EFEITO DO MANEJO NA QUALIDADE DA ÁGUA EM
MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, MUNICÍPIO DE
TAQUARITINGA, SP
Bruno Robson de Carvalho Máximo1, Teresa Cristina Tarlé Pissarra2; Flavia Mazzer Rodrigues3;
Sérgio Campos4.

RESUMO: A degradação do ambiente causa as deteriorações físicas, sociais, econômicas e
ambientais, principalmente em unidades como bacias hidrográficas, onde áreas naturais apresentam
impactos ambientais negativos. O manejo do solo causa, na maioria dos mananciais, um grau de
comprometimento em qualidade e a diminuição da disponibilidade, originada pela má gestão das
bacias hidrográficas. Assim, realizar um diagnóstico desses mananciais é de suma importância. O
principal objetivo deste estudo foi caracterizar a água da rede de drenagem de mananciais da
Microbacia do Córrego da Fazenda da Glória, Município de Taquaritinga, SP. Os parâmetros físicoquímicos foram avaliados em nascentes protegidas por mata e com predomínio de atividades
agrícolas. A temperatura, turbidez e sólidos totais dissolvidos do recurso hídrico das microbacias de
1.a ordem de magnitude protegidas por mata foram diferentes das microbacias de 1.a ordem de
magnitude com culturas agrícolas e áreas sem proteção.
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ABSTRACT: Environmental degradation causes physical, social, economic and environmental
deterioration, especially in units such as watersheds, where natural areas have negative
environmental impacts. Soil management causes, in most water sources, a degree of commitment to
quality and reduced availability, caused by poor land use management. So, make a diagnosis of
these sources is of great importance. The main objective of this study was to characterize the water
drainage network of watershed in a first order stream, Taquaritinga Municipality, SP. The physical
and chemical parameters were evaluated in streams protected by forest and streams without
protection with agricultural activities. The temperature, turbidity and total dissolved solids of water
resources of the watersheds of 1st order of magnitude protected with forest were different from the
watersheds with agricultural crops and streams without protection.
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INTRODUÇÃO
A unidade territorial de bacia hidrográfica pode ser vista como um sistema aberto, cujo
funcionamento e estabilidade relativa refletem, em grande parte, nas taxas de influxo e nos ciclos de
energia, da água e de materiais, ao longo do tempo. Os terrenos de uma bacia são delimitados por
divisores de água, condicionado pela topografia que fixam a área da qual provém o deflúvio
superficial da bacia, e o divisor de águas freático determinado pela estrutura geológica dos terrenos
e influenciado pela topografia, que estabelece os limites dos reservatórios de água subterrânea de
onde deriva o escoamento base da bacia (VILLELA & MATTOS, 1975; ODUM, 1988; ROCHA
2001).
É fundamental que os recursos hídricos apresentem condições físicas e químicas adequadas
para a utilização dos organismos. Eles devem conter substâncias essenciais à vida e estar isentos de
outras substâncias que possam produzir efeitos deletérios aos organismos que compõe as cadeias
alimentares. Assim, disponibilidade de água significa que ela está presente não somente em
quantidade adequada em uma dada região, mas também que sua qualidade deve ser satisfatória para
suprir as necessidades de um determinado conjunto de seres vivos (TUNDISI, 2003).
Em vista da complexidade de fatores que determinam a qualidade da água e a grande
alternativa de variáveis usadas para descrever o status dos corpos hídricos em termos quantitativos,
é difícil fornecer uma definição simples de qualidade da água. Para BRANCO (1991), a expressão
‘qualidade da água’ não se refere a um grau de pureza absoluto ou mesmo próximo do absoluto,
mas sim a um padrão tão próximo quanto o possível do ‘natural’, isto é, tal como se encontra nas
nascentes, antes do contato com o homem. Além disso, há um grau de pureza desejável, o qual
depende do seu uso, que inclui abastecimento, irrigação, industrial, pesca entre outros
(PELLEGRINI, et al, 2008; MARCHESAN et al., 2009). A qualidade da água superficial e
subsuperficial são bons indicadores, respectivamente, de tendência e de condição (estado atual) de
uma microbacia. Os sedimentos transportados pelo escoamento superficial (erosão) têm como
destino direto os cursos d’ água, interferindo na qualidade da água produzida na microbacia, ou
seja, no deflúvio. Portanto, a busca de variáveis da qualidade da água tem sido motivo de vários
estudos nessa área de pesquisa.
O principal objetivo deste estudo é caracterizar a água da rede de drenagem da Microbacia
do Córrego da Fazenda da Glória, Município de Taquaritinga, SP., quanto aos parâmetros físicoquímicos, nas microbacias hidrográficas de 1ª ordem de magnitude-unidade experimental para o
desenvolvimento do trabalho com nascentes protegidas por mata e com predomínio de atividades
agrícolas.
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A Microbacia Hidrográfica a ser estudada será a do Córrego da Fazenda Glória localizada
no Município de Taquaritinga, SP As nascentes foram selecionadas tendo em vista as semelhanças
nas características edafoclimáticas local e para que ocorra o predomínio de uso/ocupação do solo
mata e culturas agrícolas (cana-de-açúcar). Neste sentido, a água a ser analisada não receberá
influência direta de outra cobertura vegetal, eliminando os efeitos sobre a movimentação dos
nutrientes e da qualidade da água de outro tipo de uso/ocupação do solo na microbacia.

