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1. INTRODUÇÃO

O objetivo do trabalho é apresentar os incovenieji
tes advindo* da proliferação de vegetações aquática* e
os métodos adotados para o seu controla no sistna hi-
dráulico da ELETROPAULO composto por Usina» Elevató-
rias e Geradorae, Canais e Reservatórios. Esse sistema
está localizado dentro da Região Metropolitana da Gran,
de São Paulo * é destinado à geração d* energia hidroe.
létrica, sendo operado e aantido pela ELETROPAULO - E-
letricidade de São Paulo S/A, uma concessionária da e-
nergia elétrica.

A área de concessão da ELETROPAULO, abrange 74 mu.
nicípios paulistss, numa área de 21.168 Km*, qua vai
desde a» regiões «ob a influência d* Sorocaba, Jundiaí
e Itú, a oeste, até o vale do Paraíba, passando pala
Grande Süo Paulo e Baixada Santista. Maata área estão
14S da população brasileira correspondente a 19 oilhões
de habitantes, stendidos por cerca de 4,3 ailhões de
ligações que apresentas 70S de enargia elétrica consu-
aida no Estsdo ou 261 do consua» no País. Sua demanda
máxima atual é de 7.600 KWh/h * sua área altamente in-
dustrializada é responsável por cerca d* uai terço do
PIB - Produto Interno Bruto.

2. SISTEMA HIDRÁULICO DA ELETROPAULO

É constituído, basicamente, pela reversão do Rio
Tietê, na barragem Edgard de Souza qua, tea sua* águas
revertidas juntamente com a* do Pinheiros a* quais,bog
beadas nas Usinas Elevatórias de Pedrair* a Traição,
são lançadas no Reservatório Billings. Através da uaw
das barragens que formam essa reservatório a* águas
são descarregadas para o Reservatório do Rio das Mras
onde se situam as tomadas da água da Usina de Henry
Bordem (parte externa e parta subterrânea) conform* aj.
tá mostrado na figura '.

Complementa esse sistema hidráulico o Reservató-
rio de Guarapiranga (usado atualmente *ó par* abaiteci,
manto público).

0 sistema hidráulico tea o* seguintas objetivo*
principais:
. suprir o sistema elétrico com U M parcela de geração
junto ao centro da Cidade de São Paulo em caráter
prioritário, atravé* d* geração na Usina Henry Bor-
den (880 KW);

. drenar todo o Vale do Pinheiros em até 320 a'/», evj,
tando enchentes em uma parte ponderável da Cidade d*
São Paulo;

. drenar o Vai* do Tietê, Junto a Barrage» tdgard da Sou-
za propiciando um adequado transito da onda da cotia*
no Tietê na Ragiio Metropolitana da Grande São Paulo;

utilizar os corpos d'água para a otimização das con-
dições de diluição dos esgostos da Região Metropolita.

3. HISTÓRICO DA ELETROPAULO FRENTE AOS PROBLEMAS
VEGETAÇÃO AQUÁTICA

COM

Cocaiderada a evolução histórica de vegeteçõea a-
quáticas, a primeira ocorrência, no sisteaa hidráulico,
foi observada na década de 1.940 no Reservatório Bil-
lings.

Dentre as diversas espécias da vegetações aquáti-
cas, destaca-se o aguapé (Eichhornia craasipes) que pe-
la sua grande capacidade raprodutora, principalmente cm
águas poluídas, causa grandes problemas operacionais cn
corpos hídricos.

Nos últimos anos foram também registradas grandes
quantidades de alface d'água (Pistia stratiotes) espe-
cialmente nos Reservatórios de Rio das Pedraa e Bil-
lings. Além dessas, outras eapácies são encontradas, em
manor escala, nesse sisteaa hidráulico, destacando-se o
"espinafre d'água" (Enbidra sassilis), capim jalão (Pa-
nicum repens), "erva da bicho" (Polygonum apecttbile),
entre outras.

No Reservatórr-i Billing* desde o início d* sua opa.
ração, em 1.936, foi obaervada a existência de vegeta-
ções aquáticas, ocorrendo em 1.948 a primeira grande ia
festsção, quando então se iniciaram o* serviços d* con-
trole. Ao longo dos anos, as áreas ocupadas variaa, teji
do sido constatadas extensões de 1 até 12 Ka4, corres-
pondendo de 1 • 13* da áraa total deste reservatório.

