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RESUMO --- O reservatório de Barra Bonita foi construído principalmente para a geração de 
energia elétrica, atualmente é utilizado para transporte fluvial, irrigação, turismo, lazer e pesca. Este 
reservatório apresenta problemas na qualidade de suas águas, pois recebe despejos domésticos e 
industriais provenientes dos rios Tietê e Piracicaba. Frente a este cenário, o trabalho objetiva 
analisar temporalmente (anos de 2002 e 2006) as variações de alguns parâmetros de qualidade da 
água (temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico) em três 
diferentes profundidades ao decorrer da coluna d’água, mostrando as mudanças que ocorrem em 
função dos períodos de seca e chuva. Os resultados mostraram que a condutividade elétrica 
apresentou um comportamento estável ao longo da coluna d’água aumentando bastante do ano de 
2002 para 2006, quanto ao oxigênio dissolvido observou-se que os teores tenderam a reduzir da 
superfície para o fundo sendo este mais elevado no ano de 2002 nos braços dos rios Tietê e 
Piracicaba e no corpo central do reservatório. Quanto ao pH observou-se uma tendência à redução 
dos valores conforme aumenta a profundidade. 

ABSTRACT --- The reservoir of Barra Bonita was constructed mainly for the generation of electric 
energy, currently is used for fluvial transport, irrigation, tourism, leisure and fishes. This reservoir 
presents problems in the quality of its waters, therefore it receives domestic and industrial oustings 
proceeding from the rivers Tietê and Piracicaba. Front to this scene, the objective work to secularly 
analyze (years of 2002 and 2006) the variations of some parameters of quality of the water 
(temperature, electric condutivity, dissolved oxygen, hidrogenionic concentration) in three different 
depths when elapsing of the water column, showing the changes that occur in function of the 
periods of drought and rain. The results had shown that the electric condutivity sufficiently 
presented a steady behavior throughout the water column increasing of the year of 2002 for 2006, 
how much to the dissolved oxygen were observed that the texts had tended to reduce more of the 
surface for the deep one being this raised in the year of 2002 in the arms of the rivers Tietê and 
Piracicaba and in the central body of the reservoir. How much to pH a trend to the reduction of the 
values was observed in agreement increases the depth. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Atualmente, os aspectos quantitativos regem as práticas de engenharia visando o 

gerenciamento de reservatórios. Esses sistemas têm sido construídos objetivando assegurar a 

disponibilidade de água, e esse requisito tem sido a principal preocupação para sua operação. 

Entretanto, a preocupação em relação aos aspectos qualitativos da água tem aumentado, já que um 

número cada vez maior de reservatórios, inclusive o de Barra Bonita estão sendo utilizados para 

vários tipos de usos, sendo alguns usos mais exigentes outros menos. Considerando também que a 

quantidade de água está diretamente relacionada à qualidade da mesma, são necessárias novas 

abordagens no sentido de atender a ambos os aspectos que por vezes são excludentes ou 

conflitantes. 

 A utilização cada vez mais intensa e descontrolada das águas dos rios e reservatórios tem 

resultado em diversos conflitos, não só de qualidade como também de quantidade de água, entre 

seus usuários. Com isso, torna-se necessário o desenvolvimento e aprimoramento de métodos e 

técnicas que possibilitem a sua utilização racional sem que haja maiores prejuízos ao meio 

ambiente. 

 As alterações nas vazões afluentes e as mudanças de qualidade das mesmas acarretam 

conseqüências diretas sobre a qualidade da água do reservatório. O volume afluente também afeta a 

mistura das diferentes camadas existentes no corpo hídrico, podendo acarretar, portanto, efeitos 

positivos ou negativos. A mudança de qualidade da água do reservatório está intimamente ligada ao 

tempo de retenção. A variação no nível das águas, altera a qualidade das mesmas, devido à lavagem 

das margens e a degradação da vegetação superior existente nessa área, o que induz uma redução na 

capacidade de proteção exercida por essa área. 