MATERIAL E MÉTODOS

A área experimental localiza-se na Microbacia Hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória,
Município de Taquaritinga - SP, localizada no Planalto Ocidental Paulista, centro norte do Estado
de São Paulo, entre as latitudes 21° 18´ S e 21° 33´ S e longitudes 48° 14´ W Gr. e 48° 44´ W Gr. O
Córrego da Fazenda Glória nasce na Serra do Jaboticabal, em Taquaritinga, e deságua à montante
do Córrego Rico.
Esta microbacia é uma das mais importantes do Município e está inserida na Bacia
Hidrográfica do Córrego Rico, vinculada ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mogi-Guaçú,
segundo a Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo, (Figura 1).

Figura 1 - Localização e vista geral da área experimental, Bacia Hidrográfica do Córrego da
Fazenda Glória, Município de Taquaritinga, SP.
O clima é classificado, de acordo com o sistema de classificação de Köppen, como
mesotérmico úmido de verão quente (Cwa), Comissão de Solos CNPA (1960). A precipitação varia
entre 1.100 e 1.700 mm anuais. A temperatura média do mês mais quente é sempre superior a 22°C
e a do mês mais frio, inferior a 18°C.
O material geológico da área é constituído de arenitos com cimento calcário classificado
como da formação Bauru (Kb-cretácio superior) (Instituto Geográfico e Geológico, 1963).
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Apresenta conformação relativamente movimentada, sendo o relevo classificado como suave
ondulado e ondulado, (colinas amplas e médias) com declives longos e em algumas áreas forte
ondulado. Apresenta linhas de “cuestas” que segundo Penteado & Ranzani (1971) delimitam parte
do bordo superior do planalto de Jaboticabal. Os solos de ocorrência na área de acordo com Oliveira
et al. (1999) são classificados como Argissolos Vermelho – Amarelos.
A vegetação originária é composta pela Floresta Latifoliada Tropical. Na área ocorrem
fragmentos de mata e as principais culturas produtivas são: manga, limão, goiaba, laranja e cana-deaçúcar.
A área experimental para a avaliação do impacto ambiental está localizada na Bacia
Hidrográfica do Córrego Rico no Município de Taquaritinga, S.P. (Figura 2).

Microbacia do Córrego da Fazenda Glória

Figura 2. Área experimental para a avaliação do impacto ambiental, Microbacia do Córrego da
Fazenda Glória, localizada na Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, no Município de
Taquaritinga, S.P.
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Nesta microbacia foram considerados como pontos de coleta de dados seis microbacias
hidrográficas de 1a ordem de magnitude e três foz (Figuras 3, 4 e 5).
•

Microbacia de 1.a ordem de magnitude 1 (M1), Microbacia de 1.a ordem de magnitude 2
(M2), Microbacia de 1.a ordem de magnitude 3 (M3) - água coletada na nascente, o entorno
protegido por mata (Figura 3).

•

Microbacia de 1.a ordem de magnitude 4 (M4), Microbacia de 1.a ordem de magnitude 5
(M5), Microbacia de 1.a ordem de magnitude 6 (M6) - água coletada na nascente da
microbacia com o entorno alterado por cultura agrícola, predominante de cana-de-açúcar,
sem vegetação nativa (Figura 4).

