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ESTUDO DA HIDROLOGIA SUPERFICIAL DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 

DE BAURU COMO CONTRIBUIÇÃO À ELABORAÇÃO 

DE SEU PLANO DE MANEJO 

Francisco Carlos Soriano Arcova1; Valdir de Cicco2; Maurício Ranzini3; 
João Batista Amaro dos Santos4 & Lívia Fagnani Sanchez de Souza5 

RESUMO --- Plano de Manejo é o documento que orienta as ações necessárias à gestão de uma 
unidade de conservação. Ele é elaborado pela integração de levantamentos dos fatores abióticos e 
bióticos da unidade e de seu entorno. Para subsidiar o plano de manejo da Estação Ecológica de 
Bauru, no estado de São Paulo, foi realizado o diagnóstico de situação de suas águas superficiais a 
partir de três campanhas de campo empreendidas em junho, setembro e outubro de 2007 e duas em 
fevereiro de 2008. Foram feitas análises físicas, químicas e biológicas das águas e também 
determinada a vazão instantânea dos cursos d’água. Com base nos resultados obtidos e nas 
observações de campo, verificou-se que o córrego do Capim, principal curso d’água da unidade, 
está assoreado devido ao uso inadequado dos solos da sua microbacia. A escassez de vegetação 
natural e a degradação das áreas de preservação permanente contribuem para esse processo. O curso 
d’água denominado “Afluente do ribeirão Água Parada”, vizinho à Estação, também está assoreado 
pelos mesmos motivos. Sua água apresentou valores de condutividade elétrica, DBO, fósforo total, 
nitrogênio amoniacal e coliformes termotolerantes que indicam contaminação por esgoto 
doméstico, que é lançado in natura em seu meio. 

ABSTRACT --- Management Plan is the document that guides the actions necessary for the 
management of a Conservation Unit. It is elaborated by integrating surveys of biotic and abiotic 
factors of the unit and its surroundings. To support the development of the management plan of the 
Bauru Ecologic Station, in State of São Paulo - Brazil, was made the diagnosis of their surface 
waters from campaigns in the field, undertaken in June, September and October 2007 and February 
2008. Were carried out physical, chemical and biological analysis of water and also determined the 
instantaneous flow of streams. Based on the results and observations in the field, it was found that 
the Capim Stream, the main watercourse of the unit is silted due to the improper use of the land of 
their watershed. The degradation of natural vegetation and riparian areas contribute to this process. 
The “Tributary of Água Parada Stream”, adjacent to the station, is also silted the same reasons, and 
exhibited values of electrical conductivity, BOD, total phosphorus, ammonia nitrogen and 
thermotolerant coliforms which indicate contamination by domestic sewage. 

Palavras-chave: Hidrologia superficial, estação ecológica, plano de manejo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estado de São Paulo sofreu ao longo dos últimos cinco séculos intensa destruição dos seus 

recursos naturais, como decorrência da adoção de um modelo econômico e desenvolvimentista 

predatório. Assistiu-se nesse período drástica degradação dos grandes ecossistemas, reduzindo-os a 

pequenos fragmentos, culminando em expressiva diminuição da biodiversidade (SÃO PAULO, 

2000). Com o objetivo de manter e proteger as áreas naturais remanescentes, o poder público vem 

adotando medidas legais para garantir a integridade desses espaços. Dentre elas destaca-se a criação 

das unidades de conservação de proteção integral – UCs (SÃO PAULO, 2006). 

Para que as UCs venham a alcançar o propósito básico para as quais foram criadas– a 

preservação da natureza-, elas devem dispor de um plano de manejo. Este é o documento técnico 

mediante o qual se estabelece o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais necessários à gestão da unidade de conservação (SNUC, 2004). 

A elaboração do plano de manejo é orientada pelas informações já disponíveis e em visitas à 

unidade e seu entorno. Baseia-se ainda em levantamentos de campo realizados por amostragem e 

em estudos complementares, de acordo com as peculiaridades de cada UC. O roteiro metodológico 

de planejamento voltado para parques, reservas biológicas e estações ecológicas preconizado 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 (Galante et al.2002). 

Situada na região centro-oeste do estado de São Paulo, onde remanescentes florestais são 

escassos, a Estação Ecológica de Bauru – E.Ec.B. é uma unidade de proteção integral que está 

inserida em uma zona de expansão que se caracteriza pelo intenso processo de transformação do 

ambiente rural em urbano e, portanto, está submetida à forte pressão antrópica, sendo passível de 

degradação ambiental. 

