses correspondentes ao período de estiagem. O 

comportamento de variação sazonal era esperado devido à relação com a 

radiação solar (fator regulador da temperatura das águas superficiais), geralmente 

maior nos meses com maior precipitação (período chuvoso) (Brigante et al., 

2003). 
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A temperatura da água é um importante parâmetro a ser considerado 

em processos de diagnóstico ambiental pela sua indicação da presença de 

despejo de efluentes industriais, pela influencia na velocidade das reações 

químicas e nos processos metabólicos. A variação entre os períodos de estiagem 

e chuvosos foi de 3,64 ºC, este valor pode ser considerado como moderado 

quando comparado a estudos realizados em rios de clima mediterrâneo, onde 4,1 

ºC é considerada uma variação sazonal alta (Bellos e Sawidis, 2005). 

O perfil vertical da temperatura da coluna de água para os meses de 

abril, julho e outubro de 2007 é apresentado na FIG. 6.4. Nestes meses não 

houveram variações significativas de temperatura, no entanto, a profundidade 

variou entre 0,5 (julho de 2007) e 2,0 (abril de 2007). Em abril, mês de transição 

entre o período chuvoso - estiagem, a temperatura foi homogênea em toda a 

coluna de água. Em julho, período de estiagem em que foi possível observar 

menores temperaturas da água, com uma discreta variação de 0,08 ±0,01 ºC, 

com amplitude de 18,65 ºC na superfície (0 m) a 18,73 ºC no fundo (2,5 m). Em 

de outubro, mês de transição entre o período de estiagem - chuvoso, a 

temperatura da coluna de água esteve entre 20,01 ºC na superfície (0 m) e 19,77 

ºC no fundo (1 m), com variação de 0,24 ±0,01 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 6.4 – Perfil vertical da temperatura em abril, julho e outubro de 2007. 
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A condutividade elétrica da água apresentou valor médio de 393,96 

±104,16 μS.cm-1, variando entre 181,1 μS.cm-1 e 589 μS.cm-1, FIG. 6.5. Dentre as 

amostras analisadas 40,0 % apresentaram valores acima da média obtida para 

todo o período. Os maiores valores de condutividade estiveram concentrados 

principalmente nos meses do período de estiagem, ou em meses de transição de 

período estiagem - chuvoso, exceto pela alta condutividade observada no mês de 

fevereiro de 2007. 
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FIGURA 6.5 – Valores de condutividade elétrica durante o período de 

monitoramento. 
 

Os valores de condutividade elétrica da água foram altos durante todo 

o período de estudo, permanecendo acima de 100 μS.cm-1 que é o limite superior 

esperado para águas naturais não poluídas (Brigante et al., 2003). Estes valores 

podem ser atribuídos ao aporte de cargas poluentes difusas durante a época das 

chuvas e as descargas diárias de esgotos e efluentes ao longo do córrego, que 

resultam no aumento da concentração de compostos dissolvidos, principalmente 

dos sais resultando em alta condutividade em águas urbanas. Almeida (2001) 

obteve valores de condutividade elétrica entre 463 μS.cm-1 e 834 μS.cm-1 em rios 

da região centro-norte de Portugal que apresentam altos níveis de poluição 
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orgânica. Elevados valores de condutividade elétrica também podem ser 

observados em águas com baixos níveis de poluição, porém nestes casos a 

condutividade se relaciona com a composição geológica do solo. Entretanto, a 

condutividade quando empregada como um parâmetro ambiental para o 

monitoramento de águas urbanas densamente poluídas funciona como um 

indicador da variação de concentração iônica, indicando que quanto mais poluída 

a água maior será sua condutividade (Brigante et al.,2003; Esteves, 1998). 

Os perfis da condutividade elétrica para os meses de abril, julho e 

outubro de 2007, apresentaram significativas variações entre os meses, sendo o 

503 μS.cm-1 em abril, 548 μS.cm-1 em julho e o 579 μS.cm-1 em outubro, seguindo 

a tendência sazonal, aumentando conforme a diminuição dos índices de 

precipitação, porém não houveram variações nos valores nas profundidades 

analisadas, confirmando o processo dinâmico dos ecossistemas lóticos FIG. 6.6. 

 

 
FIGURA 6.6 – Perfil vertical da condutividade em abril, julho e outubro de 2007. 
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A condutividade é um fator geralmente relacionado à temperatura 

(CETESB, 2006), entretanto, os valores de condutividade elétrica obtidos neste 

estudo não apresentaram distribuição sazonal definida, essa distribuição 

heterogênea pode ser explicada devido à forte relação desse parâmetro com a 

concentração de íons dissolvidos (Esteves, 1998). Sendo assim, os valores de 

condutividade elétrica determinados indicam a existência de elevadas 

quantidades de íons dissolvidos nas águas do córrego e sua distribuição está 

ligada à presença de compostos solúveis ao longo do período de monitoramento. 

De modo geral, os valores que estiveram acima da média para o período de 

monitoramento se concentraram no período de estiagem, onde o menor volume 

de água promove a concentração dos compostos químicos que resultam em 

maior condutividade (Magalhães et al., 2002; Santos, I. et al., 2006; Silva et al., 

2007). 

Os teores de oxigênio dissolvido obtidos estiveram entre 0,00 e 3,52 

mg.L-1, com média de 0,93 ±1,08 mg.L-1, FIG. 6.7. Em 60,0 % das amostras de 

água analisadas houve condição hipóxica, com valores de oxigênio dissolvido 

abaixo de 1,00 mg.L-1, 23,33 % apresentaram condição anóxica e apenas em 

20,0 % das medidas os teores de oxigênio dissolvido estiveram acima de 2,00 

mg.L-1 – limite mínimo de oxigênio dissolvido para águas Classe 4 da Resolução 

n.º 357 (Brasil, 2005). Os maiores teores de oxigênio dissolvido (acima de 2,00 

mg.L-1) ocorreram em agosto e no período chuvoso do ano de 2006, em janeiro, 

março e abril, e em 2007 nos meses de janeiro e fevereiro. Os teores em 

condição anóxica e a condição hipóxica crítica de menor valor (0,05 mg.L-1) 

concentraram-se entre os meses de junho e dezembro de 2006. 

A distribuição da concentração de oxigênio dissolvido confirma a 

tendência de variação sazonal, com maiores teores no período chuvoso, com 

maior diluição das cargas poluentes devido ao aumento do volume de água e 

vazão do córrego. 
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FIGURA 6.7 – Valores de oxigênio dissolvido para o Córrego Pirajuçara e limite 

mínimo estabelecido pela legislação ambiental. 
 

Em diversas amostras foi possível constatar hipóxia e anóxia, estas 

características são esperadas para corpos de água superficiais que recebem 

grandes cargas orgânicas, pois o oxigênio dissolvido é rapidamente consumido 

pelos microorganismos que decompõe a matéria orgânica e por reações oxidação 

(Abessa, 2003; Valente et al., 1997). Por ser considerado um parâmetro ambiental 

de grande importância ao metabolismo dos ecossistemas aquáticos, diversos 

trabalhos utilizam o oxigênio dissolvido como indicador de poluição, Valente et al. 

(1997) puderam observar no ribeirão Lavapés (Botucatu / SP), em seu trecho 

urbano, concentrações de oxigênio dissolvido semelhantes às encontradas no 

Córrego Pirajuçara, com teores de oxigênio dissolvido entre 0 e 2 mg.L-1. 
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FIGURA 6.8 – Perfil vertical do oxigênio dissolvido nos meses de abril, julho e 

outubro de 2007. 
 

Os perfis verticais do oxigênio dissolvido apresentado na FIG. 6.8, para 

os meses de abril, julho e outubro de 2007 apresentam redução significativa dos 

teores da superfície (0 m) para o fundo (2,5 m). Em abril de 2007, período 

chuvoso, quando a profundidade do canal foi de aproximadamente 2 m, foi 

possível observar a variação de 0,77 mg.L-1 (superfície) para 0,23 mg.L-1 (fundo). 

Em julho de 2007 período de estiagem, quando houve diminuição do volume de 

água, reduzindo a coluna de água para 0,5 m de profundidade, a variação da 

concentração de oxigênio dissolvido foi de 0,58 mg.L-1 na superfície e 0,48  mg.L-1 

no fundo. Em outubro de 2007 os teores de oxigênio dissolvido foram 0,17 mg.L-1 

na superfície e 0,09  mg.L-1 no fundo.  

