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HIDROLOGIA SUPERFICIAL DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPEVA: 

contribuição à elaboração de seu plano de manejo 

Maurício Ranzini1; Francisco Carlos Soriano Arcova2 
Valdir de Cicco3 & João Batista Amaro dos Santos4 

RESUMO --- Foi realizado o diagnóstico das águas superficiais da Estação Ecológica de Itapeva 
para subsidiar a elaboração do seu Plano de Manejo. Em quatro campanhas de campo empreendidas 
em 2008, foram feitas análises de qualidade da água e, também, determinada a vazão instantânea 
dos cursos d’água. O rio Pirituba, que faz limite com a Estação, apresentou os níveis das variáveis 
físicas e químicas estudadas condizentes com os de águas naturais. Por outro, foi verificado elevado 
número de coliformes termotolerantes, sendo um indício de contaminação por material fecal 
proveniente de criações de animais domésticos existentes à montante da unidade, uma vez que 
nenhum aglomerado urbano lança efluentes nesse curso d’água. O córrego do Viveiro, também 
limítrofe à unidade de conservação, apresentou boas condições das variáveis físicas, químicas e 
biológicas. Porém, foi constatada a presença de Atrazina na água, que deve ter como origem o 
descarte e a lavagem de recipientes de produtos agrotóxicos nas cabeceiras da microbacia. Nas duas 
microbacias são desenvolvidas atividades potencialmente degradadoras da água, como agricultura, 
pecuária e reflorestamento com espécies de rápido crescimento. Para que a Estação não sofra danos 
com os impactos causados à montante, é recomendado que seja feita a correta orientação pela 
extensão rural. 

ABSTRACT --- It was made the diagnosis of surface waters of the E. Ec. Itapeva in order to 
support the working up of its Management Plan. In four field campaigns undertaken in 2008 water 
quality analyses were carried out, as well as the instantaneous flow of water courses was 
determined. The Pirituba river, which borders on the station, showed levels of physical and 
chemical studied variables suitable to the natural waters. However, high number of thermotolerant 
coliforms was found, this may be a sign of contamination with fecal material from existing 
domestic animals upstream the Unit, since no urban center launches effluents in the water course. 
The stream of Viveiro, which also borders on the Conservation Unit, presented good conditions for 
physical, chemical and biological variables. But the presence of Atrazine in the water was found 
out, which may be originated from the washing of containers and disposal of pesticides products in 
the catchment headwaters. In both catchments potentially water degraded activities are developed, 
such as agriculture, cattle breeding and reforestation with fast growing species. In order to avoid 
damages to the Station, due to upstream impacts, the correct orientation is recommended through 
rural extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cobertura vegetal natural do estado de São Paulo é de pouco mais de 3,3 milhões de 

hectares, representando 13,94% da área territorial (Kronka et al., 2005). O Instituto Florestal do 

Estado de São Paulo - IF, órgão da Secretaria do Meio Ambiente, desenvolve pesquisas em 900 mil 

hectares, perfazendo 3,5% do território paulista, distribuídos através de 90 unidades de conservação 

de proteção integral e de uso sustentável. 

As unidades de conservação (UCs) além de preservarem a biodiversidade são objetos de 

inúmeros projetos científicos, oriundos de universidades públicas e privadas, instituições de 

pesquisas e organizações não-governamentais, entre outros. Para tanto devem dispor de um plano 

de manejo, o qual estabelece o zoneamento e as normas que devem presidir a gestão da área 

(BRASIL, 2004). 

O plano de manejo é elaborado a partir de informações já existentes e visitas a área. Os 

levantamentos de campo são realizados por amostragem e estudos complementares. O roteiro 

metodológico preparado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA considera em suas diretrizes para a caracterização dos fatores abióticos e 

bióticos, o levantamento dos aspectos referentes à hidrografia, hidrologia e limnologia da unidade 

de conservação, incluindo estudos de qualidade da água e de vazões (BRASIL, 2002). 

A Estação Ecológica de Itapeva é uma unidade de proteção integral localizada no sudeste de 

São Paulo. As atividades predominantes na região são agropecuárias, com destaque para as 

pastagens, silvicultura de espécies florestais de rápido crescimento e as culturas temporárias 

(CETAM; CETEC, 2000). 