•

Foz 1 (F1); Foz 2 (F2); Foz 3 (F3) – água coletada na foz das microbacias hidrográficas com
proteção da mata e sem essa ação (Figura 5).
A seleção dos pontos de coleta foi idealizada no intuito de calcular a variação no tempo e no

espaço dos parâmetros físico-químicos e determinar as condições de qualidade da água, solo e
sedimento (Figuras 3, 4 e 5).
Justifica-se a seleção das microbacias hidrográficas de 1.a ordem de magnitude pelo tipo de
uso/ocupação do solo ao redor de suas nascentes, para que a água a ser analisada não receba
influência direta de outra cobertura vegetal, eliminando os efeitos sobre a movimentação dos
nutrientes e da qualidade da água de outro tipo de uso/ocupação do solo.
As amostras de água superficial, dos córregos de 1ª ordem, foram coletadas utilizando um
recipiente “limpo”, de plástico, com capacidade volumétrica de até 2 Litros, abertos no momento da
coleta e fechados logo a seguir, tomando-se o devido cuidado para não incluir partículas grandes,
detritos, folhas ou outro tipo de material acidental.
Todo o processo de amostragem foi cuidadosamente realizado, tomando-se o devido
cuidado para não incluir partículas grandes, detritos, folhas ou outro tipo de material acidental. Foi
verificado o volume suficiente para eventual necessidade de repetir alguma análise de laboratório e
identificação do ponto de amostragem e data de coleta. As amostras de água foram realizadas em
todas as Estações de Coletas nas microbacias hidrográficas com diferentes uso e ocupação do solo
em torno das nascentes e no ponto de foz.
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Microbacia 1
Microbacia 2
Microbacia 3

Foz 3

Foz 1

Figura 3. Rede de Drenagem da Microbacia do Córrego da Fazenda Glória, Município de
Taquaritinga,S.P. Microbacia de 1.a ordem de magnitude 1 (M1), Microbacia de 1.a ordem de
magnitude 2 (M2), Microbacia de 1.a ordem de magnitude 3 (M3) - água coletada na nascente, o
entorno protegido por mata.

Foz 4

Foz 3
Microbacia 5

Microbacia 6

Microbacia 4

Foz 1

Foz 2

Figura 4. Rede de drenagem da Microbacia de 1.a ordem de magnitude 4 (M4), Microbacia de 1.a
ordem de magnitude 5 (M5), Microbacia de 1.a ordem de magnitude 6 (M6) - água coletada na
nascente da microbacia com o entorno alterado por cultura agrícola, predominante de cana-deaçúcar, sem vegetação nativa.
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Figura 5. Pontos de Coleta da Microbacia do Córrego da Fazenda Glória, Município de
Taquaritinga, S.P.
Foram analisados na água parâmetros físicos de temperatura, turbidez e sólidos totais
dissolvidos. A amostragem foi de acordo com a metodologia proposta no Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). Os valores da temperatura e dos sólidos
torais foram coletados com o aparelho Hanna Instruments no local de amostragem. A turbidez foi
realizada no laboratório com turbidímetro Hanna.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A qualidade do recurso hídrico em aspectos físicos e químicos é derivada, principalmente,
pela infiltração das águas no solo e pela localização dessas águas na formação litológica e sua
exposição à superfície, e à matéria orgânica em geral.
Primeiramente, para a análise das características da água foi realizado um levantamento da
temperatura e precipitação do período de coleta de dados (Figura 6)
Nesta análise utilizaram-se os dados pluviométricos do período de abril de 2008 a abril de
2009 (Figura 6 e Tabela 1).
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Figura 7. Distribuição mensal da precipitação pluviométrica – P (mm) e da temperatura média – T
(oC) na região durante o período de estudo (abril/08/abril/09). Fonte: UNESP/FCAV,
Departamento de Ciências Exatas.
Tabela 3. Dados de precipitação pluviométrica – P (mm) e da temperatura média – T (oC) na
região durante o período de estudo (abril/08/abril/09). Fonte: UNESP/FCAV, Departamento de
Ciências Exatas.
Mês
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
março
abril
Total

