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RESUMO 

 
 
YAMASHITA, Michele Emy. Transposição didática no ensino de Ciências: 
qualidade de água e manejo de recursos hídricos. 2018. 45p. Monografia 
(Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Medianeira, 2018. 
 

A transposição didática pode ser uma ferramenta interessante para a alfabetização 
científica, na medida em que possibilita a adaptação de pesquisas científicas reais 
para o ambiente pedagógico. O objetivo desse trabalho é propor uma transposição 
didática possível dentro do tema de qualidade de água e manejo de recursos 
hídricos. Para tanto, foi escolhido o terceiro maior sistema de abastecimento de água 
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), responsável pelo abastecimento de 
bairros da zona sul e sudoeste da RMSP: o sistema Guarapiranga. De acordo com a 
literatura, a represa Guarapiranga apresenta sinais de degradação da qualidade da 
água, com altos teores de nitrogênio, fósforo e clorofila a. Tais dados apontam para a 
 e e   dade de  la o  e trutura   de lo  o  ra o  ue    e   olu  o ar a   au a  
da eutro   a  o, além de planos de esgotamento sanitário, habitação e 
conscientização. Com a utilização de kits disponíveis no mercado, alunos e 
professores podem analisar variáveis limnológicas sem a necessidade de 
equipamentos de alto custo e especialização técnica, o que torna a proposta viável e 
atraente para o ensino de Ciências. 

 

Palavras-chave: alfabetização científica; água; eutrofização; ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

YAMASHITA, Michele Emy. Didactic transposition in science education: water 
quality and management of water resources. 2018. 45p. Monografia 
(Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Medianeira, 2018. 
 

Didactic transposition can be an interesting tool for scientific literacy, as it allows the 
adaptation of real scientific research to the pedagogical environment. The objective 
of this work is to propose a possible didactic transposition within the theme of water 
quality and water resources management. To this end, the third largest water supply 
system of the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP) was chosen, responsible for 
supplying neighborhoods in the south and southwest of the RMSP: the Guarapiranga 
system. According to the literature, the Guarapiranga dam shows signs of 
degradation of water quality, with high levels of nitrogen, phosphorus and chlorophyll 
a. These data point to the need for long-term structural plans aimed at solving the 
causes of eutrophication, as well as plans for sanitary sewage, housing and 
awareness. With the use of kits available in the market, students and teachers can 
analyze limnological variables without the need for expensive equipment and 
technical expertise, which makes the proposal feasible and attractive for teaching 
science. 
 

Keywords:  scientific literacy; water; eutrophication; teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Água é um tema fundamental em saúde, educação ambiental, ecologia, 

política e economia. Qualidade de água e as ações públicas de manejo dos 

mananciais de abastecimento de água potável tem papel importante na saúde 

sanitária de uma região e devem ser sempre pauta de discussão e conhecimento 

público. Partindo desse ponto, são inúmeras as possibilidades de aula e projetos 

pedagógicos que podem ser desenvolvidas a respeito da importância dos recursos 

hídricos e das políticas de manejo, especialmente quando diz respeito direto ao 

contexto social dos alunos.  

É comum que o ensino de Ciências limite-se a apresentar seus produtos 

(conceitos gerais, conclusões válidas para a maioria dos casos), sem promover a 

essência investigativa e contextual da Ciência. Baseando-se no princípio de que o 

ensino de Ciências deve promover o contato do aluno com o mundo, possibilitando a 

compreensão da realidade que o cerca, a utilização de aulas práticas é um recurso 

recorrente. 

 No ensino de Ciências, as aulas práticas podem ter um papel importante, 

pois possibilitam pensar sobre o mundo de formas diferentes, ampliando o 

conhecimento sobre o objeto estudado e estimulando habilidades, como a 

observação, a obtenção e a organização de dados, assim como a reflexão e a 

síntese de ideias. Ne te trabalho a ex re   o “at   dade  rát  a” te  u   e t do 

amplo, podendo incluir atividades laboratoriais, atividades de campo, atividades 

experimentais, etc.  

De forma geral, é evidente o papel de destaque que atividades práticas têm, 

tanto do ponto de vista dos professores quanto dos alunos, em função da motivação 

que elas trazem ao processo de ensino aprendizagem. Além do papel motivador, 

aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos e métodos científicos, 

além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu 

mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos. 

 Levando-se em conta que Ciência sempre acontece em tempo e espaços 

definidos para responder a perguntas específicas, é interessante que as aulas de 

Ciência contemplem isso em algum momento, aproximando o aluno do seu contexto. 

Neste sentido, parte-se de pesquisas de um sistema de água particular, o Sistema 
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Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de cerca de quatro milhões de 

pessoas na cidade de São Paulo e região metropolitana. 

O objetivo desse trabalho é propor uma transposição didática possível dentro 

do tema de qualidade de água e manejo de recursos hídricos, a partir de pesquisas 

científicas reais, levando em consideração contexto, interdisciplinariedade e 

alfabetização científica. São delineadas possibilidades de atividades práticas como 

parte fundamental desta proposta e que serão importantes nos conceitos científicos 

desenvolvidos. Procura-se ainda contornar as deficiências comum ao ensino de 

Ciências, onde há uma visão pouco realista, descontextualizada e que dificultam o 

ensino e a compreensão da importância dos recursos hídricos a nível local.  

Este trabalho também tem intuito de servir como guia para o professor, dando 

uma ideia geral de como pesquisas em reservatórios e mananciais são feitas, quais 

parâmetros adotados e quais as metologias adotadas em pesquisas reais.  

A princípio, a proposta foi visualizada para aplicação em projetos 

desenvolvidos no ensino médio, pois envolve conceitos químicos e biológicos 

complexos, todavia é perfeitamente viável abordar o tema de qualidade de água no 

ensino fundamental, com análise de variáveis limnológicas, desde que feitas as 

simplificações e adaptações pertinentes no conteúdo tórico. 
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2. A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

  

A ex re   o “Tra   o    o D dát  a”  o   r  e ra e te  ro o ta  elo 

sociólogo MICHEL VERRET (1975) em estudo sobre as necessidades para o 

ensino. YVES CHEVALLARD (1991), professor de matemática, sistematiza as 

concepções propostos por Verret, desenvolvendo a teoria da Transposição Didática. 

Ela consiste na transformação de um objeto do saber científico em um objeto de 

ensino. É um processo no qual os conhecimentos científicos sofrem transformações 

adaptativas e simplificações tornando-se um conhecimento mais pertinente aos 

objetivos da instituição escolar (CARNEIRO, 2009).  

Chevallard emprega o termo no contexto específico do ensino da matemática 

e diz que todo saber é institucional. Assim, sua teoria diz respeito às transformações 

do saber na passagem de uma instituição a outra, desde a instituição científica às 

instituições que elaboram programas curriculares e materiais didáticos. Embora sua 

teoria tenha um aspecto circunstancial próprio ao campo epistemológico da 

 ate át  a, o  odelo teór  o da “tra   o    o d dát  a” ajuda a re let r  obre  ua   

conteúdos são priorizados no contexto do ensino de Ciências e com quais 

abordagens para manter sua correspondência com a natureza do conhecimento 

científico. Neste trabalho a proposta de transposição didática se baseia em três 

conceitos: contextualização, interdisciplinariedade e alfabetização científica. 

A contextualização reside em vincular o conhecimento à sua origem e à sua 

aplicação. Isso significa que o ensino deve levar em conta o cotidiano e a realidade 

de cada região e as experiências vividas pelos alunos. A contextualização do 

conhecimento é relevante porque traz significado real para os alunos e permite que 

eles vislumbrem como podem usar o conhecimento para atuar como cidadãos.  

Na cidade de São Paulo, quatro sistemas são responsáveis pelo 

abastecimento de água: sistema Cantareira, sistema Alto Tietê, Reservatório Rio 

Claro (que faz parte do complexo Billings) e o Sistema Guarapiranga. Seria 

interessante que o sistema de abastecimento estudado fosse correspondente a 

localização da escola, o que significa que o Sistema Guarapiranga corresponde as 

comunidades da zona sul de São Paulo. 

Um tema amplo como o de qualidade de água possibilita que muitas áreas do 

conhecimento sejam abordadas, como a Física (variáveis limnológicas físicas como 

temperatura e turbidez), Matemática (análise de dados, formulação de gráficos, 
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Geografia (relevo e altura da represa, densidade populacional do entrono, zona de 

drenagem, etc), Biologia (comunidade fitoplanctônica, eutrofização), Química 

(variáveis químicas, ciclo do cobre, contaminação da água, etc). Desta maneira, 

pode ser desenvolvido um projeto interdisciplinar, com participação de diversos 

professores. A interdisciplinaridade é interessante, pois o saber científico mobiliza 

necessariamente diversos conhecimentos e transpor isso para a sala de aula 

oferece uma nova postura diante do conhecimento. A interdisciplinaridade visa 

garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites 

das disciplinas e dando uma visão mais integral dos objetos estudados. 

