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Resumo: O reservatório de Biritiba-Mirim (SP), um dos reservatórios do Sistema Produtor Alto Tietê, fornece água para
aproximadamente 4 milhões de habitantes, predominantemente para o leste da Região Metropolitana de São Paulo. Por localizar-se em
região com grande pressão antrópica, o presente estudo objetivou a determinação de parâmetros físicos e químicos de água e de
sedimentos de fundo em duas áreas a leste desse reservatório, uma com atividade antrópica agrícola e outra em área protegida por
mata ciliar. As amostras foram realizadas em número que permitiram um diagnóstico seguro da condição dessa área do reservatório.
Nos mesmos locais foram amostradas alíquotas de água e sedimentos de fundo para análises químicas totais do conteúdo de
elementos, buscando associar com compostos de degradação de rocha versus compostos utilizados em atividade agrícola, cinco pontos
na área antrópica agrícola, cinco pontos na área protegida por mata ciliar e dois pontos, próximos a nascente do ribeirão BiritibaMirim. Os resultados obtidos evidenciaram diferenças significativas nos parâmetros físico-químicos da água e dos sedimentos de
fundo, entre as amostras realizadas nas áreas. Essa observação também é válida quando os dados são comparados pela média de cada
área. Comprovando que mesmo alguns elementos químicos se encontram presentes na composição do solo do Complexo Embu e
também nos agroquímicos, a importância da proteção da mata ciliar e desse estudo.
Palavras-chaves: Degradação, Atividades antrópicas.
Introdução
A água doce representa um dos bens mais preciosos do patrimônio ambiental do ser humano e da Terra. Essencial à continuidade
da vida, é também insumo básico para quase todas as atividades humanas e, em consequência, para o desenvolvimento de qualquer
sociedade.
Os processos descontrolados de urbanização ocorrentes em todo globo, com intensas migrações para os conglomerados urbanos,
avançando sobre os mananciais, com o aumento do número e das atividades industriais e agrícolas se tornaram um problema para o
abastecimento público de água, tendo como consequência a dificuldade de manutenção equilibrada entre demanda desse recurso, sua
disponibilidade e sua qualidade.
O inadequado planejamento e gestão do uso e ocupação do solo, culminando no avanço populacional e no desenvolvimento de
atividades agrícolas no entorno de reservatórios, sem preocupação em manter e/ou restaurar as matas ciliares, vem preocupando e
aumentando a atenção quanto à melhoria e conservação da qualidade de suas águas, principalmente para abastecimento público.
Material e Métodos
A caracterização geológica, hidrológica, pedológica, de vegetação e de uso e ocupação do solo da área de estudo, foram realizadas
através de consulta em trabalhos prévios que tiveram suas atividades desenvolvidas, seja na área de estudo, seja como também em
áreas maiores, onde a área de estudo está inserida.
Foi realizada também a captação das imagens da área de estudo no Reservatório de Biritiba-Mirim (SP) - Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê através do site da EmplasaGeo - EMPLASA (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA). As imagens elegidas
pertencem ao satélite LANDSAT 5.
Posteriormente a extração das imagens, foi realizada aproximação e corte das imagens, através dos programas Paint e Word,
visando a análise exclusivamente da área de estudo, na porção Leste do reservatório de Biritiba-Mirim (SP), pertencente a Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê.
Após a seleção das áreas de estudo, a primeira protegida por mata ciliar, a segunda denominada antrópica agrícola e a terceira
definida como o ponto denominado de referência, também foi realizada a caracterização do fragmento de mata ciliar, que está inserida
em Área de Preservação Permanente – APP, delimitada em trecho de 70 metros.
Também foram realizadas determinações físico químicas e coleta de sedimentos em espaço de 50 metros entre um ponto de
amostragem e outro, auxiliado por um sistema topofil, também foram concretizadas as marcações georreferenciadas e físicas, com
auxílio de um GPS e bóias com poita.
Durante a campanha de amostragem, foram determinados “in situ” com auxílio de uma sonda modelo YSI 6820 V2, os parâmetros
físico-químicos: Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial de Oxirredução
(ORP), Temperatura (T°C) e Turbidez (NTU).
As amostras de sedimentos de fundo e de água foram encaminhadas para laboratórios onde foram realizadas as determinações
analíticas dos elementos químicos: Alumínio (Al), Cálcio (Ca), Ferro (Fe), Magnésio (Mg), Sódio (Na), Zinco (Zn) e Fósforo (P).

Resultados e Discussão
Os resultados apresentados nas tabelas 1, 4 e 7 (EDS - Antrópica Agrícola), sem proteção de mata ciliar, os da tabela 2, 5 e 8 (EDL
- Área Protegida por mata ciliar), e na tabela 3, 6 e 9 (PB1M e PB2J - Ponto de Referência (próxima a nascente do Ribeirão BiritibaMirim).
Tabela 1 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados “in situ” pela sonda multiparâmetro para o Reservatório de
Biritiba-Mirim (SP) na área antrópica agrícola (EDS 1,2,3,4,5), sem proteção de mata ciliar.

Tabela 2 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados “in situ” pela sonda multiparâmetro para o Reservatório de
Biritiba-Mirim (SP) na área protegida por mata ciliar (EDL 1,2,3,4,5)

Tabela 3 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados “in situ” pela sonda multiparâmetro na cabeceira do
Ribeirão Biritiba-Mirim (SP), valores de referência (PB1 e PB2J).

Tabela 4 - Resultados dos parâmetros químicos da água analisados em laboratório para o Reservatório de Biritiba-Mirim (SP) em área
antrópica agrícola (amostras EDS 1,2,3,4,5).