Mesmo privilegiado quanto à sua disponibilidade de água, o Brasil possui sérios problemas de 

escassez hídrica. A disputa pelo uso da água é verificada em diversas regiões, em geral, o Estado de 

São Paulo apresenta um quadro preocupante em relação à disponibilidade, demanda e poluição 

descontrolada dos recursos hídricos. 

A degradação dos recursos hídricos iniciou-se na sub-bacia do Médio Tietê Inferior (onde se 

insere o reservatório de Barra Bonita) na década de 70 em virtude do processo de interiorização do 

desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Segundo Barth (1987), dentre todas as 

unidades de gerenciamento do Estado de São Paulo, a unidade do Sorocaba/Médio Tietê está entre 

as que se concentram os maiores problemas de aproveitamento e controle dos recursos hídricos. 

Seus rios estão cada vez mais poluídos, sendo que parte expressiva desta poluição é proveniente de 

esgotos domésticos, resíduos industriais e insumos agrícolas. A maior concentração de matéria 

orgânica se encontra no trecho inicial do Médio Tietê, evidenciando que os poluentes recebidos na 
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Região Metropolitana de São Paulo, consistem nas principais fontes de degradação da qualidade das 

águas do Médio Tietê Inferior. 

Estes fatores geram conflitos no uso da água e fazem com que essa unidade de gerenciamento 

seja cenário ideal para a realização de estudos que visem à racionalização e preservação dos 

recursos hídricos.  

Com esse contexto, o objetivo do trabalho é analisar temporalmente (anos de 2002 e 2006) as 

variações de alguns parâmetros de qualidade da água (temperatura, condutividade elétrica, oxigênio 

dissolvido, potencial hidrogeniônico) do reservatório de Barra Bonita - SP em três diferentes 

profundidades ao decorrer da coluna d’água, mostrando as mudanças que ocorrem em função dos 

períodos de seca (abril a setembro) e o período chuvoso (outubro a março). 

2  - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Localização e caracterização da área de estudo  

O reservatório de Barra Bonita está localizado na sub-bacia do Médio Tietê Inferior, uma das 

sub-bacias integrantes da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 10 - Bacia 

Hidrográfica dos rios Sorocaba/Médio Tietê. O seu braço direito está inserido na bacia dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que influencia bastante na qualidade de suas águas (Figura 1). 

Apesar de ser formado principalmente pelo barramento dos rios Tietê e Piracicaba, o reservatório 

conta também com a contribuição de outros afluentes, de maior ou menor importância (Figura 2).  

 

Figura 1 - Localização das UGRHI’s no Estado de São Paulo 
Fonte: http://www.biotasp.org.br/biodiv/mapas/bacias (2002).  
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Figura 2 - Imagem de Satélite do reservatório de Barra Bonita (Google Earth). 
Fonte: http://translate.google.com/translate (2006). 

 

A sub-bacia hidrográfica do Médio Tietê abrange a porção da bacia do Tietê que vai desde a 

Barragem de Pirapora, passando pela Usina Hidrelétrica de Rasgão, até o Reservatório de Barra 

Bonita, com 367 km de extensão e área de drenagem de aproximadamente 6.830 km2. O principal 

afluente incluído nesta sub-bacia é o rio Sorocaba, na margem esquerda. A bacia do Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí é afluente na margem direita.  

Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Sorocaba/Médio Tietê (2000), a sub-bacia do 

Médio Tietê Inferior, é composta por sete municípios (Anhembi, Bofete, Botucatu, Conchas, 

Pereiras, Porangaba, Torre de Pedra), com uma população de 149.983 habitantes, exceto Botucatu 

(108.112 habitantes) os demais municípios têm população aproximadamente igual ou inferior a dez 

mil habitantes, e praticamente todo esgoto é lançado sem tratamento nos corpos receptores. Apenas 

três municípios têm algum tipo de tratamento, correspondendo a um total de 6,7% de redução da 

matéria orgânica. A carga orgânica lançada nos corpos receptores é de 7.448 kg DBO5,20/dia. De 

acordo com o mesmo relatório, cinco indústrias situadas no Médio Tietê Inferior são responsáveis 

por 86,4% da carga remanescente lançada.  