Os perfis de oxigênio dissolvido apresentaram características de um 

sistema impactado, com diminuição nos teores de oxigênio dissolvido na coluna 

de água. Foi possível observar que quanto maior a profundidade do canal maior o 

decréscimo no teor de oxigênio dissolvido, favorecendo os processos de difusão e 

ressolubilização de compostos tóxicos presentes no sedimento (Flores, 2001). 
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Os baixos teores de oxigênio dissolvido refletem a situação da poluição 

da água do córrego, uma vez que o oxigênio dissolvido participa como 

combustível no processo de autodepuração do corpo de água (Piveli e Kato, 

2006). Desta forma o excesso de matéria orgânica degradada pelos 

microrganismos aquáticos consome o oxigênio dissolvido na água promovendo a 

deficiência na quantidade de oxigênio disponível, causando desequilíbrio do 

ecossistema.  

A FIG. 6.9 apresenta os valores de pH obtidos no período de 

monitoramento. Os valores encontrados apresentaram a amplitude de 6 a 8, 

sendo 7,2 ±0,41 o valor médio. 

 
FIGURA 6.9 – Valores de pH no período de monitoramento. 

 
Os valores de pH da água do Córrego permaneceram dentro do limite 

considerado adequado às águas superficiais brasileiras, poluídas e não poluídas, 

e neste caso não podem ser empregados como indicadores de poluição. 

Entretanto, o estudo dos valores de pH de águas urbanas como parâmetro de 

qualidade para ecossistemas aquáticos é importante, por influir nos processos 

metabólicos, na precipitação de sais e metais dissolvidos nas águas, e por poder 
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indicar contaminação da água por efluentes industriais não tratados, devido a 

alteração brusca nos valores (Piveli e Kato, 2006). 

A TAB. 6.4 apresenta a comparação entre este estudo e o estudo 

ecotoxicológico e de qualidade de água realizado por Abessa (2003) no ano de 

1997, em que o autor diagnosticou a qualidade da água do Córrego Pirajuçara por 

meio de medidas de parâmetros ambientais também realizadas neste estudo. 

 

TABELA 6.4 – Valores físicos e químicos obtidos e os citados em literatura. 

Média + D.P. 
Parâmetros 

Abessa (2003) Este estudo 

Temperatura da água (ºC) 19,12 ±3,71 22,23 ±2,45 

Condutividade elétrica (μS.cm-1) 385,26 ±56,93 401,98 ±104,16 

Oxigênio dissolvido (mg.L-1) 0,46 ±0,50 0,9 ±1,08 

pH 6,78 ±0,38 7,2 ±0,41 

 

O estudo de Abessa (2003) foi realizado durante o período de estiagem 

e no início do período chuvoso de 1997 e apresentou valores semelhantes aos 

obtidos neste estudo. Analisando os valores médios dos dois estudos, observa-se 

que a alta condutividade e baixa concentração de oxigênio dissolvido, confirmam 

que a baixa qualidade da água é uma condição antiga e persistente, que não 

apresenta melhora desde o ano de 1997, além de demonstrar que os valores 

observados se encontram em desacordo com os limites exigidos para a Classe 4, 

conforme estabelece a Resolução n.° 357 (Brasil, 2005). 

Os valores de turbidez estão representados na FIG. 6.10, e foram em 

média 60,11 ±68,74 UNT, com a amplitude de variação de 12,3 a 327 UNT. Em 

abril de 2006 foi possível observar um valor atípico de 948 UNT, este dado não foi 

considerado para o cálculo da média do período, por se tratar de um evento 

isolado e não repetido durante o período de monitoramento. O valor máximo foi 

observado em janeiro de 2007 e o valor mínimo em setembro de 2007. Os valores 

de turbidez que estiveram abaixo do limite da Classe 1 (40 UNT) representam 

40,0 % do total de amostras de água analisadas e os valores que se 
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apresentaram acima do limite da Classe 2 e 3 (100 UNT) representam apenas 

10,0 % do total. 

Os teores elevados de turbidez nos períodos de chuva sugerem que há 

o aporte de material alóctone ao longo do canal (Brigante et al., 2003; Santos, I et 

al., 2006), proveniente de cargas difusas e principalmente de erosão de solos 

expostos durante os períodos chuvosos. Brigante et al. (2003) utilizaram a 

turbidez como um indicador de poluição no estudo realizado no Rio Mogi-Guaçu 

em 2000, para caracterizar a presença de esgoto e efluentes, apresentando 

valores de turbidez semelhantes àqueles obtidos neste trabalho – até 230 UNT. 

 

 

FIGURA 6.10 – Valores de turbidez para o Córrego Pirajuçara e para as classes 
1, 2 e 3 da Resolução n.º 357 (Brasil, 2005). 

 

Os sólidos sedimentáveis estiveram presentes em 83,33 % das 

amostras analisadas, variando entre 0 e 3 mL.L-1, com média de 0,29 ±0,5 mL.L-1, 

FIG. 6.11. Assim como para o parâmetro turbidez, também para os sólidos 

sedimentáveis foi possível observar um evento isolado em abril de 2006, 
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apresentado o valor de 5 mL.L-1 que não foi considerado para o calculo da média 

por se apresentar fora do padrão observado durante o período de monitoramento.  

 

 
FIGURA 6.11 – Valores de sólidos sedimentáveis obtidos para o Córrego 

Pirajuçara. 
 

A medida da concentração de sólidos sedimentáveis é recomendada 

para águas fortemente poluídas e representa um parâmetro ambiental de grande 

importância, pois caracteriza a quantidade de partículas que podem causar 

assoreamento e obstrução do canal (Piveli e Kato, 2006). Por estarem 

relacionados aos sólidos suspensos, os sólidos sedimentáveis também 

representam comprometimento da qualidade da água pela diminuição da 

transparência, que prejudica as atividades fotossintéticas dos ecossistemas. Em 

córregos urbanos como o Pirajuçara, os altos teores de sólidos sedimentáveis 

causam graves problemas à capacidade de drenagem da bacia hidrográfica, 

podendo provocar o transbordamento das águas e enchentes no entorno do 

córrego. Em geral, as altas quantidades de sólidos sedimentáveis estão 

relacionadas ao período chuvoso devido ao aumento do volume de água e 

conseqüente aumento do aporte do material erodido dos solos expostos (Silva et 

al., 2007) 
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As concentrações de nitrogênio amoniacal + orgânico (nitrogênio 

Kjeldahl total - NKT), nitrogênio amoniacal (NH3
-), nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-) 

obtidas para a amostras do período de estiagem de 2007 estão apresentadas na 

TAB 6.5. Embora as amostras de água analisadas apresentem grande quantidade 

NKT e amônia, as formas oxidadas não apresentam valores expressivos, sendo 

que o os valores medidos para o nitrito estiveram sempre abaixo do limite de 

detecção (0,04 mg.L-1) e o nitrato sempre abaixo de 0,49 mg.L-1. Este efeito pode 

ser atribuído ao não desenvolvimento das reações de redução da amônia em 

nitrito e nitrato (nitrificação), provavelmente devido a condição hipóxica ou 

anóxica, observada nas águas densamente poluídas do Córrego Pirajuçara. 

 

TABELA 6.5 – Valores da série nitrogenada do período de estiagem de 2007. 

 

(-) ausência de dados; LD – limite de detecção; LD (NO2
-) 0,04 mg.L-1; LD (NO3

-) 0,05 mg.L-1. 