A transposição didática de uma pesquisa científica deve ter como foco, além 

do ensino dos conteúdos, a alfabetização científica. Essa alfabetização consiste em 

possibilitar ao aluno adquirir um vocabulário associado a conceitos científicos, 

compreender a natureza da metodologia científica e a entender o potencial 

transformador da ciência e da tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade. Ser 

al abet  ado   e t    a e te ta bé   ode   r a  er e te d da  o o a “ a a  dade 

de ler,  o  ree der e ex re  ar o     o  obre a  u to  de  aráter   e tí   o” 

(MILLER, 1983 p. 30).  

Como proposta de atividade prática em campo, há possibilidade de um 

protocolo simplificado de análise de qualidade de água, com coleta de água do 

reservatório. Na falta de recursos para saída e atividade in situ, os alunos podem 

ainda realizar análise de água direto da rede de abastecimento (ver tópico 5).  
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3. OBJETO DO SABER CIENTÍFICO: O RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA  

 

 

Represas ou reservatórios são ecossistemas artificiais, com características 

próprias. Intermediários entre rios e lagos, podem assumir características ecológicas 

parecidas com as dos ecossistemas lóticos, quando o tempo de residência é de dias 

ou semanas, ou lênticos, quando o tempo de residência é de meses ou anos 

(HENRY et al. 1998). O Sistema Guarapiranga é um sistema lêntico de 

abastecimento de água potável. O manancial do Guarapiranga situa- e a 23°43’ S e 

46°32’ W, a u a alt tude e tre 700 e 930  etro  (MELCHOR et al., 1974). A ba  a 

do Reservatório Guarapiranga pertence à bacia do Rio Pinheiros, que por sua vez é 

uma sub-bacia dentro da região da bacia do Alto Tietê. 

O rio Pinheiros tem dois grandes tributários, o Rio Guarapiranga e o Rio 

Grande. O represamento deles deu origem, respectivamente, ao reservatório 

Guarapiranga e ao reservatório Billings. A Represa Guarapiranga foi construída 

entre 1906 e 1908, com o objetivo inicial de aumentar a capacidade de gerar energia 

na usina de Parnaíba, no rio Tietê. A construção da barragem custou o alagamento 

de uma grande área de Mata Atlântica (WHATELY; CUNHA, 2006a) e a represa foi 

integrada ao sistema de abastecimento de água para a cidade de São Paulo em 

1927. 

Sistema Guarapiranga é o terceiro maior sistema de água da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), localizado na zona sul do município de São 

Paulo, possui uma capacidade de armazenamento de 171 bilhões de litros de água. 

O maior sistema fornecedor de água da região metropolitana de São Paulo é o 

Sistema Cantareira, seguido pelo Sistema Alto Tietê (SABESP, 2018). 

Atualmente, águas são transpostas de duas bacias para o Guarapiranga. Há 

o sistema de reversão do Rio Capivari-Monos, iniciado em 1963, e o braço 

Taquacetuba, que transfere águas da Billings para o sistema Guarapiranga desde 

2000. Portanto, o Sistema Guarapiranga é composto pela represa Guarapiranga, 

pela Represa Billings (Braço Taquacetuba) e pela reversão (cerca de 1 m3 por 

segundo de água) do Rio Capivari para o Rio Embu-Guaçu (SABESP, 2018). 

As represas Billings e Guarapiranga são responsáveis pelo fornecimento de 

água para grande parte da região metropolitana de São Paulo (RMSP), onde a 

Billings é a maior reservatório e o Guarapiranga é o terceiro maior sistema de 
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abastecimento (CETESB, 2002). Suas águas são tratadas no Estacão de 

Tratamento de Água do Alto da Boa Vista antes de serem encaminhadas para 

abastecer parcialmente os bairros da zona sul e sudoeste da RMSP. 

O reservatório Guarapiranga é de propriedade da Empresa Metropolitana de 

Águas e Energia – EMAE e apresenta 3 grandes afluentes contribuintes: os rios 

Embu-Mirim, Embu-Guaçu e o Parelheiros. Outros cursos menores de água também 

convergem para a represa como o Rio Bonito, Rio das Pedras, Rio São José, 

Tanquinho, Guavirutuba, Mombaça e Itupu. O reservatório produz, em média, 14 mil 

litros de água por segundo para atender cerca de 3,7 milhões de habitantes (20% da 

população da RMSP) (WHATELY; CUNHA, 2006b). 

A partir do ano 2000, em decorrência da deficiência de água para o 

abastecimento da RMSP, teve início a transposição de água do Braço Taquacetuba 

da Billings para a Represa Guarapiranga (CETESB 2002) – ver figura 1. A vazão do 

manancial em 2007 estava em 10 m3 por segundo e a SABESP capta cerca de 12 

m3 por segundo para o abastecimento. Para suprir esta diferença, são bombeados 

do Sistema Billings (braço do Taquacetuba) 4 m3 por segundo (RICHTER et al., 

2007) para o Rio Parelheiros. 

Algumas razões para escolha desse braço da Billings são a qualidade da 

água, seu afastamento do corpo principal e por estar em área já desmatada. As 

condições topológicas e geológicas das margens também foram fatores de escolha. 

O braço Taquacetuba contribui com cerca de 29% do total na produção de água no 

sistema Guarapiranga e o rio Capivari, com cerca de 7% (WHATELY; CUNHA, 

2006b). 

De responsabilidade da SABESP, a Estação Elevatória do Capivari, 

inicialmente projetada para gerar energia, tem como função bombear a água das 

partes baixas do Rio Capivari para o reservatório Guarapiranga. A bacia do Capivari-

Monos localiza-se no extremo Sul do município de São Paulo, dentro de Área de 

Proteção Ambiental (APA). Ainda pouco ocupada, apresenta uma qualidade de 

água, na média, melhor que a da Billings e do Guarapiranga. A proteção desta bacia 

hidrográfica tem, portanto, importância estratégica e a APA Capivari-Monos abriga 

também as cabeceiras do rio Embu-Guaçu, o maior tributário do reservatório 

Guarapiranga. 

A bacia hidrográfica do reservatório está inserida em Área de Proteção aos 

Mananciais, desde 1975, por efeito de legislação estadual (lei nº 898/1975). Com a 
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promulgação da lei estadual nº 1.172/1976, as faixas de restrição são delimitadas e 

mapeadas e são apresentados parâmetros de ocupação, estabelecendo áreas 

impróprias e próprias para ocupação, tanto urbana como rural. Tanto o sistema 

Guarapiranga quanto o sistema Billings têm regulamentações próprias, levando em 

conta o uso da água em suas bacias (SÃO PAULO, 2006). 

 

Figura 1 – Represas Guarapiranga e Billings com o ponto da transposição do Braço 

Taquacetuba para o Rio Parelheiros representado pela seta vermelha. 

 

Fonte: Acervo próprio (2017) 

 

A legislação, bastante restritiva em relação às possibilidades de uso e 

ocupação do solo nas bacias protegidas, foi incapaz de deter o crescimento 

populacional nas periferias da mancha urbana metropolitana, em áreas fortemente 

 re   o ada   ela  “ex lo  o de o rá   a”  ue  ara ter  ou o  eríodo da  dé ada  

de 50 a 70 e acompanhou o intenso processo de desenvolvimento industrial da 

metrópole. 



15 

A diminuição da qualidade da água dessa represa, decorrente do esgoto e da 

poluição difusa, evidenciou-se na década de 1970. O declínio da qualidade da água 

do Reservatório Guarapiranga ficou evidente com o processo de eutrofização 

acelerado pela entrada de fertilizantes utilizados em culturas na bacia hidrográfica, 

lixiviação de áreas de pastagens e despejo de efluentes industriais e domésticos, 

resultando no enriquecimento de seu corpo hídrico, especialmente em nutrientes 

como fósforo e nitrogênio.  

O reservatório Guarapiranga é raso, o que também favorece o acúmulo de 

poluentes. Outrossim, sistemas rasos podem ser bastante suscetíveis a recirculação 

de nutrientes quando não se apresentam estratificados por temperatura, de forma 

que a agitação do sedimento cria um sistema autofertilizante (BICUDO et al., 2007). 