O objetivo deste artigo é mostrar os resultados das análises de qualidade da água, medições de 

vazões instantâneas e observações de campo, que propiciaram realizar o diagnóstico das águas 

superficiais da E. Ec. Itapeva com o escopo de embasar a elaboração de seu plano de manejo. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição da área 

A E. Ec. Itapeva faz parte da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema - ALPA, definida 

como Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 14 (UGRHI 14), mais precisamente na sub-

bacia Alto Taquari, com área de 2.483,36 km2 (CETAM; CETEC, 2000) (Figura 1). Com superfície 

de 99,24 ha, a unidade de conservação apresenta relevo suave ondulado, a formação geológica 

dominante é o arenito formação Itararé, com predomínio de Latossolos Vermelhos textura média e 

argilosa e vegetação de cerrado. O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, 

tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média do ar do mês 
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mais quente superior a 22°C. A precipitação anual média da região - período de 1971 a 2007, 

determinada a partir de dados do pluviômetro F6-003, pertencente ao Departamento de Águas e 

Energia Elétrica - DAEE, foi de 1.455 mm. 

 
Figura 1 - Imagem de satélite do Google® com a localização da Estação Ecológica de Itapeva na 

sub-bacia Alto Taquari. 

A Figura 2 traz os principais corpos d’água da E.Ec.Itapeva e de sua área de entorno, com os 

pontos onde foram realizadas as medições de qualidade da água e de vazão. O rio Pirituba um dos 

afluentes do rio Taquari (Figura 3), com cerca de 70 km extensão, nasce no município de Bom 

Sucesso de Itararé, tendo suas margens bem protegidas. Por volta da metade do seu percurso, faz 

limite com a Estação Ecológica de Itapeva, em sua divisa leste. No limite oeste da estação há o 

córrego do Viveiro, afluente do rio Pirituba. Sua nascente, embora fora da unidade, é bem protegida 

pela mata ciliar (Figura 4). No entanto, apresenta um pequeno açude com fácil acesso (Figura 5), 

que é utilizado como fonte de suprimento de água por agricultores. 
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Figura 2 - Cursos d’água que fazem limite com a Estação Ecológica de Itapeva, e os pontos de 

coleta de água e medição de vazão. 

 
Figura 3 - Vista geral do rio Pirituba no ponto em que faz divisa com a Estação Ecológica de 

Itapeva, mostrando margens bem protegidas pela mata ciliar. 
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Figura 4 - Córrego do Viveiro, à montante da Estação Ecológica de Itapeva. 

 
Figura 5 - Açude localizado nas proximidades da nascente do córrego do Viveiro, à montante da 

Estação Ecológica de Itapeva. 

 

 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6

2.2 Métodos 

Em julho de 2008 a equipe de hidrologia do IF realizou reconhecimento de campo para 

identificar os corpos d’água da Estação. Os trabalhos foram subsidiados por ortofoto em formato 

digital processado pelo Laboratório de Geoprocessamento da instituição. 

Foram selecionados 4 pontos da rede de drenagem para realização de análise de qualidade da 

água que compreenderam a turbidez e a cor aparente (espectrofotômetro DR 2000/HACH), a 

condutividade elétrica e a temperatura da água (condutivímetro portátil SC82/YOKOGAWA), o pH 

(pHmetro portátil Digimed). As mesmas análises foram feitas em novembro do mesmo ano. Nas 

duas ocasiões foram determinadas as vazões instantâneas dos córregos da unidade, usando-se o 

método “área - velocidade”, por meio de medições da seção transversal molhada e da velocidade 

média da água com molinetes JO51/NAKAASA e VO-401/KENEK. 

Análises mais detalhadas de qualidade da água, incluindo espécies químicas e exames 

bacteriológicos, foram feitas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado 

de São Paulo – CETESB, agência Ambiental de Itapetininga. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Qualidade da água 

O rio Pirituba e o córrego do Viveiro, nos trechos em que fazem divisa com a unidade 

apresentaram grande amplitude de valores das características físicas, químicas e microbiológicas 

(Tabelas 1 e 2). 