 

Os resultados obtidos para os ânions fluoreto (F-), cloreto (Cl-), sulfato 

(SO4
2-) e brometo (Br-) estão apresentados na TAB. 6.6. As concentrações 

medidas para o ânion fluoreto estiveram entre 0,33 mg.L-1 e 0,60 mg.L-1, sendo as 

maiores concentrações observadas durante o período de estiagem. Os teores do 

ânion brometo se apresentaram abaixo do limite de detecção do método de 0,04 

mg.L-1. As maiores concentrações observadas para os ânions correspondem ao 

cloreto e sulfato. As medidas de cloreto estiveram entre 14,6 mg.L-1 e 54,8 mg.L-1, 

com média de 37,67 mg.L-1, valores considerados elevados para um corpo de 

água superficial, quando comparados com às concentrações esperadas para o 

esgoto bruto de 15 mg.L-1 (Piveli e Kato, 2006). O intervalo de concentração do 

ânion sulfato esteve entre 12,6 mg.L-1 e 33,1 mg.L-1. Em águas naturais a 

concentração de sulfato tem uma ampla faixa de variação, no intervalo de 2 mg.L-

Meses 
NKT 

(mg.L-1) 

N 
amoniacal-

(mg.L-1) 

NO2
-
 

(mg.L-1) 

NO3
-
 

(mg.L-1) 

Julho - - LD  0,11

Setembro 31,00 22,00 LD  0,49

Outubro 27,88 18,99 LD  LD 
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1 a 80 mg.L-1 (Piveli e Kato, 2006), no entanto os valores observados são 

considerados elevados por estarem diretamente influenciados pela concentração 

de sulfato presente do descarte do esgoto doméstico. Estes valores de 

concentração podem ser resultantes de processos metabólicos das bactérias 

anaeróbias e da degradação de proteínas. 

 

TABELA 6.6 – Valores dos ânions obtidos para o período de estiagem de 2007. 

Concentração dos Ânions (mg.L-1) 

Período Mês / Ano F- Cl- Br-
 SO4

2- 
Jan / 06 0,33 24,35 <LD  24,65

Fev / 06 0,36 49,80 <LD  25,50

Mar / 06 0,45 14,60 <LD  12,60
Chuvoso 

Abr / 06 0,42 19,64 <LD  24,30

Jul / 07 0,60 52,20 <LD  32,10

Set / 07 0,60 48,30 <LD  30,20Estiagem 

Out / 07 0,57 54,80 <LD  33,10

LD – limite de detecção; LD(F-) – 0,025 mg.L-1, LD(Cl-) – 0,025 mg.L-1, LD(Br-) – 0,04 mg.L-1, 
LD(SO4

2-). 

 

O monitoramento da qualidade da água do Córrego Pirajuçara incluiu 

as medidas de concentração dos elementos dissolvidos: fósforo (P), sódio (Na), 

magnésio (Mg), potássio (K), cálcio (Ca), silício (Si), ferro (Fé), bário (Ba), cobalto 

(Co), chumbo (Pb), boro (B), alumínio (Al), manganês (Mn), níquel (Ni), cobre (Cu) 

e zinco (Zn), que compõem um importante grupo de indicadores de qualidade da 

água, pois caracterizam o lançamento de esgotos, efluentes industriais e 

lixiviação de solos expostos. 

A distribuição do fósforo dissolvido é representada na FIG. 6.12, com 

tendência sazonal bem marcada, apresentando altas concentrações durante todo 

o período de monitoramento com valor médio de 1,32 ±0,63 mg.L-1, e amplitude 

de variação de 0,22 mg.L-1 e 2,19 mg.L-1. Em 2006 valores entre 1,96 e 2,19 mg.L-
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1 foram observados durante o período de estiagem. Em 2007 o período de 

estiagem apresentou valores de concentração entre 1,75 e 2,09 mg.L-1. 

Os teores de fosfato medidos durante o período de estudo FIG. 6.12, 

estiveram acima de 0,15 mg.L-1, limite máximo estabelecido pela Resolução n.º 

357 para a Classe 3 (Brasil, 2005). A média geral foi de 1,78 ± 1,66 mg.L-1, com 

os maiores valores concentrados nas amostragens do período de estiagem de 

2007, variando neste período de 4,98 mg.L-1 a 5,82 mg.L-1. 

Os valores observados para fósforo total dissolvido e fosfato podem ser 

considerados elevados, por estão acima do limite máximo estabelecido pela 

legislação e pelo fato do elemento fósforo, em suas diferentes frações caracterizar 

o elemento potencialmente crítico para os processos de eutrofização (Straškraba 

e Tundisi, 2000; Brasil, 2005). 

 

FIGURA 6.12 – Concentração de fósforo dissolvido, fosfato e valor de referência 
para a Resolução n.º 357(Brasil, 2005). 

 

Os elementos sódio, potássio, cálcio, magnésio e silício apresentaram 

um comportamento de distribuição semelhante entre si, FIG. 6.13. Estes 

elementos são abundantes nos esgotos domésticos devido à presença de 
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detergentes e sabões, os elementos cálcio e magnésio também são 

característicos dos processos de lixiviação de solos expostos.  

A concentração de sódio apresentou variação de 9,11 mg.L-1 a 64,50 

mg.L-1, com a média de 38,15 ±10,61 mg.L-1. Dentre as amostras de água 

analisadas 50 % estiveram acima da média para o período de monitoramento. 

Os valores de potássio estiveram entre 4,64 mg.L-1 e 12,68 mg.L-1 

durante o período de monitoramento, com média de 10,15 ±1,93 mg.L-1. 

A amplitude de variação do cálcio durante o período de monitoramento 

foi de 22,0 mg.L-1 a 38,2 mg.L-1, sendo a média de 28,91 ±3,37 mg.L-1. 

Os valores de concentração de magnésio se apresentaram no intervalo 

entre 2,02 mg.L-1 e 6,03 mg.L-1 durante todo o período, com média de 4,54 ±0,79 

mg.L-1. 

Durante todo o monitoramento o elemento silício esteve entre 2,01 

mg.L-1 e 5,26 mg.L-1, sendo a média de 3,82 ±1,08 mg.L-1. 

 

 
FIGURA 6.13 – Valores de concentração dos elementos sódio, potássio, cálcio, 

magnésio e silício durante o período de monitoramento. 
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Os elementos sódio e potássio estão sempre presentes em compostos 

dos esgotos domésticos, e os elementos cálcio, magnésio e silício são 

característicos principalmente de solos, chegam aos ecossistemas aquáticos por 

meio da lixiviação. 

Os elementos cobalto, chumbo, boro, alumínio, manganês, níquel, 

cobre e zinco, FIG. 6.14, se apresentaram em baixas concentrações na coluna de 

água. Este comportamento era esperado uma vez que estes compostos se 

combinam com os ânions em solução, formando compostos de menor 

solubilidade, com tendência a deposição no sedimento. Os valores dos limites de 

detecção foram empregados como valor medido, no entanto, o valor não 

corresponde à concentração real, porém ilustra as baixas concentrações obtidas. 

É importante ressaltar que independente do valor da concentração estes 

elementos apresentam tendência a bioacumulação e biomagnificação na cadeia 

alimentar, sendo de grande importância seu monitoramento, devido ao potencial 

de toxicidade que estes apresentam ao ecossistema aquático. 

 

 
FIGURA 6.14 – Distribuição dos elementos de baixa concentração durante o 

período de monitoramento. 
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A TAB. 6.7 apresenta os valores descritivos dos elementos dissolvidos 

coletados na coluna de água no período de estiagem, chuvoso e durante todo o 

período. A partir desta divisão observou-se a tendência sazonal de alguns desses 

elementos.  

Os elementos que tem sua origem predominante da composição dos 

esgotos (Na, P e K), apresentaram maiores concentrações durante o período de 

estiagem, devido à menor precipitação e redução no volume de água, que 

promove a maior concentração de produtos característicos de esgotos 

domésticos, como por exemplo, os sabões e detergentes. No entanto, aqueles 

elementos têm sua origem predominante do solo apresentaram maiores 

concentrações durante o período chuvoso, em que o aumento da quantidade e da 

freqüência das chuvas favorece a erosão que tende a incrementar as águas 

superficiais com os compostos característicos do solo, como por exemplo, o 

cálcio, magnésio e silício. 

Observando a distribuição dos elementos dissolvidos analisados 

durante todo o período de monitoramento é possível delimitar dois grupos 

distintos de interesse à qualidade ambiental: grupo 1 – elementos com 

concentrações significativas durante o período de monitoramento; grupo 2 – 

elementos com concentrações traço. 

No grupo 1 incluem-se os elementos: fósforo, sódio, potássio, cálcio, 

magnésio e silício. Os elementos do grupo 2, que apresentaram distribuição com 

concentrações traço durante o período de monitoramento foram: ferro, bário, 

cobalto, chumbo, boro, alumínio, manganês, níquel, cobre e zinco. 
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TABELA 6.7 – Valores descritivos sazonais dos elementos dissolvidos analisados durante o período de estudo. 
 Elementos dissolvidos (mg.L-1) 

 Período de Estiagem Período Chuvoso Todo Período 

 Min. – Max. Média D.P. Min. – Max. Média D.P. Min. – Max. Média D.P. 