Tabela 5 - Resultados dos parâmetros químicos da água analisados em laboratório para o Reservatório de Biritiba-Mirim (SP) na área
protegida por mata ciliar (amostras EDL 1,2,3,4,5).

Tabela 6 - Resultados dos parâmetros químicos da água analisados em laboratório para o Ribeirão Biritiba-Mirim (SP), ponto
considerado de referência (PB1M e PB2J).

Tabela 7 - Resultados dos elementos químicos encontrados nos sedimentos de fundo analisados em laboratório para o Reservatório de
Biritiba-Mirim (SP) na área antrópica agrícola (EDS 1,2,3,4,5).

Tabela 8 - Resultados dos elementos químicos encontrados nos sedimentos de fundo analisados em laboratório para o Reservatório de
Biritiba-Mirim (SP) na área protegida por mata ciliar (amostras EDL 1,2,3,4,5).

Tabela 9 - Resultados dos elementos químicos encontrados nos sedimentos de fundo analisados em laboratório para o Ribeirão
Biritiba-Mirim, no ponto considerado de referência (PBM1 e PB2J).

As determinações analíticas obtidas pela Sonda Multiparâmetro, revelam variações significativas dos parâmetros físico-químicos
nos pontos monitorados do reservatório de Biritiba-Mirim (SP) entre a área antrópica agrícola e a protegida por mata ciliar, inclusive
quando os dados são comparados pela média, demonstrando a influência do uso e ocupação do solo, no entorno do reservatório e do
impacto na qualidade da água utilizada para abastecimento público. Ressalta-se que os resultados de OD da área protegida por mata
ciliar e da área referência, se apresentaram todos em média, conforme os padrões da Resolução Conama 357/05 para copos d’água de
Classe I. De acordo com Mcneely, Neimanis e Dwyer (1979) o oxigênio dissolvido (OD) possui uma relação intrínseca em um sistema
aquático, pois altera o pH pela variação do conteúdo de dióxido de carbono. Os menores índices de pH presentes na área antrópica
agrícola comparado com os da área protegida por mata ciliar, pode ser devido a presença de matéria orgânica de origem antropogênica
nessa porção. Von Sperling, (2005), afirma que valores de pH muito afastados da neutralidade podem afetar a vida aquática, como
peixes e microrganismos (fitoplancton, zooplancton etc).
Além das determinações realizadas “in situ” pela Sonda Multiparâmetro, os elementos químicos de interesse, como Al, Ca, Fe, Mg,
Na, Zn e P, também foram amostrados e analisados em laboratório para o compartimento água e sedimentos de fundo. Esses
resultados também apresentaram diferenças significativas entre as áreas estudadas, onde os pontos localizados na área antrópica
agrícola, apresentaram valores nitidamente superiores, quando comparados com os pontos da área com proteção de mata ciliar. Isso
também é observado quando os valores médios de cada elemento e de cada área de estudo são comparados. O elemento zinco,
apresenta uma maior quantidade de valores em não conformidade ao padrão de qualidade da CONAMA 357/05, classe I, inclusive
com um pico de 0,295 mg/L no ponto EDS3, para a área antrópica agrícola, comparada à área de estudo protegida por mata ciliar.
Segundo Alloway et al. (1997), o zinco é um dos elementos químicos importantes provindos de fontes agrícolas, utilizado como
base de defensivos, e também como micronutriente em aditivos agrícolas e em rações na criação de animais. Segundo Oliveira et al.
(2010), a maior concentração de fósforo no sedimento de fundo pode ter relação com a ocorrência de erosão, carreando de
sedimentos, nutrientes e elementos da área cultivada, como a adubação fosfatada, que é realizada a cada plantio, para o interior do
corpo hídrico.
Segundo Wang et al. (2005), quanto mais degradada se apresenta a mata ciliar, sua eficiência diminui em reter sedimentos, isso devido
à redução da capacidade de amortizar a velocidade de condução de partículas transportadas pela enxurrada em eventos de erosão
hídrica, essas partículas não são retidas de modo eficiente pela vegetação ripária, contribuindo para um menor controle hidrológico.
Conclusões
Conforme fica claro nos resultados apresentados, é significativa a importância da proteção dada pela mata ciliar no Reservatório de
Biritiba-Mirim (SP).
Nas avaliações e discussão dos resultados do monitoramento ambiental na área de estudo onde a atividade antrópica agrícola é
caracterizada pela ausência de mata ciliar, determinados compostos derivados das características do solo, do uso de fertilizantes e
defensivos agrícolas nos sedimentos de fundo e água, se apresentaram com valores superiores aos da área de estudo da área do
reservatório protegida por mata ciliar, em função do carreamento intenso de partículas, através das águas de escoamento tanto pluvial
como de irrigação, para o interior do Reservatório de Biritiba-Mirim (SP).
Neste trabalho buscou-se demonstrar a preocupação do ponto de vista ambiental, que visa melhorar a qualidade de vida da
população, a qualidade ambiental das áreas degradadas, a qualidade e quantidade da água deste e de outros mananciais, e corrobora e
subsidia futuras propostas de políticas públicas e ações da sociedade para uma melhor gestão dos processos de uso e ocupação do
solo, alertando para a importância das matas ciliares e sua manutenção e ou restauração ecológica no entorno dos cursos d’água,
sempre visando à melhoria de sua qualidade e a preservação da biodiversidade, bem como dos reservatórios constituídos com
finalidade de abastecimento público.
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