Com o objetivo de subsidiar o plano de manejo da E.Ec.B., que se encontra em elaboração, foi 

realizado o diagnóstico de situação das águas superficiais dessa unidade de conservação, baseado 

em análises de qualidade da água, medições de vazões instantâneas e observações de campo. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição da área 

A Estação Ecológica de Bauru está localizada na Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos Tietê-Batalha, na sub-bacia do rio Batalha (CETEC, 2002; CETESB, 2008). 

Com superfície de 287 ha, a unidade de conservação apresenta relevo declivoso. A formação 

rochosa predominante é o arenito grupo Bauru formação Marília e os solos são do tipo argissolos 
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vermelhos abruptos textura arenosa/média. É recoberta, predominantemente, por floresta estacional 

semidecidual. O clima, segundo a classificação de Köppen, é Aw (tropical chuvoso com inverno 

seco). A precipitação anual média da região (período de 1995 a 2007), determinada a partir de 

dados do posto meteorológico de Bauru pertencente ao Instituto Agronômico de Campinas, foi de 

1311 mm. 

Os principais corpos d’água da E.Ec.B. e de sua área de entorno estão representados na Figura 

1 e são descritos a seguir. 

Figura 1 - Imagem aérea da Estação Ecológica de Bauru, seus principais cursos d’água e pontos de 

realização de coletas e análises de água e medição de vazão. 

Fazendo limite com a Estação em sua porção sul, está localizado o córrego do Capim, que 

drena uma microbacia de aproximadamente 1.197 ha. Este curso d’água tem as nascentes situadas 

em área particular, cujo uso do solo se caracteriza por pequenas propriedades rurais onde são 

desenvolvidas atividades agropastoris, além de abrigar uma granja de aves. Encontra-se assoreado 

como decorrência de processos erosivos que ocorrem nos terrenos mais elevados da microbacia. 

No extremo leste o córrego do Capim recebe a contribuição de um pequeno curso d’água. 

Este tem a nascente localizada imediatamente acima do limite norte da Estação, e encontra-se em 

área ocupada por pastagem, onde são observadas grandes voçorocas provocadas pelo pisoteio do 

gado, que contribuem para o assoreamento de seu leito. 
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Ainda acima do limite norte da unidade, encontra-se outra nascente totalmente degradada por 

processo de erosão por voçorocas. Suas águas adentram a Estação, fluindo em direção ao córrego 

do Capim, porém, não alcançam o curso d’água, infiltrando-se no solo a montante desse.  

Dois pequenos riachos nascem no interior da Estação Ecológica. Um deles, situado mais 

próximo do limite oeste da UC, é contribuinte do córrego do Capim. O outro riacho, após percorrer 

algumas centenas de metros, também tem suas águas infiltradas no solo. Finalmente, o córrego do 

Capim, após deixar os limites da Estação, deságua em um afluente do ribeirão Água Parada. Esse 

curso d’água, que drena uma microbacia de 1.340 ha, encontra-se bastante assoreado, sendo 

receptor de parte do esgoto doméstico não tratado da cidade de Bauru e também de todo tipo de lixo 

e detritos carregados pelas águas pluviais. 

2.2 Métodos 

Foram obtidos dados em levantamentos de campo que incluíram o reconhecimento da área 

nos dias 03 e 04 de novembro de 2005, e duas campanhas feitas nos períodos de 19 a 23 de junho de 

2007 (período seco) e 11 a 15 de fevereiro de 2008 (período úmido), quando foram realizadas 

análises de qualidade da água e medições de vazão. Para identificar a rede hidrográfica da Estação e 

de seu entorno, bem como para localizar os pontos onde foram efetuadas as análises e medições das 

descargas, foi utilizada ortofoto em formato digital na escala 1:20.000, processada pelo Laboratório 

de Geoprocessamento da Seção de Manejo e Inventário do Instituto Florestal. 

Com relação aos levantamentos de qualidade da água, foram realizadas análises de turbidez e 

cor aparente (espectrofotômetro DR 2000/HACH), da condutividade elétrica e temperatura da água 

(condutivímetro portátil SC82/YOKOGAWA), do pH (pHmetro portátil Digimed), do teor de 

oxigênio dissolvido (medidor portátil de oxigênio dissolvido Q-408P/QUIMIS) pela equipe do IF 

em nove pontos (Figura 1). Destes, sete foram selecionados para proceder análises mais detalhadas, 

incluindo espécies químicas e exames bacteriológicos, a cargo do Departamento de Água e Esgoto 

de Bauru-DAE. As coletas foram feitas em setembro (período seco) e outubro de 2007 e em 

fevereiro de 2008 (período úmido). 