Tabela 1 - Resultados das análises de qualidade da água da Estação Ecológica de Itapeva e do 

seu entorno, realizadas pela equipe do IF em julho e novembro de 2008. 

Ponto Local Data Condutividade
(µS/cm) 

Turbidez
(FTU) 

Cor 
Aparente 

(PtCo) 

pH 
(adimens.)

Temperatura da 
água 
(°C) 

Temperatura do 
ar 

(°C) 

1 rio Pirituba 
01/07 74,00 5 49,0 6,92 14,4 13,0 

11/11 58,00 14 132,5 6,36 19,9 19,0 

2 nascente 
dentro da UC 

01/07 8,26 4 2,5 4,99 20,1 21,0 

11/11 8,06 0 35,5 5,05 21,8 20,0 

3 
córrego do 

Viveiro 
(jusante da 

estação) 

01/07 3,87 6 25,0 6,06 15,1 24,0 

11/11 4,87 1 17,0 5,83 20,5 22,0 

4 
córrego do 

Viveiro 
(montante da 

estação) 

01/07 7,36 4 28,0 5,38 20,3 18,0 

11/11 7,28 0 35,0 6,14 21,7 21,0 
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Tabela 2 - Análises de qualidade da água da Estação Ecológica de Itapeva e do seu entorno, 

realizadas pela CETESB em outubro e dezembro de 2008. 

Característica Data Ponto 
1 3 4

pH adimensional 21/10 7,9 8,2 7,9 
10/12 6,0 6,7 5,6

Condutividade µS/cm 21/10 82 5 8
10/12 104 6 8

Sólidos Filtráveis mg/L 21/10 65 57 63
10/12 87 25 29

Turbidez UNT 21/10 20 1 4
10/12 13 1,35 1,69

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 
21/10 8,1 6,8 6,8
10/12 12,0 6,5 6,7

DQO mg/L O2 
21/10 <50 <50 <50
10/12 <50 <50 <50

DBO5 20ºC mg/L O2 
21/10 <2 <2 <2
10/12 <2 <2 <2

Cloreto mg/L Cl 21/10 0,5 <0,5 <0,5
10/12 0,7 <0,5 <0,5

Fósforo Total mg/L P 21/10 <0,02 <0,02 <0,02
10/12 0,08 0,06 0,04

Nitrogênio Amoniacal mg/L N 21/10 0,06 <0,05 <0,05
10/12 <0,05 0,05 0,07

Nitrogênio Nitrato mg/L N 21/10 0,7 0,3 0,3
10/12 0,5 <0,1 <0,1

Nitrogênio Nitrito mg/L N 21/10 <0,005 <0,005 0,006
10/12 0,007 0,005 0,005

Nitrogênio Orgânico mg/L N 21/10 0,1 <0,05 <0,05
10/12 <0,05 <0,05 <0,05

Coliformes Termotolerantes A1 NMP/100 mL 21/10 790 6,8 330
10/12 460 140 17

No que tange ao rio Pirituba (ponto 1), a condutividade elétrica ocupou uma faixa de 58 a 

104 µS/cm; condizente com valores encontrados em águas superficiais naturais. O pH oscilou de 

levemente ácido a levemente básico, com valores de 6,4 a 7,9. As concentrações de oxigênio 

dissolvido variaram de 8,1 mg/L a 12,0 mg/L, indicando que condições aeróbicas existem nas 

águas. 

Foram observados baixos valores de sólidos filtráveis, cor aparente, DQO, DBO, cloreto, 

fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito e nitrogênio orgânico. Merece destaque o elevado 

número de coliformes termotolerantes encontrado na amostra coletada no início do período 

chuvoso, isto é, 790 NMP/100 mL. Ele deve-se, provavelmente, a dejetos de animais domésticos 

oriundos de criações existentes à montante da unidade, uma vez que nenhum aglomeramento 

urbano lança efluentes nesse curso d’água. 
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O córrego do Viveiro teve suas águas analisadas em dois trechos; um deles imediatamente 

após deixar a unidade (ponto 3), e o outro à montante, próximo a sua nascente (ponto 4). 