P 0,22 – 2,19 1,64 0,55 0,22 – 2,09 1,02 0,56 0,22 – 2,19 1,32 0,63 

Na 35,90 – 53,60 42,43 5,97 9,11 – 64,50 34,14 12,51 9,11 – 64,50 38,15 10,61

Mg 2,02 – 5,26 4,30 0,69 2,64 – 6,03 4,77 0,82 2,02 – 6,03 4,54 0,79 

K 8,73 – 12,80 11,03 1,43 4,64 – 12,10 9,32 2,00 4,64 – 12,80 10,15 1,93 

Ca 22,80 – 38,20 29,09 3,47 22,00 – 32,50 28,74 3,38 22,00 – 38,20 28,91 3,37 

Si 2,01 – 5,26 3,5 1,34 2,31 – 5,00 4,11 0,69 2,01 – 5,26 3,82 1,08 

Fe 0,01 – 0,21 0,05 0,05 0,01 – 0,08 0,02 0,02 0,01 – 0,21 0,04 0,04 

Ba 0,02 – 0,05 0,03 0,01 0,01 – 0,06 0,04 0,01 0,01 – 0,06 0,04 0,01 

Co 0,01 – 0,3 0,05 0,08 0,01 – 0,02 0,01 0,001 0,01 – 0,3 0,03 0,06 

Pb < 0,001 - - <0,001 - - <0,001 - - 

B 0,001 – 0,05 0,03 0,01 0,01 – 0,04 0,02 0,01 0,004 – 0,05 0,02 0,01 

Al 0,001 – 0,42 0,04 0,11 0,001 – 0,09 0,02 0,01 0,001 – 0,42 0,03 0,08 

Mn 0,001 – 0,22 0,13 0,08 0,001 – 0,28 0,07 0,10 0,001 – 0,28 0,10 0,10 

Ni 0,02 – 0,11 0,06 0,03 0,01 – 0,18 0,04 0,04 0,01 – 0,18 0,05 0,04 

Cu 0,02 – 0,12 0,04 0,03 0,02 – 0,07 0,03 0,01 0,02 – 0,12 0,03 0,02 

Zn 0,001 – 0,1 0,04 0,03 0,001 – 0,07 0,02 0,02 0,001 – 0,10 0,03 0,03 
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 A TAB. 6.9 apresenta os coeficientes de correlação obtidos para os 

parâmetros analisados. A análise de correlação entre os parâmetros estudados foi 

elaborada com base no coeficiente de Pearson como índice de similaridade, 

verificando o grau de relacionamento entre as variáveis (Thomaz et al., 2000, 

Bufon e Landim, 2007). As interpretações se baseiam na escala descrita na TAB 

6.8, (Shimakura, 2006). 

 

TABELA 6.8 – Escala de interpretação da matriz de correlação. 

Interpretação Valor da correlação (+ ou -) 

Correlação muito fraca 0,0 – 0,19 

Correlação fraca 0,20 – 0,39 

Correlação moderada 0,40 – 0,69 

Correlação forte 0,70 – 0,89 

Correlação muito forte 0,90 – 1,00 

Fonte: Shimakura, 2006. 
 
  A alta correlação positiva entre turbidez e sólidos sedimentáveis é 

devida à relação próxima entre os dois parâmetros, a turbidez é um parâmetro 

dependente da quantidade de sólidos presentes na coluna de água, portanto, 

quanto maior a quantidade de sólidos que contribuem para a redução da 

penetração da luz na coluna de água, maior será a turbidez observada. 

A correlação negativa moderada observada entre os valores de 

condutividade e oxigênio dissolvido confirma que quanto maior a concentração 

iônica maior a degradação da água superficial e maior o consumo de oxigênio no 

processo de oxidação dos compostos poluentes. A alta concentração iônica na 

água do córrego foi confirmada pela correlação positiva moderada entre 

condutividade e teores fósforo, sódio e potássio, resultados de descarga de 

esgotos domésticos. 

A correlação negativa moderada entre concentração de fósforo e a 

quantidade de precipitação confirma a tendência sazonal ilustrada da TAB. 6.8. 
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As correlações positivas entre cálcio e magnésio eram esperadas, uma 

vez que estes elementos sempre se relacionam na natureza sob forma de sulfatos 

e carbonatos característicos de solos e sedimentos. Esta correlação indica a 

ocorrência de erosão e lixiviação dos solos expostos ao longo da bacia (Yabe e 

Oliveira, 1998). As correlações observadas entre ferro e bário indicam ainda a 

presença de compostos de origem em solos e sedimentos (possível processo de 

ressolubilização). 

As correlações entre sódio, potássio eram esperadas por serem 

elementos relacionados na natureza e as elevadas concentrações indicam 

presença de despejo de esgotos domésticos, uma vez que tais elementos são 

característicos de sabões, detergentes e resíduos das atividades humanas. 
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TABELA 6.9 – Matriz de correlação dos valores obtidos para os parâmetros medidos. 

 
 

 TUR COND OD TEMP pH SS PMM PM3 PDA P PO4 Na K Ca Mg Si 
TUR 1,00                

COND -0,16 1,00               
OD 0,14 -0,53 1,00              

TEMP -0,05 -0,31 0,44 1,00             
pH -0,05 0,18 -0,16 -0,16 1,00            
SS 0,93 -0,31 0,31 0,01 -0,19 1,00           

PMM -0,17 -0,19 0,36 0,66 0,01 -0,15 1,00          
PM3 -0,11 -0,18 -0,02 0,27 0,07 -0,09 0,25 1,00         
PDA -0,12 -0,29 0,16 0,46 -0,08 -0,11 0,51 0,64 1,00        

P -0,01 0,57 -0,40 -0,58 0,14 -0,11 -0,54 -0,37 -0,47 1,00       
PO4 -0,06 0,63 -0,25 -0,41 0,21 -0,16 -0,18 -0,18 -0,26 0,27 1,00      
Na -0,27 0,71 -0,39 -0,15 0,17 -0,46 0,03 -0,31 -0,14 0,35 0,35 1,00     
K -0,20 0,83 -0,54 -0,23 0,19 -0,41 -0,15 -0,17 -0,35 0,46 0,49 0,84 1,00    

Ca -0,14 0,13 -0,28 -0,21 0,51 -0,18 -0,16 0,23 -0,05 0,33 -0,17 -0,05 0,06 1,00   
Mg -0,15 0,06 0,21 0,12 0,29 -0,22 0,28 0,05 0,26 0,27 -0,21 0,21 0,04 0,54 1,00  
Si 0,02 0,44 0,08 0,34 0,18 -0,04 0,31 0,15 0,01 -0,09 0,38 0,16 0,40 -0,03 0,07 1,00 

• TUR – Turbidez; 
• COND – Condutividade; 
• OD – Oxigênio dissolvido; 
• TEMP – Temperatura da água; 
• pH – pH; 
• SS – Sólidos sedimentáveis; 
• PMM – Precipitação mensal média; 
• PM3 – Precipitação média antes da amostragem (3 dias); 
• PDA – Precipitação do dia anterior a amostragem; 

• P – Fósforo dissolvido; 
• PO4 – Fosfato; 
• Na – Sódio; 
• K – Potássio; 
• Ca – Cálcio; 
• Mg – Magnésio; 
• Si – Silício 
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6.4 Análise do sedimento 
 

A análise do sedimento foi realizada no mês de outubro de 2007, 

período de transição entre o período de estiagem e chuvoso. A TAB. 6.10 

apresenta a concentração dos elementos presentes no sedimento. 

 

TABELA 6.10 – Analise química do sedimento. 

 

 

 Alguns dos elementos analisados apresentaram concentrações 

elevadas que podem vir a ser disponibilizadas para a coluna de água em um 

evento adverso de ressolubilização das partículas do sedimento por revolvimento 

do fundo do canal. 