Esses fatores contribuem para a proliferação sazonal do fitoplâncton, onde  

cianobactérias, potenciais produtoras de cianotoxinas, prejudiciais à saúde animal e 

humana, podem estar presentes. Uma vez presente em altas quantidades em um 

manancial, além de produzir toxinas, as cianobactérias colaboram para o aumento 

na quantidade de matéria orgânica no ambiente aquático, o que também gera risco 

para a saúde da população consumidora da água tratada que provém do manancial 

A partir da década de 80, florações de diatomáceas e cianobactérias 

passaram a ser frequentes, prejudicando o processo de tratamento da água 

destinado ao abastecimento público (RODRIGUES, 2008). As florações de algas 

passaram a influenciar o processo de tratamento da água, causando entupimento de 

filtros, demora na filtração e sabor e odor desagradáveis. 

Atualmente, a represa se mantém eutrofizada e desde 1976 a aplicação do 

algicida sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) é o principal procedimento no controle algal. 

Mais recentemente, também é adotado o peróxido de hidrogênio no manejo do 

crescimento fitoplanctônico, especialmente de cianobactérias (CALEFFI, 2000). 

A ocupação da bacia é heterogênea, apresentando áreas totalmente 

urbanizadas e remanescentes da Mata Atlântica. Há manchas de vegetação de 

entorno próximas à margem do reservatório, dois parques ecológicos com áreas 

voltadas a proteção que representam 0,6% da bacia e Unidades de Conservação de 

proteção integral correspondem a apenas 1,2% da área da bacia (WHATELY; 

CUNHA, 2006b). A população ocupando seu entorno corresponde a cerca de 800 

mil habitantes. Os usos antrópicos na bacia da Guarapiranga incluem atividades de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2015000400370#B005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2015000400370#B005
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mineração, esportes náutico, atividades agrícolas e alguns polos industriais nas 

regiões leste, norte e noroeste da represa. 

A área de drenagem do Guarapiranga é dendrítica, alongada e estreita, o que 

favorece os efeitos antrópicos pela intensa ocupação desordenada nas áreas de 

mananciais. Este problema, aliado aos inúmeros outros existentes nesta bacia, torna 

cada vez mais importante seu monitoramento contínuo. 
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4. VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS E SUA TRANSPOSIÇÃO PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

No estudo de ecossistemas aquáticos são inúmeras as variáveis que podem 

ser analisadas. A Resolução nº 357 (2005) do CONAMA, define parâmetros físico-

químicos e microbiológicos para estabelecer o grau de potabilidade de águas de 

abastecimento para uso doméstico e industrial. São quatro classes de potabilidade, 

sendo que o as três primeiras podem ser usadas para abastecimento humano após 

tratamento simplificado, convencional ou avançado. 

No programa de monitoramento da qualidade das águas interiores do Estado 

de São Paulo, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) faz 

uso de cerca de sessenta variáveis de qualidade da água (variáveis físicas, 

químicas, hidrobiológicas, microbiológicas e ecotoxicológicas). 

Equipes de laboratórios profissionais de análise de água habitualmente 

utilizam sondas multiparâmetro para coleta de dados in situ e em tempo real, o que 

aumenta a precisão dos dados. As sondas são equipamentos portáteis com display 

em LCD, com memória para armazenamento de informações, GPS e barômetro. O 

princípio de funcionamento desses aparelhos consiste em múltiplos sensores 

dotados de eletrodos específicos para cada variável. Os sensores constituem-se 

como dispositivos mantidos em potencial fixo e que geram sinais de corrente 

proporcionais à concentração da substância, em função das interações 

eletroquímicas que ocorrem na interface eletrodo/solução. 

As sondas têm a vantagem de permitirem medidas rápidas e em muitos 

postos de coletas. As sondas usadas no Brasil são importadas, com alto custo 

médio, variando de aproximadamente US$ 4.500,00 (por importação direta), 

enquanto que as mais sofisticadas, têm custo estimado que pode chagar a cerca de 

US$ 15.000,00. Podem medir com rapidez diversas variáveis: temperatura, 

profundidade, condutividade elétrica, salinidade, potencial de óxido redução, sólidos 

totais, pH, ortofosfato, oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila-a, cianobactérias, 

amônio, nitrato, cloreto, luz ambiente (POMPÊO, CARDOSO-SILVA & MOSCHINI-

CARLOS., 2015). 

Outro equipamento muito usado em laboratórios é o espectrofotômetro, muito 

utilizado para avaliar as concentrações de nutrientes dissolvidos e pigmentos. 

Espectrofotômetro é um aparelho de análises óptica baseado na medida quantitativa 
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da absorção da luz pelas soluções, onde a concentração é proporcional à 

quantidade de luz absorvida. 

De maneira geral, o pacote mínimo de variáveis para avaliação da qualidade 

da água incluem: temperatura, teor de oxigênio dissolvido, pH, condutividade 

elétrica, turbidez, teores de nutrientes (dissolvidos e totais para nitrogênio e fósforo) 

e teor de material em suspensão (total e frações orgânica e inorgânica) (POMPÊO, 

CARDOSO-SILVA &  MOSCHINI-CARLOS., 2015). 

Há, no mercado, vários kits de determinação de qualidade de água que 

contemplam algumas das variáveis mínimas para avaliação hídrica de 

abastecimento. São kits comumente vendidos para o ramo da aquicultura como 

piscicultura, carcinicultura, algicultura, entre outros. Ademais, há kits específicos 

para ambiente pedagógico, contemplando ensino fundamental e médio, sem uso de 

substâncias potencialmente perigosas, oferecidas por fabricantes como Alfakit® (ver 

figura 2). 

 

Figura 2 – Kit Técnico Água Doce/Salgada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://alfakit.com.br/produtos/ecokit-tecnico-agua-doce-salgada-com-analise-

microbiologica-cod-6683/ 
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Os kits têm custo variável, indo de cerca de R$ 300,00 a R$ 800,00 para os 

didáticos, entre R$1000,00 a R$2000,00 para os kits ténicos mais sofisticados e 

cerca de R$ 4000,00 para ao kits de aquicultura. Os kits dispõem de material 

suficiente para serem realizados vários testes (20 a 100 repetições dependendo do 

kit) para cada parâmetro. O baixo custo, a praticidade e eficiência esperadas desses 

kits, possibilitam sua replicação em ambiente didático. A utilização de métodos e 

equipamentos simplificados é uma alternativa viável ao laboratório e mão de obra 

especializados, de elevados custos financeiros para implementação e manutenção.  

A seguir são apontadas e explicadas algumas variáveis mais importantes 

usadas em limnologia e como são os métodos de baixo custo empregados para 

estimar seus valores. 

 

 

4.1 VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS 

  

A temperatura influencia as reações químicas na água e por isso corpos de 

água fria tem maior capacidade de reter o oxigênio dissolvido em relação a águas 

com temperatura mais quente, além de também alterar a densidade (NOGUEIRA, 

COSTA & PEREIRA, 2015). A  d  ere  a  de te  eratura  era   a ada  d’á ua 

com diferentes densidades, formando uma barreira física que impede que se 

misturem, criando a estratificação térmica. Dessa forma, a temperatura é uma 

variável que afeta potencialmente todas as outras e sempre deve ser medida. Para 

essa variável são recomendados os termômetros químicos, em geral, 

disponibilizados nos kits de análise de água. 

O oxigênio dissolvido (OD) provém em parte da atmosfera — oxigênio do ar 

se dissolve nas águas naturais devido à diferença de pressão parcial. Outra fonte 

importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas (NOGUEIRA, COSTA & 

PEREIRA, 2015). Em águas eutrofizadas, que são aquelas em que a decomposição 

dos compostos orgânicos lançados levou à liberação de sais no meio, especialmente 

os de nitrogênio e fósforo, levando a grande aumento da biomassa algal, o oxigênio 

presente na água pode estar acima do ponto de saturação. Por outro lado, corpos 

hídricos poluídos podem apresentar baixas concentrações de OD, devido a sua 

depleção na decomposição de compostos orgânicos. A própria proliferação das 

algas pode ter um efeito negativo sobre o oxigênio dissolvido, fornecendo matéria 



20 

orgânica para bactérias aeróbicas que podem consumir grandes quantidades de 

oxigênio (BEGUELLI et al., 2015). Segundo resolução 357/05, os valores de OD 

para águas classe 1, em qualquer amostra, não pode ser inferior a 6 mg/L e para 

classe 2, não inferior a 5 mg/L.  