O território abrangido pela UGRHI-10 contém áreas urbanas, vegetação natural, pastagens, 

reflorestamento, culturas de horta, frutas, milho e cana de açúcar, além da extração e processamento 

de calcário. As indústrias presentes na região são têxteis, alimentícias, química, mecânica, 

eletroeletrônica e agroindústrias. 

A vegetação predominante na região é a monocultura intensiva de cana, com cerca de 1.140 

km2 de área cultivada, com a presença de uma das maiores indústrias de álcool do mundo, 
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despejando seus resíduos no rio Tietê, causando grandes impactos a sua jusante (Calijuri e Tundisi, 

1990). 

De acordo com a CETESB (2005), com base nas concentrações de fósforo total e clorofila (a), 

o reservatório de Barra Bonita recebe classificação anual de ambiente eutrófico.  

Em relação às características limnológicas, o reservatório apresenta padrão de circulação do 

tipo polimítico, com curtos períodos de estratificação, encontrando-se em adiantado estado de 

eutrofização. O tempo médio de retenção das águas é de 30 dias no verão e 6 meses no inverno 

(Tundisi e Matsumura-Tundisi, 1990). 

Dentre os diversos tributários do sistema, os rios Piracicaba e Tietê são os principais 

responsáveis pelo estado trófico do reservatório, fornecendo altas cargas de nutrientes e metais 

através dos despejos domésticos e industriais (Oishi, 1996). 

Este reservatório foi construído, principalmente, para a geração de energia elétrica. Porém, 

atualmente, é também utilizado para transporte fluvial (Hidrovia Tietê-Paraná), irrigação, turismo, 

lazer, pesca e como suporte ao desenvolvimento do complexo industrial da região. 

No que diz respeito aos usos preponderantes da água, a figura 3 mostra a situação do Estado 

de São Paulo em percentagem e por bacias hidrográficas, podendo ser observado que na Bacia 

Hidrográfica do Sorocaba/ Médio Tietê (BHTS) há um predomínio do uso da água para irrigação e 

na Bacia Hidrográfica do Piracicaba/Capivari/Jundiaí (BHPCJ) para o abastecimento doméstico e 

industrial. 

 

Figura 3 - Usos preponderantes da água nas bacias do Estado de São Paulo com destaque para as 
BHTS e BHPCJ. 

Fonte: SIGRH (2004). 
 

O clima da região é considerado de transição entre os climas tropical e subtropical e as 

estações anuais não são bem definidas. De forma mais específica, segundo Monteiro (1973), a 
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maior parte da área de estudo pode ser classificada, quanto aos climas zonais, como climas 

controlados por massas equatoriais e tropicais; quanto aos climas regionais como climas tropicais 

alternadamente secos e úmidos (A2) e quanto às feições climáticas individualizadas nos climas 

regionais segundo as unidades geomorfológicas como depressão do Perceé doTietê (VI). 

 No mês mais quente, a temperatura sempre está acima dos 22°C e no mês mais frio, a 

temperatura mínima é inferior a 18°C. De acordo com a classificação de Köppen, o clima na região 

pode ser considerado como CW` (clima mesotérmico, com inverno seco e verão quente). 

 O inverno é caracterizado por apresentar temperaturas médias diárias que variam de 11°C a 

21°C, valores médios de radiação solar variando entre 204 cal/min.cm² e 370 cal/min.cm², com 

média de 305 cal/min.cm², com dias que praticamente não apresentam insolação, até outros em que 

esta chega à 10h e 12 min. Apesar de neste período os dias apresentarem menos horas de insolação, 

geralmente são claros e sem nuvens, quando comparados a alguns dias do verão. No mês mais seco, 

as precipitações são inferiores a 30 mm. 

 No verão, as temperaturas médias variam de 23°C a 33°C, os valores de radiação solar 

variam entre 313 cal/min.cm² e 683 cal/min.cm², com média de 464 cal/min.cm², e as chuvas são 

abundantes, atingindo valores de até 30 mm/dia. Devido às elevadas temperaturas e à instabilidade 

do tempo nesta época do ano, dias nublados e abafados são comuns (Calijuri, 1999). A precipitação 

anual nesta região chega a atingir uma média de 1300 mm, a precipitação média mensal na região 

do reservatório encontra-se na Figura 4. 