 Os elementos alumínio e ferro apresentaram as maiores 

concentrações, 2577 mg.Kg-1 e 5523 mg.Kg-1, respectivamente, podendo ser 

Elementos Concentração 
(mg.Kg-1) 

Zn 67,50 
V 11,10 
Se <2,74 
Sb <0,34 
Pb 14,10 
Ni 7,26 
Mo <0,68 
Mn 91,07 
Fe 5523 
Cu 20,70 
Cr 16,00 
Co 2,77 
Cd <0,34 
Ba 20,10 
B <13,70 
As <2,05 
Al 2577 
Ag <0,68 
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indicativo de deposição de solo erodido de margem descoberta localizada ao 

longo do canal ao longo dos anos. 

 Na TAB. 6.11 é possível observar os elevados teores de THP “Total 

Petroleum Hydrocarbon” que corresponde a soma de todos os hidrocarbonetos 

presentes nas amostras de sedimento analisadas com 39 mg Kg-1, confirmando a 

presença de composto orgânicos no sedimento que anteriormente pertenciam á 

coluna de água. 

 

TABELA 6.11 – Concentração de compostos orgânicos preponderantes nas 
amostras de sedimento. 

Composto Concentração (mg Kg-1) 

TPH Resolvido (C9-C40) <27 

MCNR(C9-C40) 33 

TPH total (C9-C40) 39 

• MCNR(C9-C40) - Mistura Complexa Não Resolvida 
• TPH (C9-C40) Resolvido – “Total Petroleum Hydrocarbon” são todos os 
hidrocarbonetos que foram extraídos e detectados, mas não identificados 
individualmente USEPA (2001) 
• TPH (C9-C40) Total = MCNR(C9-C40) + TPH (C9-C40) Resolvido 
• Os demais elementos analisadas se apresentaram em concentrações abaixo do 
limite de detecção. 

 

6.5 O amostrador cerâmico 
 

6.5.1 A morfologia do diatomito  

 

A análise morfológica do diatomito antes e após a preparação da 

esfera está representada na FIG. 6.15 a e b, onde é possível observar as frústulas 

fragmentadas e preservadas do diatomito em pó com a identificação de gêneros 

que compunham o paleoambiente de deposição, principalmente as frústulas 

fusiformes com mais de 20 μm de comprimento.  
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a 

b 
 

FIGURA 6.15 – a) Micrografia do diatomito em pó (aumento 1000x); b) Micrografia 
do diatomito em pó (aumento 2000x) e frústula de Eunotia. 

 

Segundo Koukouzas (2006) a alta preservação das frústulas de 

diatomáceas em diatomitos indica a inexistência ou apenas a corrosão parcial das 

camadas depositadas devido às características morfoquímicas do paleoambiente. 

A FIG. 6.15 a apresenta a micrografia do diatomito em pó em que é 

possível observar a diversidade de partículas e fragmentos de frústulas. A FIG. 

6.15 b micrografia do diatomito em pó (aumento 2000x) apresenta em detalhe 

uma frústula preservada do gênero Eunotia com aproximadamente 40μm de 

comprimento e ornamentação característica das diatomáceas (Santos, P. 1992; 

Koukouzas, 2006; Wu et al, 2005). 

A FIG. 6.16 a apresenta a micrografia obtida para a superfície da 

esfera de diatomito em corte transversal. 
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 a 

 b 
 

FIGURA 6.16 – a) Micrografia da superfície da esfera de diatomito em corte 
transversal antes da exposição nas águas do córrego (aumento de 1000x); b) 

Detalhe de frústula fragmentada na mesma esfera (aumento de 6000x). 
 

A FIG. 6.16 a representa a morfologia do aglomerado antes da 

exposição ás águas do córrego urbano, em que é possível observar a formação 

de porosidades e fragmentos que quando observados em detalhe, FIG. 6.16 b, 

revelam ser partes de frústulas de diatomáceas com elevada deformação. É 

importante ressaltar a distinção entre o diatomito em pó e o diatomito aglomerado 

em esferas.  

O diatomito em pó apresenta estruturas preservadas permitindo à 

identificação das frústulas, na esfera resultante do diatomito aglomerado as 

frústulas observadas não possuem as estruturas preservadas, de modo que a 

identificação das espécies de diatomáceas na esfera é inviável. No entanto, os 
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fragmentos existentes preservam poros que resistem ao processo de preparação 

das esferas e facilitam os processos de adsorção por aumento de área superficial.  

A FIG. 6.17 apresenta a composição química porcentual EDX para 

esfera de diatomito antes da exposição ás águas córrego, é possível observar 

picos expressivos para silício e alumínio. A presença destes elementos era 

esperada e está relacionada com a composição química preponderante dos 

fragmentos de frústulas. As estruturas porosas do diatomito auxiliam o processo 

de adsorção de compostos tóxicos e a porosidade é uma importante característica 

para a escolha deste material como adsorvente (Khraisheh et al 2004). 

 

 
 

FIGURA 6.17 – Analise química porcentual obtida para a esfera de diatomito 
aglomerado antes da exposição a águas do córrego em estudo. 

 
6.5.2 Propriedades adsortivas do diatomito 

 
Nos ensaios de adsorção realizados em laboratório a maior 

porcentagem de remoção foi obtida para as soluções de chumbo, TAB. 6.12, 

sendo 59,93 % para pH 7 a 20 ºC e 40,42 % para pH 8 a 30 ºC. Estes resultados 

indicam que a condição ambiental observada no local de amostragem está 

próxima das condições mais favoráveis para o desenvolvimento de processo de 

adsorção de elementos tóxicos de comportamento semelhante ao chumbo, uma 

vez que o pH e a temperatura média do Córrego Pirajuçara são 7 e 22 ºC. As 
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menores porcentagens de remoção foram observadas para as soluções de fosfato 

em pH 7, variando de 3,60 a 17,33 %. Escolheu-se o estudo de adsorção de 

fosfato devido a este anion ser um dos principais causadores de eutrofização 

observada no córrego. 

Os valores de velocidade de adsorção obtidos se encontraram no 

intervalo entre 3.63x10-3 mg.g-1.min-1 e 7.34x10-3 mg.g-1.min-1, TAB. 6.11, e são 

semelhantes àqueles encontrados em literatura para adsorventes não 

convencionais (Ortiz, 2000). 

 

TABELA 6.12 – Porcentagem de remoção e velocidade de adsorção de fosfato e 
chumbo em solução. 

Íons em solução pH Temperatura
(°C) 

Porcentagem 
de Remoção 

(%) 

Velocidade de 
Adsorção 

(.10-3 mg.g-1.min-1)

20 45,09 5,69 
5 

30 53,56 6,59 

20 59,93 5,61 
7 

30 50,91 7,34 

20 46,58 3,71 

Chumbo 

8 
30 40,42 6,50 

5 20 17,33 4,05 
Fosfato 

7 20 3,60 1,88 

 

6.5.3 Análise em micro-regiões do diatomito aglomerado em esferas após a 
exposição 

 

As FIG. 6.18 a e b apresentam micrografias da superfície do corte 

transversal de uma esfera exposta entre 03/04/2006 e 17/04/2006, com aumento 

de 126x e de 260x, na FIG. 6.18 a é possível observar a existência de poros 

próximos à superfície e em um deles uma incrustação. 

Quando se observa os resultados das análises feitas na água do 

córrego nas amostragens de abril de 2006, é possível verificar que neste período 

não houve aumento de concentração dos elementos químicos preponderantes 

nem alterações nos valores de condutividade elétrica, porém houve significativo 
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incremento na quantidade de material suspenso e sedimentável possivelmente 

retido na forma de incrustação, FIG 6.18 b. 

 

 a 

 b 
 

FIGURA 6.18 – a) Micrografia da face transversal da esfera exposta com 
formação de porosidades e incrustação; b) Detalhe da incrustação próximo a 

região superficial da esfera. 
 

A analise química porcentual em micro-regiões da estrutura porosa 

com a presença de incrustação próxima à superfície, a FIG 6.19, apresenta 

composição química semelhante dos elementos Ca, Mg, P e Zn observada na 

água, confirmando a possível atuação das esferas de diatomito como coletora de 

partículas sólidas existentes em suspensão, presentes na água do córrego 

estudado. 
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FIGURA 6.19 – Análise química porcentual da incrustação formada na esfera de 
diatomito. 