Outro fator importante que diz respeito a capacidade do corpo hídrico de reter 

oxigênio e que deve ser levado em conta em pesquisas rigorosas é a porcentagem 

de oxigênio dissolvido (OD%). Para o cálculo da porcentagem do oxigênio 

dissolvido, os valores de OD são convertidos usando a solubilidade do gás em 

relação à temperatura da água e é aplicado um fator de correção da pressão parcial 

para a altitude (SCHÄFER, 1985). Corpos hídricos eutrofizado podem apresentar 

concentrações de oxigênio bem superiores ao ponto de saturação (~10 mg/L para 

20°C), caracterizando uma situação de supersaturação. Isto ocorre principalmente 

em lagos e reservatórios com grande tempo de residência e alta produção primária 

(CETESB, 2008). 

Nos kits o OD é medido basicamente por duas formas diferentes: por titulação 

e com uso de sensor (colorimétrico ou eletroquímico). O método de titulação é 

conhecido como método WINKLER (1888), modificado por GOLTERMAN et 

al.,1978). Neste método, iodeto de potássio e hidróxido manganoso são adicionados 

e o oxigênio da água reage com hidróxido manganoso formando um precipitado. 

Adiciona-se ácido sulfúrico à solução, então o precipitado dissolve-se em meio 

ácido, originando iodo. O iodo é equivalente quimicamente a quantidade de oxigênio 

dissolvido presente na amostra e é determinado por titulação com uma solução 

padrão de tiossulfato de sódio. A diferença para os kits didáticos é que não se usa 

ácido sulfúrico, sendo substituído por ácido mais fraco. Kits mais sofisticados 

dispõem de oxímetros, cujo princípio é basicamente o mesmo da sonda, com uso 

eletrodo que reage com o OD gerando uma corrente que é proporcional à 

quantidade de oxigênio (FERREIRA, 2007).  

O pH é uma variável abiótica importante nos ecossistemas aquáticos de difícil 

interpretação pela quantidade de fatores que o podem afetar. Grosso modo, o pH de 

um corpo hídrico pode variar de uma faixa ácida, devido principalmente à 

contribuição da decomposição da matéria orgânica e influência da poluição, até 

alcalina, devido principalmente à contribuição geológica da região (NOGUEIRA, 

COSTA & PEREIRA, 2015). Na resolução CONAMA 357/2005, o padrão de 

qualidade de águas deve apresentar valor de pH entre 6 e 9 para todas as classes 
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de águas doces. Os valores de pH também estão relacionados a atividade dos 

organismos fotossintetizantes, uma vez que a retirada de gás carbônico da água 

altera a alcalinidade, resultando em aumento nos valores de pH. 

Tiras de papel medidoras de pH ou pHmetros digitais estão disponíveis nos 

kits. As tiras de pH consistem num filtro de papel impregnado com indicadores 

coloridos correspondentes a escala de pH, não necessitam de nenhuma calibração 

ou manutenção e são muito baratas e práticas de usar, embora sõ trabalhame com 

faixas de volores. O pHmetro ou medidor de pH é um aparelho constituído 

basicamente por um eletrodo e um potenciômetro. Quando o eletrodo é submerso 

na solução, é produzida uma pequena voltagem com base na atividade do íon 

hidrogênio que é traduzida em valores de pH (CAMELO, FREITAS & ANDRADE, 

2017). 

A condutividade elétrica (EC) é uma expressão numérica da capacidade de 

uma água conduzir a corrente elétrica, dependente das concentrações iônicas e da 

te  eratura. I d  a a  ua t dade de  a   ex  te te   a  olu a d’á ua,  orta to, 

representa uma medida indireta da concentração de poluentes (NOGUEIRA, COSTA 

& PEREIRA, 2015). Os valores de EC são medidos unidades de Siemens por cm 

(S/cm), uma unidade do sistema internacional que expressa condutância elétrica. 

Medidores de condutividade elétrica portáteis para soluções, em geral para uso em 

hidroponia, estão disponíveis no mercado e são relativamente baratos, entre 

R$40,00 a R$300,00. 

A turbidez de uma amostra de água mede a atenuação sofrida por um feixe 

de luz ao atravessá-la, o que acontece devido a absorção e ao espalhamento da luz 

pelas partículas presentes na água, uma vez que as partículas são maiores que o 

comprimento de onda da luz branca. É causada por materiais sólidos em suspensão 

como silte, argila, coloides, matéria orgânica, etc. Em alguns casos, águas ricas em 

íons Fe+ podem apresentar uma turbidez elevada, devido a modificação da 

coloração da água quando o ferro entra em contato com o oxigênio (CORCÓVIA & 

CELLIGOI, 2012).  

O tamanho das partículas pode interferir na turbidez, pois partículas maiores  

tendem a decantar, enquanto as menores permanecem em suspensão e. 

Turbidímetros nefelométricos medem a turbidez com base no retroespalhamento da 

luz e os valores são expressos em Unidades Nefelométricas de Turbidez (UNT) 

(SABESP NTS 008, 1999). Assim sendo, se o material suspenso tiver granulação 
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muita baixa a turbidez poderá apontar para valores altos e o teor de sólidos 

suspensos para valores baixos. No caso de presença de material grosseiro a 

situação se inverterá (CHAGAS, 2015).  

Os valores de UNT são de até 40 unidades nefelométricas para águas de 

classe 1 e até 100 para classe 2. Turbidímetros digitais portáteis são dispositivos 

usualmente caros e por isso alguns kits apresentam apenas cartela de comparação 

visual com faixa entre 50 – 100 – 200 UNT. O método de comparação visual é 

frequentemente bastante inexato e oferece poucas faixas com intervalos de valores, 

o que os torna muito pouco informativos. 

Os sólidos em suspensão (SS) são partículas que permanecem suspensas na 

água devido à movimentação da água, ou porque a densidade da partícula é inferior 

ou igual à da água. Para sua medida, é pesada a porção dos sólidos totais que fica 

retida em um filtro após secagem. A UNT da água tende a aumentar com o aumento 

da concentração de SS, por isso esses dois parâmetros devem ser contrapostos 

(CHAGAS, 2015). 

A medição dos sólidos suspensos é importante para definir as condições 

ambientais, estes sólidos podem influenciar a vida aquática, como por exemplo, a 

diminuição da incidência de luz e aumento da sedimentação no leito dos rios e 

outros corpos hídricos (CETESB, 2008). Os sólidos podem reter bactérias e resíduos 

orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia. Em geral, kits 

didáticos não dispõem de métodos eficientes para aferir os SS pois é uma variável 

que requer estufa de secagem e balanças de precisão. 

O nitrogênio é um elemento encontrado nos corpos de água na forma 

reduzida como nitrogênio orgânico dissolvido (peptídeos, purinas, aminas, 

aminoácidos, etc.), nitrogênio orgânico particulado (bactérias, fitoplâncton, 

zooplâncton e detritos), cátion amônio (NH4
+) e na forma oxidada como nitrato (NO3

-) 

ou nitrito (NO2
-). O balanço de oxigênio e o balanço térmico têm importante papel 

nos processos do ciclo do nitrogênio. A concentração de oxigênio determina os 

processos de oxidação e redução dos compostos nitrogenados, e a temperatura 

acelera ou diminui a velocidade das reações químicas e dos processos biológicos. O 

nitrogênio é considerado um fator limitante em concentrações apenas abaixo de 

0,015 mg/L (LEE; JONES LEE, 1998). 

A amônia (NH3) está presente naturalmente nos corpos hídricos como 

resultado da excreção da biota, redução do nitrogênio gasoso da água por micro-
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organismos ou por trocas gasosas com a atmosfera. A amônia é, também, 

constituinte comum no esgoto sanitário, resultado direto de descargas de efluentes 

domésticos e industriais, da hidrólise da ureia e da degradação biológica de 

aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados (ESTEVES, 1998). 

A amônia existe em soluções aquosas em equilibro químico com sua forma 

protonada (NH4
+) e com sua forma de base (NH4OH). No ciclo do nitrogênio, a 

amônia pode ser nitrificada para nitrato (NO3
-) e nitrito (NO2

-) por bactérias 

quimioautotróficas. Dentre as diferentes formas de nitrogênio, o nitrato (NO3
-) e o íon 

amônio (NH4
+) assumem grande importância nos ambientes aquáticos porque 

ambos representam as principais fontes de nitrogênio para os produtores primários  

(RUCKERT; GIANI, 2004). 

A concentração e distribuição das formas de nitrogênio estão possivelmente 

relacionada com a concentração de oxigênio da água e com a ação bacteriana. 