No Reservatório Rio das Pedra* a presença de vege-
tação aquática data da 1.951, porém somente a partir de
1.962 foi registrada a ocorrência tíe grande infestação,
representada principalmente por aguapé. 0 nível de ocu-
pação da área pela vegetação variou, ao longo do* ano*,
d* 0,3 Km a 1,0 Km', correspondendo de 1 a 3* da área
total.

3.1 Coanraiiaan» l««aia
controla da veeatae

a) soeiaia
:oes aauati

da Elatronaulo
ticaa

Os decretos que autorizara» a* obra* d* represa-
mento, retificação e obra* complementarei do* Rio* Graji
da, Guarapiranga a Pinheiros, a que regulamentaram os
Termo* da Concessão, possuem cláusulas específicas no
que se refere ao controle de vagetações aquáticas.

Compromissos legais: Pelo* Decretos n« 4036 d* 27/
S/26 e n* 4487 da 9/11/28 a Companhia se obriga, con-
forme cláusula IX - item b e cláusula IV, raspactivaman.
ta, a impedir, na superfície do* reservatório*, toda*
a* vegetações qua favoreçaa a vida de larva* a niafa*
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nocivas * saúde pública, a juízo da Dirttoria do Servi-
ço Sanitário. Em função desses Decretos e de acordo
com PARECER do Departamento Jurídico da ELETROPAULO, d*
25/9/56, esta toaou a seu encargo o control» de vegeta-
ções apáticas nos reservatórios.

Compromissos sociau: i/esne 1.955, data das prince
ras reclamações ue terceiros, a ELETROPAULO vem atendes.
do aos p=-<irios de moradores ribeirinhos e 4e entidades
públicas, esportivas e sociais, no sentido de erradicar
as vegetações aquáticas acumuladas junto as proprieda-
des marginais dos seus reservatórios.

í>. EVOLUÇÃO DE VEGETAÇÕES AQUÁTICAS

Num corpo ea equilíbrio as espécies proliferas de
uma Coroa naturalcante controlada, disputando «spaços
e nutrientes. Porém, nos reservatórios da ELETROPAULO ,
esse equilíbrio foi alterado em função de três fatores
principais:
. alta poluição atravé* do lançamento "in natura" de
grande carga de esgotos domésticos e industriais. Bo
tegundo semestre de 1.9S6 estimsu-M o lançamento, só
na Reservatório Billings, 370 toneladas/dia de mete-
ria orgânica, conforme dadoa do Comitê Executivo do
Acordo Ministério de Minas s Energia do 5ove.no r*o Es.
tado de São Paulo.

. acelerado processo de urbanização das áreas , margi-
nais, con a implantação de loteamento e industrias ,
sem a devida infraestrutura de drenagem, proteção de
solos, ->sgotos, etc.

• introdução contínua de mudas e sementes de vegetações
aquáticas (principalmente aguapé) através dos Rios

Tietê e Pinheiros.
Esses fatores, além de acelerar o processo de eu-

trofizaçáo dos reservatórios, vem contribuindo também
para a expulsão da fauna aquática, tais como: peixes,
crustáceos, ratos do banhado, etc.

0 aguapé, que naturalmente já apresenta grande re.
sistêneia e capacidade de proliferação, encontrou meio
lento e rico ea nutrientes e ambiente extremamen-
te favorável à sua proliferação. Assim, com as condi-
ções propicias e caso não haja um manejo controlado.
estas vegetações podem ocupar grandes áreas dos reser-
vatórios em poucos meses.

4.1 Principais cottseouonciae da evolução de vegeta-
ções aquáticas

Proliferação de inaetoa -- devido ao "habitat" fa.
«orável ao desenvolvimento d* larvas, ninfaa e insetos
adultos, os acúmulos d* vegetacõee aquáticas cria» condi
çõas ideais pan a proliferação d* ptrmknips (culicídsos). Haia
das espacial de ptnriVay (Mmmuni), as soa* lanes se deaemoham

A ocorrência «controlável desses insetos atinge
as áreaa urbanizadas doa reservatórios, e tem gerado
reclamações da população ea geral e dos órgãos esta-
duais e municipais ligado» ao controle de endemiaa e
zoonoses. Deve-se salientar que a grande proliferação
de insetos além de afetar o conforto da população, é
fator de transmissão de doenças.