 

Figura 4 – Precipitação média mensal entre 1939 e 2004 na região do reservatório 
Fonte: DAEE (2005) 

  

Segundo relatório do CPTEC/INMET (2007) a precipitação na região no mês de julho de 

2006 oscilou entre 25 e 50 mm. Já no mês de dezembro os valores de precipitação total oscilaram 

entre 200 e 250 mm, verificando um acréscimo na precipitação, conforme figura 5.  
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Figura 5 - Mapa esquemático com os valores de precipitação total para os meses de julho e 
dezembro de 2006. 

Fonte: CPTEC/INMET (2007) 

2.1 - Metodologia de trabalho na coleta de dados 

Utilizando os pontos adotados por Prado (2004), foram levantados 30 pontos de amostras 

divididos por compartimentos do reservatório de Barra Bonita: “braço” do rio Piracicaba, “braço” 

do rio Tietê, “corpo central” do reservatório, encontro dos “braços” e barragem, para que pudesse 

ser feita uma análise de toda área do reservatório (Figura 6).  

 

Figura 6 - Localização dos pontos de amostragens de água em 1990 (Projeto SISA) e 2002 (Tese de 
doutorado: Prado, R.B) no reservatório de Barra Bonita - SP. Imagem ETM+ Landsat 7, 2002. 

Fonte: Prado (2004) 
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As coordenadas geográficas dos pontos de amostragem encontram-se na tabela 1. 

Tabela 1 - Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem da água 

Ponto Latitude Longitude Ponto latitude Longitude 

1 S 22 39 27,99 o 48 05 21,66 16 S 22 42 02,45 o 48 12 06,18 

2 S 22 38 31,28 o 48 05 53,51 17 S 22 41 44,85 o 48 12 18,64 

3 S 22 37 06,77 o 48 05 47,37 18 S 22 42 15,82 o 48 14 48,91 

4 S 22 37 43,12 o 48 07 18,01 19 S 22 40 21,66 o 48 15 03,45 

5 S 22 37 46,45 o 48 08 46,88 20 S 22 40 03,79 o 48 16 30,23 

6 S 22 37 05,91 o 48 10 52,49 21 S 22 41 01,28 o 48 17 26,70 

7 S 22 37 10,51 o 48 12 24,41 22 S 22 40 10,70 o 48 19 26,41 

8 S 22 35 29,21 o 48 12 46,16 23 S 22 40 02,75 o 48 20 57,14 

9 S 22 36 41,91 o 48 14 17,02 24 S 22 38 12,52 o 48 21 28,99 

10 S 22 35 38,26 o 48 15 50,48 25 S 22 36 25,08 o 48 21 25,02 

11 S 22 35 59,17 o 48 17 14,07 26 S 22 35 43,69 o 48 22 14,68 

12 S 22 37 27,65 o 48 19 50,05 27 S 22 35 22,07 o 48 26 22,26 

13 S 22 36 55,76 o 48 20 43,01 28 S 22 33 21,42 o 48 29 14,52 

14 S 22 42 14,76 o 48 08 58,28 29 S 22 32 48,74 o 48 26 38,36 

15 S 22 41 48,06 o 48 10 23,87 30 S 22 31 52,78 o 48 31 14,98 

 

Os parâmetros que se obteve in loco foram: temperatura, condutividade elétrica, oxigênio 

dissolvido, potencial hidrogeniônico e profundidade, utilizando uma Sonda Multiparâmetros de 

Monitoramento da Qualidade da Água YSI, modelo 6820 (Figura 7), e um aparelho de GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) para o posicionamento da embarcação.  

 

Figura 7 – Sonda Multiparâmetros de Monitoramento da Qualidade da Água YSI 6820 
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Na sonda de monitoramento da qualidade da água, acoplamos os sensores que permitem à 

leitura de todos os parâmetros citados acima, que são registrados em um Display também acoplado 

a sonda. Após a leitura em campo (Figura 8), os dados são transferidos do Display para o software 

EcoWatch, onde os dados são trabalhados e apresentados na forma de gráficos (Figura 9). 