T
(ºC)
22,3
19,1
19,4
19,1
21,8
21,8
24,6
24,3
23,9
23,8
24,7
24,4
22,2

P
(mm)
131,4
73,1
11,3
0
24,2
15,1
60,5
81,8
278,9
238
190,6
217,9
70,8
1393,6

Durante o período de coleta de dados, entre abril de 2008 e abril de 2009, a precipitação do
período foi de 1393,6mm. A distribuição seguiu um padrão, com maior precipitação nos meses de
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dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril; e menor nos meses de maio, junho, julho, agosto,
setembro e outubro, variando de 0 mm em julho de 2008 a 278,9 em dezembro de 2008. A
distribuição da temperatura apresentou temperaturas mais baixas no inverno e mais altas no verão,
com a mínima de 12,3oC em julho de 2008 e máxima de 32,2oC em novembro de 2008.
O uso e ocupação do solo nas unidades territoriais de bacias hidrográficas de 1a ordem de
magnitude alterou significativamente as características das águas superficiais. A água superficial na
área da microbacia ocupada com culturas agrícolas e a ausência da mata ciliar no segmento do curso
de água entre os pontos de coleta (Figuras 3, 4 e 8, 9 e 10).
A temperatura do recurso hídrico no período analisado apresentou-se como parte do regime
climático normal, com uma variação sazonal bem definida (Figura 8).

Figura 8. Caracterização física de temperatura (ToC) do recurso hídrico nas microbacias
hidrográficas M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, Fóz 1, Fóz 2 da Microbacia Hidrográfica do Córrego
da Fazenda Glória, Município de Taquaritinga, S.P.
É possível distinguir dois períodos: Época das chuvas (Novembro até Abril) e Época das
Secas (Maio até Outubro). Os maiores valores são observados no período de verão. A menor
variabilidade foi observada nas microbacias protegidas por mata.
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A turbidez das amostras de água (figura 9) foi diferente entre as áreas estudadas, ocorrendo
valores bem mais altos nas microbacias M2 e M3, refletindo também no estado de maior atuação
antrópica na área da microbacia hidrográfica.

Figura 9. Variação da turbidez da água na Microbacia Hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória,
Taquaritinga, SP.
Os maiores valores foram encontrados na microbacia M6 entre os meses de junho, julho e
agosto. Pode-se inferir que, estes resultados ocorreram tendo em vista a menor precipitação e
consenquente maior concentração de partículas no recurso hídrico.
Os sólidos totais dissolvidos (Figura 10) referem-se à quantidade de material que está
presente na água. Todas as impurezas presentes na água, com exceção dos gases dissolvidos,
correspondem aos sólidos, que em águas naturais, origina-se, do processo de erosão natural dos
solos e do intemperismo das rochas.
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Figura 10. Variação de sólidos totais dissolvidos da água na Microbacia Hidrográfica do Córrego
da Fazenda Glória, Taquaritinga, SP.
Os resultados evidenciam um processo de erosão nas microbacias com uso intenso da
agricultura tendo em vista que a variabilidade dos parâmetros foi mais intensa na microbacia 6,
resultado da falta de estratégias de manejo e conservação dos solos na condução intensiva da cultura
de cana-de-açúcar.
Neste aspecto, demonstram a importância da manutenção da mata ciliar, adequando-as à
capacidade de uso do solo, e da necessidade de adoção de manejo dos recursos naturais em escala
de pequena bacia (Pellegrini et al. 2008).
O controle da transferência de minerais da bacia hidrográfica para os rios necessita de
medidas que reduzam os efeitos do fator fonte e do transporte (Marchesan, 2009). Para o controle
das perdas de nutrientes decorrentes da transferência com o fluxo superficial, é necessário impedir o
seu transporte, favorecendo a infiltração no solo.
Sendo assim, é necessária a adoção de práticas conservacionistas de manejo do uso e
ocupação do solo nas microbacias hidrográficas.
CONCLUSÃO
Os parâmetros físicos de temperatura, turbidez e sólidos totais dissolvidos do recurso hídrico
de microbacias de 1.a ordem de magnitude protegidas por mata foram diferentes das de microbacias
de 1.a ordem de magnitude com culturas agrícolas e áreas sem proteção.
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