 

6.5.4 Análise do lixiviado das esferas de diatomito após o período de 
exposição 

 

O produto lixiviado das esferas expostas ás águas do Córrego 

Pirajuçara confirmou o processo de adsorção de diversos elementos durante o 

período de monitoramento. Na FIG 6.20, é possível observar a distribuição dos 

elementos que apresentaram maiores concentrações na água (elementos do 

grupo 1), presentes no produto lixiviado das esferas expostas. 

Na FIG. 6.21, estão representados os valores das concentrações dos 

elementos que apresentaram menores concentrações na água (elementos do 

grupo 2), que estão presentes no produto lixiviado das esferas expostas, que 

foram maiores quando comparados com os valores encontrados nas amostras 

coletadas na coluna de água. 
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FIGURA 6.20 – Concentração dos elementos P, Na, K, Ca e Mg presentes no 
produto lixiviado das esferas expostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 6.21 – Concentração dos elementos Fe, Ba, Co, Pb, B, Mn, Ni, Cu e Zn, 

presentes no produto lixiviado das esferas expostas. 
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Na TAB. 6.13 estão representadas as concentrações médias dos 

elementos obtidos nos diferentes compartimentos analisados. Comparando-se as 

concentrações, observou-se que os teores observados na água são menores que 

aqueles presentes no produto lixiviado e no sedimento. Desta forma, confirma-se 

que o sedimento representa a somatória de eventos de despejo e deposição ao 

longo de anos, enquanto o produto lixiviado das esferas representa a fixação dos 

elementos presentes em solução na coluna de água por um período conhecido. 

Portanto, enfatiza-se que as esferas de diatomito e argila bentonita representam 

uma importante ferramenta de monitoramento, retendo por meio do processo de 

adsorção elementos, que podem ser tóxicos, e que não seriam devidamente 

observados em medidas de concentração presentes na coluna de água, que 

apresentam resultados de medida pontual. 

 

TABELA 6.13 – Concentrações médias dos elementos nos diferentes 
compartimentos analisados. 

Elementos 
Água 

Média + D.P. 
(mg.L-1) 

Sedimento
(mg.kg-1) 

Lixiviado 
Média + D.P. 

(mg.L-1) 
P 1,32 ± 0,63 - 0,93 ± 0,27 
Na 38,15 ± 10,61 - 9,92 ± 4,68 
Mg 4,54 ± 0,78 - 4,69 ± 1,24 
K 10,15 ± 1,93 - 19,33 ± 3,67 
Ca 28,91 ± 3,37 - 24,57 ± 5,45 
Si 3,82 ± 1,08 - - 
Fe 0,04 ± 0,04 5523 3,56 ± 0,99 
Ba 0,04 ± 0,01 20,10 0,68 ± 0,26 
Co 0,03 ± 0,05 2,77 0,07 ± 0,01 
Pb <0,001  14,1 0,11 ± 0,02 
B 0,02 ± 0,01 <13,70 0,48 ± 0,01 
Al 0,03 ± 0,07 2577 -  
Mn 0,10 ± 0,09 91,70 0,04 ± 0,02 
Ni 0,05 ± 0,03 7,26 0,05 ± 0,02 
Cu 0,03 ± 0,02 20,70 0,32 ± 0,10 
Zn 0,03 ± 0,02 67,50 16,45 ± 6,91 
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6.6 Análises biológicas 
 

6.6.1 A biocenose de diatomáceas: composição florística e espécies 
indicadoras 

 

A relação das diatomáceas perifíticas que se desenvolveram sobre 

material raspado do AC exposto as águas do Córrego Pirajuçara é apresentada 

na TAB. 6.14. Durante o período de estudo as diatomáceas foram representadas 

por 67 táxons, em nível específico, divididos em 27 gêneros e 20 famílias. 

 

TABELA 6.14 – Relação das espécies encontradas no material perifítico do AC. 

Classe: Bacillariophyceae 

Subclasse: Bacillariophycidae 

 Ordem: Achnanthales 

 Família: Achnantaceae 

  Achnanthes minutissima 

  A. exígua 

  A. linearis 

 Família: Cocconeidaceae 

 Cocconeis placentula. 

 Ordem: Cymbellales 

 Família: Cymbellaceae 

 Encyonema mesianum 

 E. minutum 

 E. silesiacum 

 E. perpusilum 

 Família: Gomphonemataceae 

 Gomphonema affine 

 G. clevei 

 G. gracile 

 G. parvulum 

 G. pumilum 

 Ordem: Naviculales 
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Continuação da TABELA 6.14 – Relação das espécies encontradas no material 
perifítico do AC. 

 Subordem: Neidiineae 

 Família: Diadesmidaceae 

  Diademis contenta 

  Luticola goeppertiana 

  L. mutica 

  L. muticoides 

 Família: Amphipleuraceae 

  Frustulia rhomboides 

  F. vulgaris 

 Família: Brachysiraceae 

  Brachysira brebissonii 

  B. kuntzei 

  B. neoacuta 

 Subordem: Sellaphorineae 

 Família: Sellaphoraceae 

  Sellaphora pupula 

  S. seminulum 

  Fallacia insociabilis 

 Família: Pinnulariaceae 

  Pinnularia bogotonensis 

 Subordem: Diploneidineae 

 Família: Diploneidaceae 

  Diploneis ovalis 

 Subordem: Naviculineae 

 Família: Naviculaceae 

  Eolimna mínima 

  E. subminuscula 

  Geissleria aikenensis 

  Mayamaea atomus 

  Navicula contenta 

  N. cryptocephala 
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Continuação da TABELA 6.14 – Relação das espécies encontradas no material 
perifítico do AC. 

  N. fragilariodes 

  N. gregária 

  N. lundii 

  N. rostellata 

  Placoneis disparilis 

 Família: Pleurosigmataceae 

  Gyrosigma sp. 

 Ordem: Thalassiophysales 

 Família: Catenulaceae 

  Amphora montana 

 Ordem: Bacillariales 

 Família: Bacillariaceae 

 Hantzschia amphioxys 

  Nitzschia amphibia 

  N. claussi 

  N. dissipata 

  N. microcephala 

  N. palea 

  N. parvula 

  N. pussila 

  N. rostellata 

  N. terrestris 

 Ordem: Rhopalodiales 

 Família: Rhopalodiaceae 

  Rhopalodia gibberula 

Subclasse: Eunotiophycidae 

 Ordem: Eunotiales 

 Família: Eunotiaceae 

  Eunotia camelus  

  E. diadomopsis 

  E. guianense 
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Continuação da TABELA 6.14 – Relação das espécies encontradas no material 
perifítico do AC. 

  E. paludosa 

  E. pileus 

  E. siolii 

  E. subarcuatoides 

  E. sudetica 

Classe: Coscinodiscophyceae 

Subclasse: Thalassiosirophycidae 

 Ordem: Thalassiosirales 

 Família: Stephanodiscaceae 

  Cyclotella distinguenda 

  Cyclotella meneguiniana 

  Cyclotella stelligera 

  Cyclotella pseudostelligera 

Subclasse: Coscinodiscophycidae 

 Ordem: Aulacoseirales 

 Família: Aulacoseiraceae 

  Aulacoseira distans 

  Aulacoseira granulata 

 Ordem: Melosirales 

 Família: Melosiraceae 

  Melorisa varians 

Classe: Fragilariophyceae 

Subclasse: Fragilariophycidae 

 Ordem: Fragilariales 

 Família: Fragilariaceae 

  Ulnaria ulna 
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A família que apresentou maior riqueza foi Naviculaceae com 11 

táxons, seguidas das famílias Bacillariaceae com 10 táxons e Eunotiaceae com 8 

táxons. A FIG. 6.22 apresenta distribuição da representatividade das famílias em 

termos de número de táxons, sendo a seguinte: Naviculaceae (16,41 %); 

Bacillariaceae (14,92 %); Eunotiaceae (11,94%); Stephanodiscaceae (5,97 %); 

Brachysiraceae (4,47%); Diadesmidaceae (4,47%); Amphipleuraceae (2,98%); 

Sellaphoraceae (2,98 %); Aulacoseiraceae (2,98 %); Pinnulariaceae (1,49 %); 

Diploneidaceae (1,49 %); Pleurosigmataceae (1,49 %); Catenulaceae (1,49 %); 

Rhopalodiaceae (1,49 %); Fragilariaceae (1,49 %). 