Segundo ESTEVES (1998) o nitrito (NO2
-) é encontrado em baixas concentrações 

principalmente em ambientes oxigenados. Em ambientes anaeróbicos, é mais 

provável encontrar altas concentrações desse íon. Em águas naturais, as 

concentrações de NO2
-  são frequentemente muito baixas, raramente mais altas que 

1 mg/L, pois estes são instáveis, oxidando-se rapidamente a NO3
-. Dessa forma, 

pode-se associar a distância do foco da poluição com as formas de nitrogênio. 

Predominância das formas reduzidas indica que o foco de poluição se encontra 

próximo. Se prevalecer nitrito e nitrato, ao contrário, é mais provável que as 

descargas de esgotos se encontrem distantes. 

Segundo resolução CONAMA 357/05, as concentrações de nitrato (NO3
-) e 

nitrito (NO2
-) devem alcançar como valores máximos de respectivamente 10,0 mg/L 

e 1,0 mg/L. para águas doces de classe 1. 

O fósforo está presente nos corpos hídricos na forma particulada e dissolvida 

e é um nutriente importante para os organismos vivos. De forma geral, é o nutriente 

limitante para o crescimento algal e, dessa forma, controla a produtividade primária 

e   or o  d’á ua. Baixas concentrações de fósforo podem ser resultado da própria 

assimilação do fitoplâncton. Dessa forma, é apontado como o principal nutriente 

responsável pela eutrofização, já que participa de processos fundamentais no 

metabolismo dos seres vivos, como o armazenamento de energia e a formação da 

membrana celular (ESTEVES, 1998). 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/eut.htm
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O fósforo orgânico provém das excreções humanas e de animais, como 

também de restos de alimentos. Quando os compostos orgânicos sofrem 

decomposição biológica, dão origem a ortofosfatos (P-orto) ou fosfato inorgânico 

dissolvido. Ortofosfato é a principal forma de fósforo assimilada pelos organismos 

fotossintetizantes aquáticos, portanto, sua quantificação em pesquisas limnológicas 

é importante. A resolução CONAMA 357/05 não estipula limites para o ortofosfato e 

como o P-orto é prontamente assimilado, geralmente suas concentrações no 

ambiente são baixas (BOUVY et al., 2003). 

Nos lagos tropicais, devido à alta temperatura da água, o metabolismo dos 

organismos aumenta consideravelmente, fazendo com que o P-orto (fósforo 

inorgânico dissolvido) seja ainda mais rapidamente assimilado e incorporado na sua 

biomassa.  

O princípio de quantificação dos métodos simplificados para fósforo e 

nitrogênio baseados em comparação visual consistem ou em fitas que depois de 

emersas na água a ser analisada desenvolvem coloração ou são tomadas amostras 

de água em frascos padronizados e adicionadas pequenas porções de reagentes 

que farão a solução adquirir coloração. A intensidade da coloração é em seguida 

comparada a cartela com escala de cores, permitindo estimar faixas quantitativas do 

elemento analisado. 

Para as concentrações de nitrito e nitrato utiliza-se comumente nos kits o 

método do N-(1-naftil)-etilenodiamina (método NTD). Nele o nitrito é determinado 

através da formação de um composto de coloração púrpura avermelhada em pH 

ácido, pela reação do ácido sulfanílico com o diloreto de N-(1-Naftil)-etilenodiamino. 

Já o nitrogênio amoniacal (amônia) pode ser estimado através do azul de indofenol. 

O método do indofenol se baseia na formação do composto azul intenso de 

indofenol, resultante da reação da amônia com um composto fenólico na presença 

de um agente oxidante e catalisador. A determinação da concentração de ortofosfato 

e fosfato é feita pela técnica do azul de molibdênio. O método consiste na formação 

de um complexo colorido entre o ânion fosfato com um composto de molibdato em 

uma solução ácida. 

Além de serem métodos semiquantitativos, onde só é possível estimar faixas 

de valores para as concentrações, é importante apontar que há problemas na 

avaliação dos teores das frações de nitrogênio e fósforo em alguns kits, pois os 

valores mínimos determinados nas cartelas colorimétricas são elevados e muitas 
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vezes superiores aos teores normalmente encontrados nos reservatórios, mesmo 

naqueles sabidamente eutróficos (POMPÊO, CARDOSO-SILVA & MOSCHINI-

CARLOS., 2015). 

 

 

4.2 VARIÁVEL MICROBIOLÓGICA: FITOPLÂNCTON 

 

O fitoplâncton compreende a parte fotossintetizante do plâncton e inclui 

diversos grupos taxonômicos com grande variedade morfométrica. Os organismos 

 ue  o  t tue  o   to lâ  to     e  e   u  e   o  a  olu a d’á ua e  o  ue  u  

ciclo de vida rápido. As clorofíceas, cianobactérias e diatomáceas foram 

componentes importantes desta comunidade. Chlorophyceae é uma das classes de 

algas verdes conhecida por sua grande variedade de morfologia vegetativa e grande 

representatividade quanto ao número de táxons em corpos aquáticos tropicais,  

especialmente os lacustres (ESTEVES, 1998). 

De forma geral, as represas brasileiras são ecossistemas favoráveis para a 

expansão das florações de algas e cianobactérias, pois são comumente rasas e 

facilmente eutrofizadas devido as precárias condições sanitárias e crescimento 

populacional desordenado (RODRIGUES et al. 2010). Como resultado da falta de 

manejo adequado desses ambientes, observa-se o crescimento relativo acelerado 

de algumas classes de fitoplâncton, com predominância de espécies tóxicas de 

cianofíceas. 

O fitoplâncton é bastante sensível, respondendo rapidamente às alterações 

ambientais decorrentes da interferência natural ou antrópica (CARVALHO, 2007). A  

sua estrutura, composição, taxa de crescimento e dinâmica populacional são 

influenciadas pelas características morfométricas, tempo de residência e gradientes 

verticais do corpo hídrico. Esta comunidade também é fortemente influenciada por 

entradas sazonais de fontes externas de sedimentos e nutrientes (HENRY et al. 

1998). 

Uma vez o fitoplâncton presente em grandes concentrações em um 

reservatório, além de produzir toxinas e diminuir o oxigênio dissolvido, o excesso de 

biomassa algal impede a penetração da luz na água e colabora para o aumento na 

quantidade de matéria orgânica no manancial, resultado da morte de grande número 

de algas. RODRIGUES et al. (2010) afirmam que apesar da importância dessas 
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represas para o abastecimento público da RMSP e da importância da comunidade 

fitoplanctônica para o monitoramento da qualidade de suas águas, a composição de 

espécies dessa comunidade mencionada era ainda muito pouco conhecida. 

Cianobactérias e as algas verdes, estão aptas a colonizar a maioria dos 

ambientes aquáticos. Depois das bactérias, são provavelmente os organismos 

aquáticos de distribuição mais ampla, exercendo um papel importante como 

produtores primários. 

Como já mencionado, por volta da dé ada de 70, a   lora õe  ou “bloo  ” de 

cianobactérias começaram a se tornar comuns no reservatório Guarapiranga. O 

ter o “ lora õe  de   a oba tér a ”  ode  er de    do te    a e te  o o u a 

situação onde 80 a 90% da biomassa das algas microscópicas se constitui de 

apenas uma ou duas espécies. Em termos de concentração, cianobactérias podem 

ser consideradas como em floração quando se excede a contagem de um milhão de 

células por litro (BEGLIUTTI et al., 2007). 

Desde o início da década de 70 que as autoridades públicas tem intensificado 

o uso de CuSO4.5H2O para conter as florações (BEYRUTH 2000). Fora isso, o 

sistema Guarapiranga continua a receber o esgoto não tratado da região de entorno. 

Segundo ZAGATTO et al. (1997), altas concentrações de nutrientes, 

especialmente compostos de fosfato e nitrogênios, aliadas a temperatura (entre 15 e 

30ºC), valores de pH entre 6 e 9 e intensidade luminosa são fatores que juntos 

favorecem a multiplicação de fitoplâncton, podendo levar as florações. 