Vazões instantâneas dos córregos mais representativos da unidade foram determinadas 

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. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Qualidade da água 

A equipe do IF realizou análises da água em três pontos do córrego do Capim: pontos 1, 7 e 8. 

O primeiro na saída da Estação, o segundo na entrada, e o último em sua foz, pouco antes de 

desaguar no afluente do ribeirão Água Parada. O DAE efetuou medições nos dois primeiros pontos. 
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O curso d’água que contribui com o córrego do Capim, no extremo sudeste da Estação, teve um 

único local amostrado, pelas duas instituições: ponto 6. Os dois riachos que têm nascentes no 

interior da unidade de conservação também tiveram suas águas analisadas: pontos 2 e 3, sendo 

feitas pelo DAE as medições mais detalhadas no ponto 3. As águas que adentram a Estação pelo seu 

limite norte também foram amostradas nos pontos 4 e 5, tanto pelo IF quanto pelo DAE. 

Finalmente, foram analisadas as águas do afluente do ribeirão Água Parada: ponto 9. 

Devido a problemas laboratoriais, os resultados do fósforo total de setembro e outubro de 

2007 foram descartados, assim como os da turbidez e da cor aparente medidas pela equipe do IF no 

período úmido. Os coliformes termotolerantes não foram analisados na segunda campanha. 

Os resultados estão resumidos nas Tabelas 1 a 5. A discussão é feita a partir da apresentação 

das principais características físicas, químicas e biológicas avaliadas, seguida do comentário sobre 

os valores encontrados e os prováveis fatores que os influenciaram. 

Para subsidiar a discussão, os resultados foram comparados com os padrões de qualidade da 

água preconizados para a Classe 1 da classificação de águas doces estabelecida na Resolução 

CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005). Essa classe foi adotada, pois os seus 

padrões são os mais rigorosos previstos na legislação, sendo, provavelmente, os que mais se 

aproximam das condições das águas superficiais naturais. 

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

entorno, realizadas pela equipe do IF - período seco. 

Ponto Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Turbidez 
(FTU) 

Cor 
aparente 

(UPC) 

pH 
(adimens.)

Oxigênio 
dissolvido
(mg/L O2)

Temperatura 
da água 

(°C) 

Temperatura
do ar 
(°C) 

1 19/06/07 79,9 5,5 16,5 6,53 9,0 18,7 22,0 
2 19/06/07 73,7 0 16,0 6,78 4,0 18,5 22,0 
3 19/06/07 170,8 2,0 0 7,46 7,8 19,0 19,0 
4 20/06/07 34,2 1,5 0 5,72 9,3 17,6 17,0 
5 20/06/07 42,5 0 0 6,29 7,4 21,1 23,0 
6 20/06/07 72,4 2,0 8,0 6,98 8,8 19,5 20,0 
7 20/06/07 74,2 12,0 49,0 6,98 6,6 17,6 20,0 
8 21/06/07 80,5 4,5 2,5 6,47 4,7 18,2 24,0 
9 21/06/07 302,5 19,0 70,5 7,45 4,9 23,3 24,0 
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Tabela 2 - Resultados das análises de qualidade da água da Estação Ecológica de Bauru e do seu 

entorno, realizadas pelo DAE em 19/09/2007 - período seco. 

Característica 
Ponto 

1 3 4 5 6 7 9 
Temperatura do ar (ºC) 28,5 28,5 31,0 27,0 27,5 27,5 32,0 
Temperatura da água (ºC) 24,6 23,8 24,9 23,1 22,6 22,7 27,0 
pH (adimensional) 7,51 7,44 7,27 6,82 7,23 7,46 7,41 
Condutividade (µS.cm-1) 92,8 202,0 63,5 49,0 100,5 76,6 103,4 
Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 43,0 95,0 30,0 23,0 47,0 36,0 49,0 
Sólidos sedimentáveis (mg/L) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Turbidez (UNT) 16,7 17,4 16,8 14,3 27,3 91,0 13,2 
Cor real (mg/L Pt) 20,0 28,0 39,0 31,0 42,0 123,0 29,0 
Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 6,92 5,48 6,70 7,38 6,06 5,98 5,80 
DBO5 20 (mg/L O2) 2,3 8,5 2,0 2,4 3,5 13,0 2,5 
Cloreto (mg/L Cl) 6,92 12,84 4,94 5,93 5,93 5,93 4,94 
Fósforo total (mg/L PO4) - - - - - - - 
Nitrogênio amoniacal (mg/LNH3-N) 0,177 0,141 0,113 0,108 0,149 0,145 0,137 
Nitrogênio nitrato (mg/LNO3-N) 0,51 3,03 4,22 1,04 0,53 0,64 0,33 
Coliformes termotolerantes (UFC/100 ml) 90 140 110 30 30 900 50 

Tabela 3 - Resultados das análises de qualidade da água da Estação Ecológica de Bauru e do seu 

entorno, realizadas pelo DAE em 17/10/2007 - período úmido. 