 

FIGURA 6.22 – Representatividade das famílias em relação ao número de táxons. 
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A FIG. 6.23 apresenta a representatividade dos gêneros em relação ao 

número de táxons, sendo a seguinte: Nitzschia (13,43 %), Eunotia (11,94 %), 

Navicula (8,96 %), Gomphonema (7,46 %), Cyclotella (5,97 %), Encyonema (5,97 

%), Luticola (4,48 %), Brachysira (4,48 %), Achnanthes (4,48 %), Sellaphora (2,99 

%), Eolimna (2,99 %), Aulacoseira (2,99 %), Frustulia (2,99 %), Amphora (1,49), 

Cocconeis (1,49 %), Diademis (1,49 %), Diploneis (1,49 %), Fallacia (1,49 %), 

Geissleria (1,49 %), Gyrosigma (1,49 %), Hantzschia (1,49 %), Mayamaea (1,49 

%), Melosira (1,49 %), Pinnularia (1,49 %), Placoneis (1,49 %), Rhopalodia (1,49 

%), Ulnaria (1,49 %).  

O gênero que apresentou maior representatividade em relação ao 

número de táxons foi Nitzschia com 9 táxons, seguido dos gêneros Eunotia com 8 

táxons e Navicula com 6 táxons. Os gêneros Nitzschia e Navicula foram citados 

por Dam et al. (1994) como gêneros de grande representatividade, indicadores de 

águas ricas em nutrientes e com baixas concentrações de oxigênio dissolvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6.23 – Representatividade dos gêneros em relação ao número de 
táxons. 
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Dentre os táxons identificados, foram consideradas abundantes as 

espécies: Achnanthes exigua, Achnanthes minutissima, Amphora montana, 

Aulacoseira distans, Brachysira brebissoni, Cocconeis placentula, Cyclotella 

meneguiana, Cyclotella stelligera, Eunotia camelus, Eunotia diademopsis, Eunotia 

guianense, Eunotia pileus, Fallacia insosiabillis, Gomphonema, parvulum, Luticola 

goeppertiana, Mayamaea atomus, Nitzschia amphibia, Nitzschia dissipata, 

Nitzschia palea, Sellaphora seminulum. 

A TAB. 6.15 apresenta a presença das espécies nos períodos de 

estiagem e período de estiagem. Durante o período de estiagem foram 

identificados 49 táxons, sendo 39 exclusivos para o período, no período chuvoso 

identificou-se 28 táxons, sendo 18 exclusivos para o período. A predominância de 

espécies identificadas no período estiagem é devida a menor velocidade e 

variação do fluxo de água neste período, que garante uma fixação mais estável 

da alga ao substrato. 

 
TABELA 6.15 – Presença das espécies nos períodos de estiagem e chuvoso. 

Período Espécie Estiagem Chuvoso 
Achnanthes minutissima  - 
A. exigua  - 
A. linearis  - 
Cocconeis placentula  
Encyonema mesianum - 
E. minutum - 
E. silesiacum -  
E. perpusilum -  
Gomphonema affine -  
G. clevei - 
G. gracile - 
G. parvulum - 
G. pumilum - 
Diademis contenta -  
Luticola goeppertiana - 
L. mutica - 
L. muticoides - 
Frustulia rhomboides  
F. vulgaris -  
Brachysira brebissonii  
B. kuntzei -  
B. neoacuta -  
Sellaphora pupula  - 

( ) Presença da espécie no período; (-) Ausência da espécie no período. 
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Continuação da TABELA 6.15 – Presença das espécies nos períodos de estiagem 
e chuvoso. 

Período Espécie Estiagem Chuvoso 
S. seminulum  - 
Fallacia insociabilis -  
Pinnularia bogotonensis - 
Diploneis ovalis - 
Eolimna minima - 
E. subminuscula - 
Geissleria aikenensis - 
Mayamaea atomus  
Navicula contenta -  
N. cryptocephala  - 
N. fragilariodes -  
N. gregária - 
N. lundii - 
N. rostellata - 
Placoneis disparilis - 
Gyrosigma sp. -  
Amphora montana  
Hantzschia amphioxys -  
Nitzschia amphibia -  
N. claussi - 
N. dissipata - 
N. microcephala - 
N. palea  
N. parvula - 
N. pussila - 
N. rostellata -  
N. terrestris - 
Rhopalodia gibberula - 
Eunotia camelus  -  
E. diadomopsis  
E. guianense -  
E. paludosa  
E. pileus  
E. siolii - 
E. subarcuatoides - 
E. sudetica - 
Cyclotella distinguenda   
Cyclotella meneguiniana  - 
Cyclotella stelligera  - 
Cyclotella pseudostelligera  - 
Aulacoseira distans - 
Aulacoseira granulata - 
Melorisa varians - 
Ulnaria ulna - 

( ) Presença da espécie no período; (-) Ausência da espécie no período. 
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As FIG. 6.24 - 6.26 foram construídas a partir dos valores indicativos 

estabelecidos por Dam et al. (1994) para diatomáceas de água doce (TAB. 3.3), 

atribuídos para os táxons deste trabalho, com o fim de propor a classificação 

ecológica das espécies identificadas no material raspado do AC em relação às 

suas exigências aos fatores ambientais. 

A FIG. 6.24 apresenta classificação ecológica das espécies, em 

relação à necessidade oxigênio dissolvido. Dentre os 67 táxons identificados 

neste trabalho, 27 tiveram os valores indicativos estabelecidos por Dam et al. 

(1994) para a necessidade de oxigênio dissolvido.  

 

 
FIGURA 6.24 – Classificação ecológica em relação à necessidade de OD. 

 

Observando a FIG 6.24 é possível observar que 12 espécies 

apresentam a necessidade contínua de altos valores de OD, dentre essas apenas 

Amphora montana apresentou abundância relativa acima de 1 % neste trabalho. 

Para a necessidade razoavelmente alta foram classificadas 6 espécies, dessas 
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espécies classificadas com a necessidade moderada Cocconeis placentula e 

Nitzschia amphibia foram espécies abundantes. Gomphonema parvulum, 

Navicula gregaria e Nitzschia palea foram classificadas como espécies com baixa 

necessidade de oxigênio dissolvido, dentre essas G. parvulum e N. palea 

apresentaram abundância relativa maior que 1 % e estiveram dentre os gêneros 

com maior representatividade.  

A FIG. 6.25 apresenta a classificação ecológica das espécies em 

relação à saprobidade das espécies. Dentre os táxons identificados neste 

trabalho, 28 tiveram os valores indicativos estabelecidos por Dam e al. (1994). É 

possível observar que 8 táxons apresentaram valor oligosapróbico, sendo 

Achnanthes minutissima e Aulacoseira distans consideradas abundantes; 11 

táxons com valor β - mesosapróbico, sendo Amphora Montana, Cocconeis 

placentula e Nitzschia dissipata consideradas abundantes; 7 táxons com valor α - 

mesosapróbico, sendo Nitzschia amphibia considerada abundante; Gomphonema 

parvulum com valor α – meso/polisapróbico, sendo considerada uma espécie 

abundante; Nitzschia palea com valor polisapróbico, sendo considerada um 

espécie abundante. 

 

FIGURA 6.25 – Classificação ecológica em relação à saprobidade. 
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A FIG. 6.26 apresenta a classificação ecológica das espécies em 

relação ao estado trófico da água para 27 táxons que tiveram os valores 

indicativos estabelecido por Dam et al. (1994), 2 táxons apresentaram valor para 

o estado mesotrófico, sendo Nitzschia dissipata considerada abundante; 10 

táxons apresentaram valor indicativo para o estado eutrófico, sendo Amphora 

Montana, Cocconeis placentula, Gomphonema parvulum e Nitzschia amphibia 

consideradas espécies abundantes; 8 táxons apresentaram valor indicativo 

característico hipereutrófico, sendo Achnanthes minutissima e Nitzschia palea 

consideradas espécies abundantes. 