No ponto 4 a água apresentou condutividade elétrica da ordem de 8,00 µS/cm, pH entre 5,4 e 

7,9, turbidez de 0 a 4 FTU, cor aparente de 28 a 35 PtCo e o oxigênio dissolvido entre 6,7 e 

6,8 mg/L. Os sólidos filtráveis, sólidos totais, cor real, DQO, DBO, cloreto, fósforo total e 

nitrogênio nas diferentes formas foram detectados em níveis baixos. O número de coliformes 

termotolerantes no ponto 4 alcançou 330 NMP/100 mL no início do período chuvoso, superior ao 

preconizado pela resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005) para cursos d’água de classe 1, que 

é de 200 NMP/100 mL. No entanto, o valor diminuiu para 17 NMP/100 mL no meio da estação 

chuvosa. 

No ponto 3, as amostras de água do córrego do Viveiro apresentaram condutividade elétrica 

entre 3,9 e 6 µS/cm, como decorrência dos solos arenosos da microbacia. O pH manteve-se entre 

5,8 e 8,2. As concentrações de oxigênio dissolvido oscilaram de 6,5 a 6,8 mg/L. As demais 

características mantiveram-se em níveis bastante próximos para os dois pontos amostrados (3 e 4). 

A exceção foi o baixo valor de coliformes termotolerantes no início do período chuvoso 

(6,8 NMP/100 mL) mostrando que, apesar da pouca distância entre os dois pontos, deve ter ocorrido 

autodepuração da água. 

Em função da equipe do IF ter encontrado embalagens de agrotóxicos descartadas na 

cabeceira do córrego do Viveiro (Figuras 6 e 7), foram realizadas análises de água pela CETESB 

para verificar possível contaminação do corpo hídrico (Tabela 3). Para ambas as datas (21/10 e 

10/12/2008) não foi detectada a presença de herbicidas fenoxiácidos clorados, o mesmo ocorrendo 

com a varredura de compostos semivoláteis. No entanto, foi detectada a presença do composto 

Atrazina. De acordo com Sá-Correia et al. (2005), trata-se de um herbicida seletivo utilizado no 

controle pré e pós-emergência de plantas infestantes de diversas culturas agrícolas, entre elas o 

milho, o sorgo e a cana-de-açúcar. Na ocasião da primeira coleta de água havia plantações de milho 

no entorno das nascentes do córrego do Viveiro. Quando da segundo coleta, o milho havia sido 

recentemente colhido. Salienta-se que a Atrazina é considerada um agente potencialmente 

carcinogênico para o homem e um desregulador hormonal (Sá-Correia et al., 2005). O herbicida 

Atrazina possui alto potencial de lixiviação, lenta reação de hidrólise (alta persistência), baixa 

pressão de vapor e moderada solubilidade em água. Enquadra-se na classe II – produto muito 

perigoso - da classificação dos agrotóxicos em função dos riscos ao ambiente (Menezes; Heller, 

2005). 
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Figura 6 - Recipientes de agrotóxicos deixados pelos agricultores junto às cabeceiras do córrego do 

Viveiro, à montante da Estação Ecológica de Itapeva. 

 
Foto 7 - Recipiente de agrotóxico descartado junto às cabeceiras do córrego do Viveiro. 
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Tabela 3 - Resultados das análises de herbicidas fenoxiácidos clorados e da varredura de 

compostos semivoláteis da água do córrego do Viveiro (ponto P4) realizadas pela 

CETESB em outubro e dezembro de 2008. 