Característica 
Ponto 

1 3 4 5 6 7 9 
Temperatura do ar (ºC) 24,4 24,2 24,4 24,6 26,0 26,0 27,0 
Temperatura da água (ºC) 23,5 23,0 24,5 24,0 24,7 24,4 24,8 
pH (Adimensional) 7,25 7,22 7,26 6,68 7,39 7,42 6,84 
Condutividade (µS.cm-1) 33,9 185,5 27,9 46,8 104,5 80,3 100,9 
Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 15,0 88,0 14,0 22,0 49,0 38,0 48,0 
Sólidos sedimentáveis (mg/L) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Turbidez (UNT) 12,1 9,3 8,9 9,4 23,4 35,2 17,6 
Cor real (mg/L Pt) 43,0 31,0 27,0 28,0 38,0 77,0 45,0 
Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 6,33 6,10 6,81 6,84 6,80 6,72 5,04 
DBO5 20 (mg/L O2) 2,5 11,5 3,5 3,7 4,7 5,4 5,3 
Cloreto (mg/L Cl) 4,45 6,42 4,45 3,70 1,43 3,46 2,86 
Fósforo total (mg/L PO4) - - - - - - - 
Nitrogênio amoniacal (mg/LNH3-N) 0,083 0,079 0,073 0,066 0,080 0,086 0,090 
Nitrogênio nitrato (mg/LNO3-N) 0,01 0,59 3,03 0,53 0,06 0,26 0,06 
Coliformes termotolerantes (UFC/100 ml) - - - - - - - 
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Tabela 4 - Resultados das análises de qualidade da água da Estação Ecológica de Bauru e do seu 

entorno, realizadas pela equipe do IF - período úmido. 

Ponto Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Turbidez 
(FTU) 

Cor 
aparente 

(UPC) 

pH 
(adimens.)

Oxigênio 
dissolvido
(mg/L O2)

Temperatura 
da água 

(°C) 

Temperatura
do ar 
(°C) 

P1 12/02/08 108,0 - - 7,03 6,7 24,0 28,0 
P2 - - - - - - - - 
P3 12/02/08 197,6 - - 7,30 8,3 21,8 22,0 
P4 13/02/08 52,6 - - 6,33 7,6 24,7 23,0 
P5 13/02/08 44,8 - - 6,47 8,4 23,9 22,0 
P6 12/02/08 93,5 - - 6,96 8,0 26,9 28,0 
P7 12/02/08 123,1 - - 7,01 7,0 23,5 30,0 
P8 14/02/08 113,8 - - 6,54 1,8 25,3 25,0 
P9 14/02/08 229,5 - - 7,15 6,4 25,3 25,0 

Tabela 5 - Resultados das análises de qualidade da água da Estação Ecológica de Bauru e do seu 

entorno, realizadas pelo DAE em 25/02/2008 - período úmido. 

Característica Ponto 
1 3 4 5 6 7 9 

Temperatura do ar (ºC) 26,5 26,0 26,0 25,5 26,5 26,5 27,5 
Temperatura da água (ºC) 25,2 24,8 25,6 25,6 25,4 25,4 26,8 
pH (adimensional) 7,0 7,47 7,37 7,16 7,19 7,49 7,45 
Condutividade (µS.cm-1) 91,4 148,1 50,9 42,7 69,8 90,7 275,0 
Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 43,0 71,0 24,0 20,0 33,0 43,0 133,0 
Sólidos Sedimentáveis (mg/L) 0,3 0,8 0,3 0,3 0,5 0,4 1,0 
Turbidez (UNT) 50,9 53,0 16,8 23,8 33,2 37,8 29,7 
Cor real (mg/L Pt)   145,0 171,0 39,0 56,0 100,0 75,0 61,0 
Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 5,73 7,52 6,0 6,54 6,99 7,32 4,71 
DBO5 20 (mg/L O2) 3,4 2,3 4,2 3,3 2,4 3,2 46,4 
Cloreto (mg/L Cl) 2,47 6,42 2,47 2,23 2,47 4,50 4,94 
Fósforo total (mg/L PO4) <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,033 
Nitrogênio amoniacal (mg/LNH3-N) 0,190 0,077 0,076 0,073 0,069 0,067 6,990 
Nitrogênio nitrato (mg/LNO3-N) 0,90 1,90 3,10 1,90 0,40 0,60 0,80 
Coliformes termotolerantes (UFC/100 ml) - - - - - - - 