Interferências com a operação das balsas no Resex
vatório Killings — a ELETROPAULO mentem três balsas
no Reservatório Bill ings, que fazea as travessias nos

stameca COSMO
DC SOUZA

M Õ PAULO

rionu í SISTEMA HIMAOLICO
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braços Borore, laquacetuba e Rio Pequeno (Joio Basso) .
Essas balsas interligam bairros da periferia e foras
responsáveis em 1.936, pela travessia diária de 1.300
veículos e 5.000 pedestres. A ocorrência de grandes «as,
sas de vegetações aquáticas na faixa de navegação das
balsas ocasiona:

. paralisações constantes das balsas devido a qutbra de
cabos, coldanas c reversorea, causada pela sobrecarga
nos mecanismos d* tração das balsas;

. maior tempo de travessia decorrente d* baixa velocidj.
de desenvolvida pelas balsas através das grandes cas-
sas de aguapé.

Prejuízos ao lazer • turismo — os reservatórios
da ELETROPAULO constituem-se ca pontos d* later e turij.
o» para a população da Região Metropolitana de São Pej,
Io. Aléa das "praias" d* fácil acesso existas) clubes
esportivos • náuticos ao longo dos reservatórios. Cost a
ocorrência de grandes massas de vegetações aquáticas ,
as atividades de lazer • turismo, fica» prejudicadas, o
que ten gerado rtclaaaçõcs et) geral de entidades espor.
tivas e de prefeituras que tea no turiss» us grand* in.
teresse.

Prejuízos a navegação e a pesca — as grandes mas.
•as de vegetações aquáticas corna impraticável a nave-
gação ea «lguns trechos, sendo possível somente per
meio de enbarcações de aaior porta * calado. Este fato
tem prejudicado os esportes náuticos, lazer e turis.w,
e afetado o desenvolvimento da pesca qua, só no Reserva.
tório Billings, contribuiu coei carca d* 4 toneladas dia.
rias de peixe para a região do ABC (Santo André, São
Bernarr>o do Campo • São Caetano do Sul).

Prejuízos à operação da usinas — a presença d* ve.
getação aquática tea gerado problaaas para operação das
usinaa geradoras e elevatórias, pois sntopem as gradas
das tomadas d'água dessas estruturas principalmente aa
épocas de chuvas.

Outrss interferências — os acúmulos de vegetações
aquáticas afetam ainda o* serviços da manutenção aa re_
servatórios, tais com»; medições, inspeções, dragagens,
etc.

5. MÉTODOS DE CONTROLE DAS VEGETAÇÕES AQUÁTICAS

Ao longo dos anos a Companhia vau se utilizando de
vários métodos para manter controlada a proliferação da
vegetações aquáticaa em seus reservatórios, destacando-
se:
. Processo manual - utilizado âté 1.950, com ua rendi-
mento médio da remoção de 1 •' por homem/hora.

. Lança-chaaas - aplicado ca 1.957, d* foras experiawn.
tal, e o resultado não foi sastifstório.

. Procasso mecanizado através da remoção coa escavada^,
ras iniciado no período da 1.945/1.9*», atuando até
a presente data noa Reservatório* Billings, Guarapi-
ranga, Edgard d* Souza * no* Canais Finbciros • Cua.
rapiranga. Atualmente encontra-se aa fase d* tsstas
ua siSLtaa alternativo da retirada da vegetaçãc. com-
posta por uma escavadeira sob plataforma flutuante a
barcaça laaairs. Aléa disso a ELETROPAOLO, astá adquj.
rindo uaa embarcação ••pacific* par* controla aecini
zado de vegetação aquática.

. Processo químico - iniciaío Da década d* 1.950 aa fun.
ção da grande proliferação d« aguapé ao Reservatório
Billings, pois na época ara a qua apresentava aaior f,
ficiência aa ralação ao* daasis processos.

. Controle biológico - dasde 1.928, a Coapaohia, aa eo.
laborsção coa a Secretária d* Agricultura, desenvolva
a piscicultura em seu* reservatório*. A partir d*
1.952 o Departamento d* Produção Aniaal dais* Secreta.
ria assumia o controla da piscicultura nos reservttf.
rios oparadas pala CLETROTAOU. Dentre aa espécies in.
troduzidas, verificou-se qua a Ti lápis (Tilapi aela-
ooplaura) apresentava bons resultadve no controle de
detttminadai plantai aquáticas. Assis, desde 1.96S •

, Companhia incrementou o lançamento da alevinos daque.
Ia f«p*cie, principalmente no Reservatório Billings.

A rescente poluição das águas tea prejudicado a
eficiência desse tipo de controle biológico.

5.1 Vantaeans a daavaataigana doa principais aetodoa
utiliiados

Controla Químico:

Vantagens - Baixo custo d* implantação, comparati-
vamente aos outros métodos; pequena quantidade de mão
de obra; versatilidade. Os pulverizadores podem ser
adaptados ca veículos, embarcações, aviões e helicópte.
ros; alto rendimento em área tratada; rapidez de mobile
zação e desmobiiização.