Características (µS/L) Data Resultado 

Herbicidas Fenoxiácidos Clorados   

2,4 D 21/10 <0,20 
10/12 <0,20 

2,4,5 T 21/10 <0,50 
10/12 <0,50 

2,4,5 TP 21/10 <0,20 
10/12 <0,20 

Varredura de Compostos Semivoláteis   

1,2,4–Triclorobenzeno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

1,2–Diclorobenzeno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

1,3–Diclorobenzeno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

1,4–Diclorobenzeno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

2,4,6-Triclorofenol 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

2,4–Diclorofenol 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

2,4-Dimetilfenol 21/10 <0,20 
10/12 <0,20 

2,4-Dinitrotolueno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

2–Clorofenol 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

2–Cloronaftaleno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

2–metil-4,6-dinitro fenol  21/10 <0,30 
10/12 <0,30 

2-Nitrofenol 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

4-Bromofenil Fenil Éter 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

4-Cloro-3-metil Fenol 21/10 <0,20 
10/12 <0,20 

4-Clorofenil Fenil Éter 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

4-Nitrofenol 21/10 <0,30 
10/12 <0,30 

CONTINUA 
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Tabela 3 - Resultados das análises de herbicidas fenoxiácidos clorados e da varredura de 

compostos semivoláteis da água do córrego do Viveiro (ponto P4) realizadas pela 

CETESB em outubro e dezembro de 2008 (CONCLUSÃO). 

Características (µS/L) Data Resultado 

Varredura de Compostos Semivoláteis   

Acenaftleno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Azobenzeno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Benzilbutil Ftalato 21/10 <0,30 
10/12 <0,30 

Bis(2-cloroetil) Éter 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Bis(2-cloroetoxi) Metano 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Bis(2-cloroisopropil) Éter 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Bis(2-etilexil) Ftalato 21/10 <0,30 
10/12 <0,30 

Carbazole 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Di-n-octil Ftalato 21/10 <0,30 
10/12 <0,30 

Dibutil Ftalato 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Dietil Ftalato 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Dimetil Ftalato 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Fenol 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Hexaclorobutadieno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Hexacloroetano 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Hexaclorociclopentadieno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Isoforone 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

N-nitroso-N-Propilamina 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Nitrobenzeno 21/10 <0,10 
10/12 <0,10 

Pentaclorofenol 21/10 <0,30 
10/12 <0,30 
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3.2 Vazões instantâneas 

A Tabela 4 mostra as vazões instantâneas dos cursos d’água que fazem divisa com a Estação e 

também de uma nascente em seu interior. 

No rio Pirituba (ponto 1) foi registrada em julho descarga de 3.685,7 L/s. Porém, na época 

chuvosa não foi possível sua medição em função do grande volume de água. Já a única nascente no 

interior da unidade (ponto 2), mostrou valores menores que 1,0 L/s. As vazões do córrego do 

Viveiro, na saída da estação (ponto 3), foram de 16,3 L/s e 21,4 L/s. Já no ponto à montante da 

unidade, os valores foram de 13,9 L/s e 14,2 L/s. 

Tabela 4 - Vazão instantânea medida em quatro pontos dos cursos d’água da Estação Ecológica 

de Itapeva nos meses de julho e novembro de 2008. 

Ponto Data Local 
Coordenadas UTMs 
SAD-69 Fuso 22 (m) Altitude 

(m) 
Cota  
(cm) 

Vazão 
(L/s) 

L S

P1 
01/07 

rio Pirituba 694410 7335504 720 
51,1 3.685,7 

- - - 

P2 
01/07 nascente dentro 

da estação 696370 7335486 739 
- 0,32 

11/11 - 0,08 

P3 
04/07 córrego do Viveiro 

(jusante da estação) 695060 7336344 721 
3,6 16,3 

11/11 5,3 21,4 

P4 
04/07 córrego do Viveiro 

(montante da estação) 694741 7335596 748 
7,6 13,9 

11/11 9,1 14,2 
 

3.3 Pressões de uso e ocupação do solo sobre as águas superficiais 

Os vetores de pressão sobre os recursos hídricos de uma UC  são representados tanto por 

estruturas físicas quanto pelo uso do solo que a influenciam diretamente, os quais podem ser 

positivos ou negativos. As microbacias, por serem sensíveis às perturbações que nelas ocorrem, 

constituem ecossistemas adequados para avaliação dos impactos causados pela atividade antrópica, 

que podem ocasionar sérios riscos ao seu equilíbrio. Dessa forma, as ações de manejo na E. Ec. 

Itapeva, no que tange aos recursos hídricos, têm seu foco na microbacia do rio Pirituba à montante 

da UC e na microbacia do córrego do Viveiro. 