 

Figura 8 – Coleta de dados no reservatório de Barra Bonita. 
 

 

Figura 9 – Tela do software EcoWatch com  apresentação dos resultados em gráficos 
 

Foram obtidas amostras na primeira quinzena do mês de julho de 2006 (estação seca), onde o 

reservatório se encontrava na cota 449,55 m, e repetido o mesmo procedimento, na primeira 

quinzena do mês de dezembro de 2006 (estação chuvosa) com o reservatório na cota 447,57 m. 

Os dados foram coletados nestas datas, para poderem ser comparados com Prado (2004), que 

realizou suas coletas nestes mesmos períodos no ano de 2002, para que fosse possível fazermos uma 

análise temporal das variações dos parâmetros citados acima.  
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3  - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Posteriormente às amostragens e análise dos parâmetros, apresentamos as análises dos dados 

obtidos em diferentes profundidades para os pontos mais críticos de cada compartimento do 

reservatório, sendo eles: ponto 1 (começo do braço do rio Piracicaba), ponto 13 (encontro dos 

braços), ponto 14 (começo do braço do rio Tietê), ponto 26 (corpo central do reservatório) e ponto 

30 (barragem). 

Esta análise teve como objetivo verificar se a distribuição dos parâmetros na coluna d’água 

vem sendo alterada ao longo do tempo. Foram comparados os parâmetros temperatura, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e potencial hidrogeniônico, onde estes foram obtidos em 

profundidades coincidentes, sendo:  

• Superfície;  

• profundidade do Disco de Secchi (m);  

• 3 vezes a profundidade do Disco de Secchi (m). 

 Em relação à temperatura, observou-se a diminuição em todos os pontos analisados, 

conforme a profundidade foi aumentando, e está se mostrou levemente mais elevada no ano de 2002 

(Figuras 10 a 14). O perfil vertical de temperatura em lagos e reservatórios varia com as estações do 

ano. Esta variação de temperatura afeta a densidade da água e, em decorrência, a capacidade de 

mistura e estratificação do corpo d’água. Durante o verão e os meses mais quentes do ano, a 

temperatura da camada superficial é bem mais elevada que a temperatura do fundo, devido à 

radiação solar. Devido a este fato, a densidade da água superficial torna-se inferior à densidade da 

camada do fundo, fazendo com que haja camadas distintas no corpo d’água. 
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Figuras 10, 11, 12, 13 e 14 - Temperatura, nos pontos (1, 13, 14, 26 e 30) em 3 diferentes 
profundidades, nas estações seca e chuvosa, para os dois períodos (2002 e 2006). 
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Quanto à condutividade elétrica, o comportamento foi estável ao longo da coluna d’água para 

todos os pontos, exceto no ponto 13 (estação seca) e no ponto 14 (estação chuvosa), apresentando 

pequenas oscilações. Os valores do ano de 2006 se apresentaram maiores em todos os pontos 

analisados, estes resultados mostram estar havendo entrada de uma carga maior de nutrientes no 

reservatório ao longo do tempo (Figuras 15 a 19). O valor máximo encontrado nos dois anos 

analisados foi 491(uS/cm) no ponto 13, estação chuvosa no ano de 2006. 
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Figuras 15, 16, 17, 18 e 19 - Condutividade elétrica, nos pontos (1, 13, 14, 26 e 30) em 3 diferentes 

profundidades, nas estações seca e chuvosa , para os dois períodos (2002 e 2006). 
 

No que se refere ao oxigênio dissolvido nas diferentes profundidades (Figuras 20 a 24), de 

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

verificar a série temporal, percebeu-se uma variabilidade entre os pontos analisados, sendo o 

oxigênio dissolvido mais elevado no ano de 2002 nos pontos 1, 14 e 26, no ponto 13 o oxigênio 

dissolvido foi mais elevado no ano de 2006, destacando também, que neste mesmo ponto foram 

registradas as menores concentrações de oxigênio dissolvido no ano de 2002 para a profundidade de 

3 vezes o Disco de Secchi, tanto na estação seca (1,22 mg/L) quanto na chuvosa (1,58 mg/L). Na 

barragem (ponto 30) este se mostrou equilibrado entre os anos, observou-se que no ponto 14 em 

2002 e 2006 na estação seca e chuvosa as concentrações de oxigênio dissolvido ficaram abaixo de 5 

mg/L para todas as profundidades, estando fora dos padrões estabelecidos para águas de classe 2, 

conforme a Resolução CONAMA 357 de 18/03/05.  