Achnanthes m
inutissim

a
Achnanthes linearis
Aulacoseira distans
Aulacoseira granulata
Am

phora m
ontana

C
occoneis placentula

Eunotia paludosa
Eunotia subarcuatoides
Eunotia sudetica
Frustilia rhom

boides
Frustulia vulgaris 
G

om
phonem

a affine
G

om
phonem

a gracile
G

om
phonem

a pum
ilum

G
om

plhonem
a parvulum

H
antzschia am

phioxys
M

elosira varians
N

avicula contenta
N

avicula cryptocephala
N

avicula gregária
N

avicula lundii
N

itzschia am
phibia

N
itzschia claussi

N
itzschia dissipata

N
itzschia. m

icrocephala
N

itzschia palea
N

itzschia pussila

0

1

2

3

4

5

6
Hipereutrófico

Eutrófico

Meso-eutrófico

Mesotrófico

Oligo-mesotrófico

 

 

Vi
 - 

E
st

ad
o 

Tr
óf

ic
o

Oligotrófico

 
 

FIGURA 6.26 – Classificação ecológica em relação ao estado trófico. 
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Dentre as 67 espécies identificadas, 19 foram citadas por Lobo et al. 

(2002) como espécies indicadoras de ambientes poluídos, nos níveis muito 

fortemente poluídos, fortemente poluídos e moderadamente poluídos, TAB. 6.16.  

 

TABELA 6.16 – Espécies indicadoras de poluição presentes no AC e citadas por 
Lobo et al. (2002). 

Nível de poluição Espécie indicadora 

Moderadamente 

poluído 
Frustulia rhomboides 

Achnanthes exigua* 

Amphora Montana* 

Cocconeis placentula* 

Cyclotella meneguiana* 

Encyonema silesiacum 

Gomphonema gracile 

Gomphonema parvulum* 

Navicula contenta 

Navicula cryptocephala 

Navicula gregaria 

Navicula rostellata 

Fortemente 

poluído 

Sellaphora seminulum* 

Achnantes minutissima* 

Gomphonema clevei 

Melosira varians 

Nitzschia amphibia* 

Nitzschia palea* 

Muito fortemente 

poluído 

Sellaphora pupula 

(*) espécies abundantes neste estudo; 
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As espécies abundantes foram selecionadas para o cálculo do Índice 

Biológico de Qualidade de Água proposto - IBQA por Lobo et al. (2004) (TAB. 3.5) 

que relaciona principalmente os níveis de poluição orgânica e eutrofização com o 

nível de tolerância das espécies de diatomáceas, FIG. 6.27 e 6.28. 

A FIG. 6.27 representa o IBQA para 2006, em que é possível observar 

a distribuição dos níveis de poluição ao longo dos meses. Os valores dos IBQAs 

calculados variaram entre 2,5 e 4,0, indicando os níveis de poluição forte e muito 

forte, sendo que a maioria dos meses apresentou poluição forte. 

A FIG. 6.28 representa o IBQA para os meses de setembro e outubro 

de 2007. Nos dois meses analisados o valor do IBQA foi 4,0, indicando o nível de 

poluição foi muito forte. 

 
 

FIGURA 6.27 – Índice biológico da qualidade da água para 2006. 
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FIGURA 6.28 – Índice biológico da qualidade da água para os meses de setembro 
e outubro de 2007. 
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7 CONCLUSÕES 
 

O aumento desordenado do processo de urbanização das cidades é 

um fator crítico para a degradação da qualidade das águas superficiais. A 

conversão das matas ciliares e as construções ao longo dos rios, córregos e lagos 

(“piscinões”, canalizações, pontes, etc.) provocam uma grande pressão sobre os 

ecossistemas aquáticos urbanos, tanto no período de obras com ao longo do 

tempo, devido à utilização do projeto pronto, gerando impacto severo tanto na 

qualidade do corpo de água e suas comunidades, como nas populações 

humanas. 

Atualmente ainda são restritas as ações direcionadas para a melhoria e 

manutenção da qualidade das águas superficiais urbanas. Desta forma um 

processo de monitoramento de qualidade que contemple a integração de fatores 

físicos, químicos e biológicos representa a possibilidade de se conhecer e 

subsidiar as ações futuras em relação à qualidade desses corpos de águas e das 

comunidades que usufruem e interagem com ele. 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, suas análises e 

discussões sobre o desenvolvimento do processo de biomonitoramento da 

qualidade da água do Córrego Pirajuçara podemos concluir: 

 

• O presente trabalho apresentou o caráter pioneiro, no desenvolvimento do 

processo de monitoramento das águas do Córrego Pirajuçara, no 

desenvolvimento e emprego do instrumento de diagnóstico de poluição, a 

partir da conformação do diatomito em esferas e na caracterização da 

diatomoflórula perifítica na foz do córrego, representando um importante 

estudo para o conhecimento do funcionamento ecológico do ecossistema. 

• Os resultados obtidos para as análises do diatomito após a exposição às 

águas apresentaram um dispositivo capaz de adsorver os compostos 

tóxicos da água, com uma representatividade superior àquela observada 

para a análise da água, representando a condição desses compostos em 
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um período conhecido, além de configurar um substrato adequado para o 

crescimento de organismos bioindicadores. 

• A análise da distribuição da precipitação ao longo do período de estudo e 

comparando-a com a distribuição da precipitação ao longo das últimas 

décadas permite observar a divisão de dois períodos climáticos – chuvoso 

e de estiagem, que apresentam relevância para os estudos de qualidade 

da água. 

• A vazão do fluxo de água do córrego esteve dentro dos limites observados 

em literatura, no entanto, a partir da comparação dos dados obtidos e 

aqueles encontrados na literatura, é possível observar que existem 

grandes variações, sujeitas às características sazonais. 

• Os altos teores de condutividade elétrica, condição hipóxica / anóxica, os 

teores de sódio, potássio, cálcio, magnésio e os altos teores de compostos 

fosfatados e nitrogenados configuram o alto estágio de poluição por 

compostos característicos de esgotos domésticos e o estágio de grande 

enriquecimento nutricional, causando o desequilíbrio nos níveis tróficos do 

ecossistema. 

• Os teores de turbidez e sólidos sedimentáveis confirmam a existência de 

transporte de material alóctone ao longo do córrego, resultante da erosão 

de solos expostos e revolvimento do sedimento de fundo. 

• Quando analisada por período os resultados dos parâmetros físicos e 

químicos apresentam tendência sazonal bem marcada devido as variações 

no volume de água, temperatura e velocidade do fluxo. 

• A análise do sedimento apresentou altos teores de compostos tóxicos, 

representando a somatória da condição desordenada dos despejos de 

esgotos e mau uso do recurso hídrico e do entorno ao longo dos anos. 

• Os ensaios com diatomito em pó e aglomerado em esferas apresentou 

material adsorvente com grande capacidade de adsorção dos compostos 

tóxicos em condições semelhantes aquelas observadas no meio ambiente. 

• A análise da biocenose de diatomáceas apresentou diversos táxons com 

significativa abundância relativa de característica indicadora de ambientes 

degradados. De acordo com os valores obtidos no cálculo do índice 
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biológico de qualidade da água, com os valores indicativos de classificação 

ecológica e pela própria presença dos táxons indicadores. 

 

Os resultados das análises de qualidade da água do Córrego 

Pirajuçara durante período de monitoramento apresentaram um corpo de água 

intensamente degradado com altos níveis de poluição orgânica, característica do 

mau uso do recurso hídrico e da área da bacia. A falta do gerenciamento da 

qualidade do córrego causa o desequilíbrio nos processos ecológicos do 

ecossistema aquático, além de promover severos danos a população humana do 

entorno, que sofre com o aspecto e cheiro repulsivos do córrego, com a 

veiculação de doenças, com a proliferação de vetores e com os eventos de 

enchente. 
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8 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

O presente trabalho apresenta importantes informações sobre a 

qualidade da água do Córrego Pirajuçara, além de confirmar a possibilidade de 

aplicação do diatomito como um instrumento de monitoramento e substrato 

artificial para o crescimento de organismos perifíticos.  

Estudos adicionais podem ser realizados objetivando o 

acompanhamento da qualidade da água, a fim de diagnosticar os impactos e 

variações sazonais; o aperfeiçoamento dos instrumentos de monitoramento, 

propondo e adequando outras fórmulas e formatos do diatomito aglomerado; e a 

caracterização da estrutura e funcionamento da biocenose de diatomáceas 

indicadoras. 

Prosseguir com os estudos em águas superficiais urbanas representa a 

possibilidade de gerar informações e subsidiar ações para a melhor gestão dos 

recursos hídricos, visando a melhoria da qualidade ambiental e da vida humana. 
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