3.3.1 Pressões sobre o rio Pirituba 

A microbacia do rio Pirituba, localizada à montante da E. Ec. Itapeva, caracteriza-se pela 

presença de pequenas e médias propriedades rurais. A agricultura e, em menor escala, a pecuária 

ocupam cerca de metade da sua área. As culturas de milho, soja, trigo, feijão, aveia, forrageira e 
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sorgo são as mais utilizadas. Os reflorestamentos comerciais de eucalipto e pinus representam cerca 

de um terço dessa região. O restante da área (17,3%) é coberto por vegetação nativa (Figura 8). 

 
Figura 8 - Uso do solo da microbacia do rio Pirituba à montante da Estação Ecológica de Itapeva. 

A agricultura exercida nessa microbacia, com o predomínio de culturas anuais, envolve 

técnicas de preparo do solo que revolvem e expõem as camadas superficiais do solo às chuvas, 

como aragem e gradagem. Além disso, requer o uso intensivo de insumos agrícolas, como calcário 

na operação de calagem, adubação mineral e aplicação de defensivos no controle de pragas, doenças 

e de ervas daninhas. Essas práticas são potencialmente causadoras de impacto ao ambiente. Assim, 
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é importante que sejam acompanhadas de um manejo adequado. Caso contrário, resíduos desses 

materiais podem alcançar os corpos d’água, poluindo-os. 

As estradas e carreadores utilizados para o plantio, manejo e colheita são fontes potenciais de 

escoamento superficial. Quando não adequadamente planejadas, construídas, mantidas e dotadas de 

sistema de drenagem apropriado, podem deflagrar processos erosivos que culminarão com a 

colmatação dos corpos d’água. 

A pecuária é outra atividade que, se não conduzida adequadamente, apresenta potencial para 

causar sérios danos à qualidade da água, principalmente se os animais têm livre acesso aos corpos 

d’água. 

Os reflorestamentos comerciais caracterizam-se pelas seguintes atividades: implantação, 

manejo e colheita florestal. Todas elas podem ocasionar problemas à qualidade da água dos rios, 

pois interferem nos processos hidrológicos. Dessa forma, as erosões dos tipos superficial e de massa 

(escorregamentos e desbarrancamentos) podem ocasionar sedimentação e, consequentemente, o 

assoreamento dos cursos d’água. As estradas são um dos principais vetores de erosão em 

empreendimentos florestais, responsáveis por grande parte dos sedimentos presentes nos cursos 

d’água (Packer, 1967; Kochenderfer, 1970; Douglas e Swank, 1975; FAO, 1989; Binkley & Brown, 

1993; Fontana, 2007). 

3.3.2 Pressões sobre o córrego do Viveiro 

Nas cabeceiras do córrego do Viveiro, à montante da unidade, há presença de pequenas e 

médias propriedades rurais, onde são plantados, principalmente, milho, soja, trigo, feijão, aveia e 

sorgo. Assim, as recomendações para o manejo dessas culturas são as mesmas relatadas no item 

anterior. Salienta-se, que os agricultores usam as águas do açude ali existente para abastecimento e 

lavagem dos dispositivos de aplicação de agrotóxicos, assim como para descarte dos recipientes. 

Essas são práticas danosas ao ambiente, e devem ser causadoras da presença de Atrazina na água, 

conforme detectado pela CETESB. 

4 CONCLUSÕES 

O levantamento de informações referentes à hidrologia superficial da Estação Ecológica de 

Itapeva apresentou, em ambas microbacias, níveis das variáveis físicas e químicas condizentes com 

os de águas naturais. No entanto, foi verificado no rio Pirituba elevado número de coliformes 

termotolerantes, sendo um indício de contaminação por material fecal proveniente de criações de 

animais domésticos à montante da unidade, uma vez que nenhum aglomerado urbano lança 

efluentes nesse curso d’água. 
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Nas cabeceiras da microbacia do córrego do Viveiro foi detectada a presença de Atrazina na 

água, em virtude dos agricultores fazerem a lavagem e descarte dos recipientes de agrotóxicos 

naquele local. Assim é recomendado que seja feita a correta orientação pela extensão rural. 
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