Florações das cianobactérias e fitoplânctons têm várias consequências  

negativas para um sistema aquático. Alguns grupos de cianobactérias e algas 

aumentam muito sua produção de biomassa em ambientes eutrofizados, reduzindo a 

quantidade de luz e oxigênio disponível para outras comunidades aquáticas. Além 

de produtores potenciais de toxinas, a matéria orgânica gerada pelo fitoplâncton 

pode se combinar ao cloro utilizado nas estações de tratamento de água, o que 

pode gerar ainda outra toxina, os trihalometanos, que são subprodutos da cloração 

da água rica em matéria orgânica (OLIVER; RIBEIRO, 2014). Ambos, cianotoxinas e 

trihalometanos, são prejudiciais à saúde humana, constituindo um problema de 

saúde pública. As cianotoxinas podem ser de natureza neurotóxica, hepatotóxica ou 

dermatotóxica. A maioria é endotoxinas, pois são liberadas para o meio externo por 

rompimento da parede celular, o que acontece por senescência das células ou sob a 

ação de algicidas, como o sulfato de cobre pentahidratado. 
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A biomassa de fitoplâncton é um dos responsáveis por diminuir a 

transparência da água, portanto, altos valores de clorofila a (Chl-a) em geral estão 

associados com altos valores de UNT, bem como altos valores de OD. Por outro 

lado, a proliferação abundante de algas pode diminuir a OD, pois fornece muita 

matéria orgânica, proveniente da morte dessas algas (CETESB, 2008). A maior 

disponibilidade de matéria morta favorece uma grande proliferação de bactérias 

aeróbicas que consomem grande quantidade de oxigênio (BEGHELLI, et al., 2015). 

Como atividade didática simples pode ser feito o cultivo de fitoplâncton em 

ambiente artificial. Neste experimento, os alunos podem acompanhar o crescimento 

fitoplanctônico e controlar variáveis como luminosidade, acidez, nutrientes e algicida 

(sulfato de cobre). Amostras de água da represa Guarapiranga podem ser coletadas 

em garrafas PET de 2L e seu conteúdo distribuído de forma homogênea em balões 

de vidro, erlenmeyer, aquários, béqueres ou qualquer recipiente transparente de 

cerca de 2L ou mais. O conteúdo dos frascos podem ser completados com água 

declorada preferencialmente e ser mantidos sob uma luz fluorescente ou sob luz 

natural.  

Acidificantes, alcalinizantes, tamponantes, soluções declorantes e  

fertilizantes para fitoplâncton vivo são encontradas em lojas de aquarismo. Em um 

ambiente enriquecido, disponibilidade de luz e temperatura amena (entre 15° e 

30°C) é esperado que o fitoplâncton prolifere rapidamente em algumas semanas, 

modificando a coloração e a turvação da solução no frasco. Da mesma forma, o 

sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) é facilmente encontrado em 

comércios pelo seu uso em manutenção de piscinas e em agropecuária.  

O objetivo é que as variáveis que afetam a proliferação e crescimento do 

fitoplâncton possam ser observadas separadamente, por isso é interessante que 

vários recipientes sejam preparados para cultivo de fitoplâncton. 

Na impossibilidade de coletar amostras de água diretamente da represa é 

possível comprar fitoplâncton cultivado em lojas que comercializam alimento para 

artêmias, copépodes, corais filtradores e rotíferos (lojas de aquicultura). O 

fitoplâncton vivo comercializado é geralmente de água salgada e é próprio para 

cultivo caseiro. 

 

4.3 ESTADO TRÓFICO 
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Há um processo natural de eutrofização, com escala temporal geológica. Até 

certos limites, a eutrofização pode ser positiva, pois possibilita maior capacidade de 

sustentar sistemas biológicos aquáticos. No conceito original de trofia, há uma ideia 

progressiva de eutrofização. Atualmente os índices são dinâmicos, variando 

conforme os valores de suas variáveis se modificam com o tempo. 

O índice de estado trófico (IET ou TSI - Trophic state index) classifica os 

copos de água em graus de trofia segundo enriquecimento por nutrientes e é uma 

avaliação feita tradicionalmente em vários países. O TSI para os reservatórios, rios e 

mananciais em São Paulo é calculado de acordo com a CETESB (2017). O TSI 

comumente adotado pela CETESB é índice de CARLSON (1977) modificado por 

TOLEDO et al. (1983) para climas subtropicais. Em 2004, com base no valor do TSI 

LAMPARELLI, estabeleceu critérios de classificação por classe, hoje utilizada pela 

CETESB. O   alore  l   te   ara a   la  e  u ada    o: TSI ≤47 (ultraol  otró   o), 

47 < TSI ≤ 52 (ol  otró   o),  52 < TSI ≤ 59 ( e otró   o); 59 < TSI ≤ 63 (eutró   o), 

63 < TSI ≤ 67 ( u ertró   o) e  TSI > 67 (h  ertró   o). 

O metabolismo de lagos e reservatórios são diferentes para climas tropicais e 

temperados, especialmente nos fatores que tem influência sobre a produtividade 

primária. Segundo LEWIS (1987), em regiões temperadas, o fator determinante na 

produtividade primária é a temperatura, enquanto que em regiões tropicais, a 

disponibilidade de nutrientes tende a ser o fator limitante. 

Originalmente, o índice de Carlson computa três variáveis: Chl-a (clorofila a), 

SD (disco de Secchi) e TP (fósforo total). Na modificação feita por TOLEDO et al. 

(1983), seu cálculo não leva em consideração a transparência medida pelo disco de 

Secchi, já que a transparência pode ser afetada pela UNT (turbidez) e não apenas 

pela densidade do fitoplâncton. Valores de Chl-a podem não estar linearmente 

relacionados aos valores de transparência. Estes podem ter mais que ver com a 

presença de material particulado de origem alóctone. O valor, portanto, é resultado 

da media aritmética entre o TSI Chl-a (índice de estado trófico baseado nas 

concentrações de clorofila-a e o TSI-TP (índice de estado trófico baseado nas 

concentrações de fósforo total). O teor de Chl-a e TP são os parâmetros realmente 

importantes nos cálculo  de tro  a,  e do  o   derado  “ a ro-de  r tore ” de tro  a 

para corpos hídricos. 

No reservatório Guarapiranga, os dados históricos mostram, que tanto a Chl-a 

quanto o TP vem exibindo variações similares nos seis últimos anos, com os 
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maiores valores encontrados em 2014 (CETESB, 2017). Em 2016 o reservatório 

Guarapiranga manteve em dois pontos monitorados (na foz do rio Parelheiros e 

 róx  o ao  o to de  a ta  o da Sabe  )  o d  õe  “Su ereutró   a” e “Eutró   a”, 

respectivamente. Ainda segunda a CETESB, desde 2012, o Guarapiranga já se 

encontra com elevado grau de eutrofização. 

Há variados métodos utilizados para quantificar os teores de Chl-a. Há 

métodos diretos, com uso da fluorescência, ou após extração com uso de solvente. 

Os métodos de laboratório mais tradicionais empregados na determinação do teor 

de clorofila requerem a extração dos pigmentos com solventes orgânicos, seguido 

da leitura das absorbâncias em espectrofotômetros. 

CARLSON (1977) menciona que a biomassa algal é um dos melhores 

indicadores do estado trófico de um reservatório e que a Chl-a é a melhor variável 

para estimar a biomassa algal. A determinação da feofitina na mesma amostra é 

indispensável em pesquisa científica por representar um fator de correção da Chl-a. 

A clorofila é facilmente degradada por variações no pH, alta incidência luminosa ou 

temperatura, entre outros fatores, tendo como um dos produtos a feofitina. A feofitina 

é um indicador importante para o acompanhamento da produtividade primária, uma 

vez que numa população em declínio, o teor de clorofila a diminui, enquanto que os 

feopigmentos e os carotenóides aumentam (MARGALEF, 1967).  

Outros fatores são comumente utilizados em pesquisas científicas para 

estimar a biomassa algal. A razão N/P (nitrogênio/fósforo) têm sido frequentemente 

usada como determinante estequiométrico em ambiente aquático para alocação de 

organismos de baixo nível trófico, como aqueles que fazem parte do fitoplâncton. 

Comparação entre biotas de algas e concentrações desses nutrientes em lagos 

parecem sugerir que uma razão N/P acima de 17 indica limitação de fósforo, uma 

razão abaixo de 10 indica limitação de nitrogênio e valores entre 10 e 17 indicam 

que qualquer um dos nutrientes pode ser limitante (YUN; AN, 2016; HELLSTRÖM, 

1996). 

Analisados separadamente, os índices também podem nos fornecer 

informações sobre o sistema quando seus resultados são discrepantes. Quando o 

TSI-Chla indica um nível trófico menor que o correspondente para TSI-TP sozinho, 

pode haver um fator limitando a produção primária. Do modo contrário, se o TSI-

Chla classifica o sistema em um grau de trofia maior para as quantidades de fósforo, 

então não há um fator limitante importante quando se trata de nutrientes. 
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Porém, é importante lembrar que o conceito de fator limitante como fator que 

impede a proliferação do fitoplâncton tem restrições, pois estudos mostram que 

várias espécies de algas são capazes de armazenar nutrientes em abundância de 

forma a garantir a multiplicação por algumas gerações (CHORUS; BARTRAM, 1999) 

em épocas de escassez. 