Desvantagens - Riscos de efeitos colaterais pela
introdução de produtos tóxicos no meio ambiente; r«stri
ções na utilização da água (irrigação, abastecimento e
lazer) conforma os níveis de contaminação da água; ne-
cessidade da mão de obra qualificada a devidamente trei.
nada.

Controla Mecânico:

Vantagena - Não introduz aatariais tóxicos no aaio
ambiente; eventual possibilidade de aproveitamento das
plantaa aquáticas come aliaanto animal, adubo ou bioaas.
se para fonte* energéticaa alternativas.

Desvantagens - Alto custo de implantação coaparati.
vãmente a outros aétodos; aplicável, ea termos práti-
cos, em áreea coa características especiais de topogra-
fia a navegabilidade; necessidade de maior número da
mão de obre.

Controle Biológico

Vantagena - Controle natural, mantendo em equilí-
brio oa corpos hídricos.

Desvantageos - Raaultadoa apenas a longo prazo; djt
ficuldade de aplicação ea larga escala; dificuldade na
aeleção da espécie adaptável ao meio aabiente e no seu
posterior controle.

5.2 de controle

A partir da 1.981, a ELETROPAULO passou a pesqui-
sar * retoaar estudos anteriores, visando aprimorar os
métodos de controle de vegetações aquáticas, tendo in
elusive elaborado contrato específico coa a CETESB para
obtenção do embasamento técnico - científico necessá-
rio. Aa principais razões para a adoção dessas medidas
são:
. necessidade de aanter soo controle os níveis de infej.
tação das vegetações aquáticas;

• neceasidade do disciplinaaento do uso de produtos t£
xicos, coa conseqüente diminuição da herbicida aplica,
da, visando a ainiaização dos afeito* quanti e quali
tativaa desses produtos quando lançado no meio aabien.
te;

. grande aumento no preço dos produtos herbicides á b.s
t» de 2,4-D;

• proliferação acentuada da alface d'água, principalmcn.
te noa Reservatório* Billing* * do Rio da* Padres. Ej.
sa planta nio * suscetível ao 2,4-D e não s* tea co_
nbeciaento da qualquer herbicida para seu controle
que tenha autorização para uao ea ambientas aquáti-
cos.

. proliferação incontrolada de pernilongos ea áreas u£
banaa próxias* aos reservatórios.

. necessír.ede de controle integrado coaposto pelos aéto.
de* quíaico, aecanizado e biológico.

A ELETROPAOXO, considerando a grande responsabili.
dad* decorrente do* múltiplos usos das águas da seu* rj.
«ervatório* (abastecimento, lazer, geração, etc), COA
tratou a CETESB, • partir de 1.981, para realizar o a'
eoapanhaaento tecnológico do controla de vegetações •-
quática*.
Esse acoapanhaamto tecnológico envolveu o monitora-

mento de aplicação da herbicides, o controle dos paraaj.
tros acossanitário* d'água e a fanologia da* vegetações
aquática*.

Coa o* estudo* conseguis»*:

• melhorar o asnejo do uso d* herbicida, coa a íntrodu,
ção de equipaaentos aaia adequados resultsodo aaior
produtividade;

. reduzir de 0,)4 para 0,20 litro por hectare a quanti,
dada de herbicide utilizada através 4a uaa melhor efi,
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cacia de sua aplieaçãs;
manter contatada a área ocupada con vegetações aquá
ticas;
reduzir a proliferação de pcrnilongos, principalmente
em épocas de temperaturas mais elevadas;
possibilitar as atividades de lazer, pesca e navega.
ção em qualquer época do ano;
diminuir o tempo de parada para manutenção das bai

6. CONCLUSiO

A proliferação acentuada d* vegetações aquáticas
nos reservatórios da ELETROPAULO, acarreta consequéji
cias que prejudica» diretamente a população das áreas
vizinhas aos corpos d'água, cosi reflexos d* ordem so-
cial e sanitária. Além disso, interfere coei a operação
das instalações da Companhia.
Principalmente nos Reservatórios Billings • Rio das

Pedras com a rápida proliferação do aguaoé e alface
d'aiua, caso não fossem executados os serviços de erra.
dicação, essas vegetações aquáticas trariam coosequêa.
cias imprevisíveis e de grande repercussão, podendo
acarretar problemas a nível de caleaidade pública para
as comunidades ribeirinhas.