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

transporte de materiais e a ressuspensão do material de fundo. Nesta época, a turbulência na parte 

mais profunda, provocada pelas vazões turbinadas, a entrada de material alóctone e as elevadas 

temperaturas propiciam uma demanda maior de oxigênio dissolvido (Calijuri, 1999). Deve ser por 
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este motivo que se observou que as profundidades dos anos estudados, no período chuvoso, 

possuem valores mais reduzidos que no período seco. 
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Figuras 20, 21, 22, 23 e 24 - OD, nos pontos (1, 13, 14, 26 e 30) em 3 diferentes profundidades,  nas 

estações seca e chuvosa , para os dois períodos (2002 e 2006). 

 

Quanto ao pH, tanto na estação seca como na chuvosa, observou-se uma tendência à redução 

dos valores conforme aumenta a profundidade, nos dois períodos analisados (Figuras 25 a 29). Por 

outro lado, ao longo do tempo, o pH tendeu a aumentar, principalmente na superfície, com exceção 

do ponto 26 (corpo central) e do ponto 1 (braço do Piracicaba).  
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Figuras 25, 26, 27, 28 e 29 - pH, nos pontos (1, 13, 14, 26 e 30) em 3 diferentes profundidades, nas 

estações seca e chuvosa, para os dois períodos (2002 e 2006). 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de qualidade da água do reservatório de Barra Bonita foi realizada em trinta pontos 

de amostragem contemplando todos os compartimentos do reservatório (barragem, corpo central, 

encontro dos braços dos rios Tietê e Piracicaba, braço do rio Tietê e braço do rio Piracicaba). 

Verificou-se que em relação à sazonalidade a um grande aumento na temperatura e 

condutividade elétrica no período chuvoso, sendo que o oxigênio dissolvido reduz bastante neste 

período. O pH não sofre grande variações em relação aos períodos de seca e de chuvas. 
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O gerenciamento do reservatório deve sempre proporcionar o uso múltiplo de suas águas 

maximizando os benefícios econômicos e sociais. Precisa ser observado também, conforme a lei, o 

desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento econômico, e por final o 

gerenciamento sistemático do reservatório sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade 

de suas águas. 

Em se tratando do enquadramento do reservatório em classes, segundo os usos 

preponderantes da água, teoricamente poderíamos enquadrar o reservatório de Barra Bonita, como 

classe IV, que são águas destinadas à navegação e à harmonia paisagística, pois este foi construído 

com a finalidade de geração de energia hidrelétrica, não requerendo, condições de qualidade das 

suas águas tão exigente. Mas com as visitas ao reservatório para os levantamentos de dados de 

campo, observamos que se fazem diversos usos do reservatório mais exigentes em termos de 

qualidade de suas águas, podendo este se enquadrar na classe II, mas como vimos nos resultados o 

oxigênio dissolvido certo tempo ficou abaixo do limite ( 5 mg/L) estabelecido pela resolução do 

CONAMA nº 357 para águas de classe II. 

O uso e cobertura da terra nas sub-bacias do reservatório, e as ações antrópicas têm sido a 

principal causa dos problemas relacionados aos recursos hídricos. Desta forma, verificou-se a 

necessidade emergencial de planejamento do uso e ocupação das terras e a adoção de práticas de 

manejo do solo e da água mais sustentáveis na área estudada. 

Ao se considerar o reservatório de Barra Bonita como um sistema aquático com 

compartimentos diferenciados quanto à qualidade da água e entrada de poluentes, concluiu- se que 

o “braço” do rio Tietê é o que apresenta teores mais elevados de material orgânico, provindo dos 

esgotos domésticos e industriais dos grandes centros urbanos (fontes pontuais de poluição), 

destacando uma grande elevação da condutividade elétrica entre os anos de 2002 e 2006.  
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