No caso da determinação dos teores de Chl-a, o grupo de pesquisa em 

Limnologia da USP (Instituto de Biociências, Depto. de Ecologia) desenvolveu 

proposta de kit de baixo custo para avaliação dos teores de clorofila em termos de 

escala de cores e a determinação do respectivo estado trófico do corpo hídrico (ver 

POMPÊO, et al., 2015) A cartela colorimétrica tem cinco cores, representando os 

níveis de trofia equivalentes a ultraologotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e 

supereutrófico (figura 3). 

 

Figura 3- Cartela de escala de cores para classes do TSI. Cada cor representa o limite superior 

de sua respectiva classe 

 

Fonte: Adaptado de POMPÊO  et al., 2015. 
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Porta to, é  o  í el    er r o TSI da  a  a d’á ua atra é  de  ro ed  e to  

visual padronizado. Para isso, coleta-se amostras de água bruta (1L) e depois filtra-

se as amostras em discos de algodão (empregados para limpeza facial). 

Posteriormente, se extrai a clorofila com solvente (álcool etílico hidratado, com 92 

INPM, de uso doméstico) e compara-se um volume 10 ml desse filtrado com a 

cartela de cores. Alguns cuidados são necessários, como manter e transportar a 

amostra de água protegidas da luz e acondicionar as amostras resfriadas até 

momento da filtração e extração do pigmento. Estas medidas são importante para 

evitar a degradação da clorofila (POMPÊO, et al., 2015). 

O protocolo de averiguação de clorofila a é reproduzível em ambiente escolar 

e praticável com ferramentas acessíveis e baratas. Apesar de não ter a precisão dos 

índices calculados com dados de Chl-a e TP obtidos pôr espectrofotômetro (em 

conjunto com os fatores de correção usados comumente em pequisas) é adequado 

dentro de uma proposta de transposição didática. 
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5. O SABER A SER ENSINADO: PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA 

VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 
5.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRODUÇÃO INICIAL 

 
 Momento em que o professor apresenta aos alunos o tema do projeto que será 

realizado e possibilita que os alunos exponham o que sabem e pensam sobre o 

assunto, por meio de produção de texto, discussões, etc. Trata-se de uma avaliação 

para que o professor entre em contato com o conhecimento prévio dos alunos. 

O professor pode propor questionamentos sobre a origem da água da rede pública e 

como eles imaginam que a água chega até a rede de abastecimento. Se eles 

conhecem os principais mananciais que abastecem São Paulo e porque a água 

precisa ser tratada antes do seu uso doméstico.  

 Devem ser discutidos e compreendidos conceitos como potabilidade, poluição 

e eutrofização. Fósforo e nitrogênio são muito presentes em compostos orgânicos, 

portanto, compostos contento estes elementos são esperados em concentrações 

maiores nos corpos de água que recebem grandes quantidades de efluentes 

domésticos. Justamente por serem elementos que fazem parte de compostos 

orgânicos, servem como nutrientes para o fitoplâncton.  

 Os alunos deverão levantar hipóteses e suposições sobre a qualidade de água 

do manancial que abastece sua região: se ela é boa, se é ruim e porquê. O 

professor pode fornecer dados de população na zona de drenagem, dados de 

esgotamento sanitário na região e discutir com os alunos como se forma o corpo 

hídrico de um manancial (ciclo da água, onde a qualidade do solo e da atmosfera 

local interferem na qualidade da água). Tendo isso, os alunos decidirão junto com o 

professor algumas variáveis a serem medidas e devem saber o porquê delas serem 

importantes e quais os resultados esperados. 

 O projeto pode ser desenvolvido no ensino médio ou nos anos finais do ensino 

fundamental (sexto a nono ano). Como é um projeto amplo, com muitos conceitos 

que devem ser construídos antes e durante o projeto, é recomendável que seu 

desenvolvimento ocupe um semestre ou mais. 
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5.2 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 
 Para os dados físico-químicos, kits prontos podem ser adquiridos. Os kits 

possuem material suficiente para várias amostragens, permitindo que sejam usados 

em várias turmas. Os kits são encontrados na própria Alfakit® ou em outras 

d  tr bu dora   o  o   o e  de  “K t bá   o  otab l dade” ( erca de R$ 960,00, com 

100 a o tra e    ara  ada  arâ etro), “E ok t Té    o Á ua Do e/Sal ada” (entre 

R$700 e R$800, com 100 amostragens para cada parâmetro, para ser utilizado por 

alunos a partir da 7º série, oitavo ano, ou comunidades em geral), “Ecokit II” 

(R$344,00, kit com material suficiente para 20 amostragens para cada parâmetros, a 

partir de quinta série, sexto ano).  

 Os kits variam, permitindo estimativas de variáveis diferentes, ficando a critério 

do professor escolher o kit mais apropriado levando em conta custo, praticidade e 

relevância das variáveis. É importante que sigam-se as instruções dos manuais dos 

kits, pois as cartelas colorimétricas foram padronizadas segundo a metodologia 

própria do kit.  

 Os alunos podem ser divididos em grupos e cada grupo amostrará os mesmos 

parâmetros. Se forem escolhidos vários pontos de amostragem, cada grupo deverá 

preferencialmente amostrar cada parâmetro para cada posto de coleta. Essa 

repetição é interessante porque os grupos obterão valores diferentes para os 

parâmetros das mesmas amostras.  

 Devem ser anotados, data, hora e condições climáticas do dia da coleta. Os 

testes podem ser feitos imediatamente após coleta (mais recomendável) ou as 

amostras de água superficial podem ser coletadas em galões de polietileno e 

mantidas ao abrigo da luz e calor até o processamento das variáveis na escola. 

Quais as variáveis foram medidas in situ e em laboratório devem ser identificadas. 

 Os alunos também podem comparar os resultados entre as amostras de coleta 

no Guarapiranga com as amostras da rede de abastecimento. Na falta de recursos 

para saída e atividade in situ, os alunos podem realizar análise de água apenas da 

rede de abastecimento. Neste caso, as amostras de água já passaram pelo 

tratamento da SABESP e é esperado que os resultados das amostras de 

abastecimento estejam dentro dos parâmetros de potabilidade segundo resolução 

CONAMA 357 de 17 de março de 2005 para classe de água do tipo 1 e portaria nº 

2.914, de 12 de Dezembro de 2011 (disponíveis na internet). 
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 API® e Alcon® (Labcon tests), empresas que trabalham com produtos para 

aquarismo, dispõem de vários testes colorimétricos que podem ser adquiridos 

individualmente para cada parâmetro como oxigênio dissolvido, fosfato, nitrito, 

amônia, dureza, ferro, cobre etc. (ver figura 4), o que facilita a aquisição em termos 

de custo (entre R$30,00 a 80,00 cada teste). Testes mais baratos conhecidos como 

“te te  e  t ra ” ta bé  e t o d   o í e    o  er ado  ara  ár o   arâ etro , 

comumente usados em aquarismo e controle de água de piscinas. É preciso que 

professor repare nas especificações técnicas desses testes quanto aos limites de 

detecção na hora de escolher os testes apropriados para verificar potabilidade. 

 

Figura 4 – kit para detecção de cobre em água  
 

 
Fonte: https://lista.mercadolivre.com.br/api-teste 

 

 

 

5.3 OS PRINCÍPIOS DOS SENSORES QUÍMICOS COLORIMÉTRICOS 

 

 Os sensores são dispositivos que indicam qualquer tipo de alteração em função 

de propriedades físico-químicas. São amplamente usados em ciência e nos  

https://lista.mercadolivre.com.br/api-teste
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procedimentos de coleta de dados propostos aqui. Termômetros de mercúrio, por 

exemplo, são sensores muito comuns. 

 Entender como os princípios de medição funcionam é importante para se ter 

noção de como as metodologias de coleta de dados atuam e quais suas limitações. 

São conceitos e informações que o professor pode fornecer depois de realizadas as 

amostragens, pois os alunos já terão familiaridade com os procedimentos 

experimentais. As breves descrições dos procedimentos usados em laboratórios 

científicos neste trabalho têm função informativa para o professor, ficando a critério 

deste expô-las ou não em sala de aula para efeito comparativo. O que é importante 

é que os alunos entrem em contato com os princípios dos métodos de baixo custo 

utilizados em aula. Esta sequência didática foi planejada para kits com testes 

apenas colorimétricos, sem uso de sonda com eletrodos. 

 Espetrofotometria baseia-se na análise da radiação eletromagnética emitida ou 

absorvida pelas substâncias, ou seja, são métodos colorimétricos. A fonte de 

radiação emite luz e essa luz é refratada pelo monocromador. Um monocromador é 

um dispositivo óptico, muitas vezes um prisma, que transmite uma faixa estreita 

selecionável de comprimento de ondas de luz. Como em uma amostra há vários 

elementos e compostos é adequado selecionar o feixe onde há o maior pico de 

absorção do soluto de interesse. A faixa de comprimentos de onda, inicialmente 

selecionada, é dirigida para a amostra e para a referência (leitura em branco), cuja 

finalidade consiste em minimizar os erros de leitura, ocasionados pela aborção de 

luz pela cubeta e pela solução (SILVERSTEIN, BASSLER & MORRIL, 1994). 

 Parte da luz é absorvida pelas soluções e parte é transmitida. A luz que chega 

ao detector é transformada em um sinal elétrico (ver figura 5). O espectrofotômetro 

compara a quantidade de luz radiante com a luz absorvida por uma determinada 

solução. A cor da solução é, geralmente devida, à formação de um composto 

colorido pela adição de um reagente apropriado. A intensidade da cor é comparada 

com a intensidade da cor que se obtém com o mesmo procedimento pelo tratamento 

de amostras cujas concentrações são conhecidas (curva de calibração). Sempre há 

possíveis interferentes no resultado como flutuação e interferências do sinal no 

próprio instrumento, a qualidade do prisma, o material das cubetas, soluções muito 

concentradas, ionização do soluto, margem de erro inerente ao aparelho, etc.  

(SILVERSTEIN, BASSLER & MORRIL, 1994). 
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Figura 5 – Esquema  dos componentes de um espectrofotômetro 

 

 

Fonte: Adaptada de  

https://www.flickr.com/photos/67235095@N07/6121215354/sizes/o/in/photostream/ 

 

 Há correlações conceituais entre os métodos colorimétricos de baixo custo e o 

espectrofotometria, todavia os alunos não precisam compreender necessariamente 

todos os detalhes químicos envolvidos nos testes colorimétricos superficialmente 

expostos no tópico 4 ou no mecanismo empregado no espectrofotômetro, basta que 

eles compreendam que os reagentes possuem “ ora te ”  ue  e l  a  

quimicamente ao soluto de interesse. A intensidade da cor ou sua qualidade servem 

como estimativa, pois ela será proporcional ou equivalente à concentração do soluto 

em uma amostra com volume conhecido. Esses reagentes que modificam a 

coloração da solução em função de uma reação química podem ser chamados 

 e er  a e te de “  d  adore ”. 
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 As fitas de pH são métodos colorimétricos onde uma mistura de indicadores de 

pH estão impregnados em tiras de papel absorvente seco e esse é um tipo de 

variável que pode ser usada para aprofundar o conhecimento dos alunos sobre 

métodos colorimétricos.  

 Muitos indicadores naturais podem responder à acidez ou alcalinidade de uma 

substância. Para ilustrar como alguns indicadores mudam de cor de acordo com o 

pH, o professor pode fazer com os alunos a experiência do suco de repolho roxo, 

cujas folhas contém antocianinas. Antocianinas estão em muitos vegetais como 

beterrabas e amoras e também estão presente em folhas e pétalas coloridas 

(LOPES et al., 2007), mas o experimento é tradicionalmente feito com repolho roxo, 

sendo bastante popular na internet.  

 Ao entrar em contato com uma solução, a coloração do extrato de repolho roxo 

varia entre vermelho e amarelo de acordo com o pH. Podem ser usados sucos de 

limão, sabão em pó e bicarbonato de sódio para variar o pH da solução. Outra 

atividade prática interessante é a possibilidade dos alunos produzirem suas próprias 

fitas de pH, usando antocianinas extraídas de vegetais (ver BERNARDINO et al., 

sem data). 

 

 

5.4 PRODUÇÃO FINAL E AVALIAÇÃO 

 

 A produção de um relatório onde os alunos dispõem os resultados das análises 

limnológicas e discutem suas prováveis causas, pode constituir instrumento de 

avaliação. Momento em que o aluno sintetiza as ideias e organiza as atividades 

experimentais em um texto coeso, o que implica no desenvolvimento da 

competência discursiva.  

 É importante que os alunos discorram também sobre os métodos utilizados 

(caso o projeto seja desenvolvido no ensino médio) e que haja u a  a e “ ré-

e  r ta”, onde o professor fará junto aos alunos o planejamento da produção textual 

e definirá a estrutura de texto e a forma de apresentação dos dados. 

 Como fechamento do projeto o professor pode propor discussões sobre como a 

ciência funciona, questionando se os métodos de coleta de dados são passíveis de 

erros, se o trabalho de pesquisa é imune a interpretações e se os resultados dessa 

atividade podem ser generalizados para outros mananciais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Indicador_de_pH
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção de barragens e o represamento da água já causam alterações 

nos ecossistemas hídricos e diante das modificações do meio, algumas são de 

grande importância e preocupação por parte dos gestores ambientais e órgãos 

públicos de saneamento. Dentre elas, a eutrofização dos corpos hídricos, 

a o  a hada  ela  ele ada   o  e tra õe  de   to lâ  to  e   or o  d’á ua. 

As águas do reservatório Guarapiranga apresentam sinais de trofia e de 

degradação. As características tróficas do reservatório estão associadas ao seu 

tempo de residência, pouca profundidade média, conformação dendrítica, à 

ocupação urbana e agropastoril irregulares da sua área de drenagem e falta de 

esgotamento sanitário em torno do reservatório. A poluição dos mananciais 

demanda processos de tratamento cada vez mais sofisticados, com substâncias 

mais caras, como o carvão ativado (para tirar gosto e cheiro) e o permanganato de 

potássio (para degradar matéria orgânica). 

Com a transposição das águas do reservatório Billings ocorreram impactos à 

biota aquática e à saúde pública associados à possibilidade de ressuspensão dos 

sedimentos contaminados no reservatório Billings. Devido à má qualidade da água 

da Billings, deveriam ser tomadas precauções em termos de remoção de elementos 

e compostos que pudessem trazer danos maiores ao Guarapiranga. 

É importante que medidas sejam tomadas para que se reduza a entrada de 

nutrientes nesses ecossistemas, por meio do controle dos assentamentos urbanos 

na região e de medidas apropriadas de saneamento básico, com a efetiva coleta e 

tratamento das águas. 

Aplicação de CuSO4.5H2O como algicida é considerada uma técnica 

ultrapassada porém é uma prática que continua sendo muito comum no Brasil e os 

dados revelam que as aplicações de CuSO4.5H2O contaminam o sedimento. A atual 

política de manejo vem trazendo risco ecotoxicológico, além de ser uma técnica 

paliativa. 

Por serem alvo de políticas de manejo com potencial de grande impacto na 

saúde pública e vida social, os reservatórios de abastecimento constituem 

proveitoso tema para o ensino e divulgação. Ademais, são terreno fértil para explorar 

diversas áreas de conhecimento. 
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Embora a qualidade dos dados levantados tenha algumas limitações, a 

redução de custos, praticidade e acessibilidade dos métodos que fazem parte dos 

kits tornam as atividades práticas de análise de água bastante interessantes, 

aplicáveis em ambiente escolar e pertinentes dentro de um contexto de transposição 

didática. 

Importante que os alunos percebam que os princípios de detecção/estimativa 

de sensores e aparelhos de laboratório são amplamente baseados em métodos 

ópticos/colorimétricos ou eletroquímicos (métodos de obtenção de dados indiretos). 

Dispositivos de baixo custo ou de alto custo muitas vezes adotam os mesmos 

princípios básicos, com a diferença que os de alto custo apresentam precisões 

maiores e maior comodidade e agilidade na obtenção dos dados. Em todo caso, 

todas as técnicas apresentam limitações e desvantagens em relação a outros 

métodos e que, portanto, o pesquisador deve estar sempre aberto a 

questionamentos e a outros protocolos de obtenção de dados. 

Embora o saber científico passe por transformações para se tornar saber a 

ser ensinado, essas duas instâncias de saber não devem ser completamente 

diferentes, conservando a essência epistemológica da produção do conhecimento 

científico.  
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