3.1.1 Potencial hidrogeniônico-pH 

O pH define o caráter ácido, básico ou neutro da água, estando os organismos aquáticos 

geralmente adaptados às condições de neutralidade. Consequentemente, alterações bruscas do pH 

de uma água podem acarretar o desaparecimento dos seres na mesma. 
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A exceção de uma única amostra coletada no ponto 4 durante o período seco, as águas 

apresentaram pH entre 6,3 e 7,5; portanto próximos à neutralidade. Esses valores estão em 

conformidade com o padrão estipulado pela Resolução CONAMA 357, isto é, entre 6 e 9. 

3.1.2 Condutividade ou condutância 

Refere-se à capacidade que a água apresenta de conduzir a corrente elétrica. É, portanto, um 

parâmetro que indica a carga iônica da água. Está diretamente relacionada com sua concentração 

mineral. É útil para indicar variações nas características qualitativas da água. 

A condutividade oscilou numa extensa faixa, de 28 μS.cm-1 a 302 μS.cm-1. Foi 

significativamente maior nos pontos 3 e 9, onde excedeu em muito o valor de 100 µS.cm-1 que, 

segundo a CETESB (2005), indica possível ambiente impactado. Como o ponto de amostragem 3 

está localizado em um curso d’água que nasce e se desenvolve exclusivamente no interior da 

Estação Ecológica e nela não há qualquer atividade antrópica, pode-se creditar os altos valores a 

processos naturais que ali devam estar ocorrendo. Quanto aos valores obtidos no ponto 9, podem 

não estar associadas aos mesmos processos que predominam no ponto 3, mas sim à fatores que 

deterioram o ambiente aquático, uma vez que na microbacia do tributário do ribeirão Água Parada 

são desenvolvidas atividades agropastoris e também inerentes a ocupação urbana, como o 

lançamento na água de esgoto doméstico não tratado. 

3.1.3 Sólidos dissolvidos totais 

Vem ser a quantidade de material orgânico e inorgânico dissolvida na água. Como a 

característica sólidos dissolvidos relaciona-se diretamente com a condutividade, as duas variáveis 

apresentaram mesma tendência, com as maiores concentrações verificadas nos pontos 3 e 9. O 

máximo valor determinado (133 mg/L) foi bastante inferior ao padrão definido pela Resolução 

CONAMA 357, isto é, 500 mg/L. 

3.1.4 Turbidez 

É o grau com que a penetração da luz emitida por uma fonte luminosa é impedida pelo 

material em suspensão na água. Diferentes tipos de materiais em suspensão podem afetar esta 

característica, como argilas, microorganismos, detritos orgânicos, fibras, colóides orgânicos e 

inorgânicos. Alta turbidez diminui a fotossíntese da vegetação enraizada submersa e das algas. Esse 

desenvolvimento reduzido de plantas pode influenciar as comunidades biológicas aquáticas.  

Para a maior parte das amostras analisadas a turbidez foi inferior a 40 UNT, o limite 

permitido para cursos d’água classe 1. Nos pontos 1 e 3, durante o período úmido, foram detectados 

valores da ordem de 50 UNT, ligeiramente superiores ao padrão. No ponto 7 a turbidez tendeu a ser 

mais elevada que nos demais locais, alcançando a marca de 91 UNT. O ocorrido pode estar 

relacionado à processos erosivos na microbacia de drenagem, ocupada por atividades agropastoris, 

potencialmente degradadoras do solo. 
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3.1.5 Cor 

É o resultado, principalmente, dos processos de decomposição que ocorrem no ambiente. 

Também, a água pode ter cor devido à presença dos íons ferro e manganês, plânctons, macrófitas e 

despejos industriais e urbanos. Águas superficiais podem parecer ter coloração devido aos 

sedimentos em suspensão, sendo denominada cor aparente. Já a chamada cor real é causada por 

material dissolvido e colóides, sendo os ácidos húmicos as substâncias que mais freqüentemente 

adicionam cor às águas naturais. A cor deve ser vista apenas como fator estético, uma vez que não 

guarda relação direta com a composição química da água. 

A cor aparente, determinada apenas na amostragem do período seco, mostrou-se reduzida, 

como decorrência das baixas concentrações de sedimentos na água. Foi maior nos pontos 7 e 9, 

coincidindo com os maiores níveis de turbidez. A cor real apresentou valores mais elevados nos 

pontos 1, 3 e 7. 

3.1.6 Oxigênio dissolvido 

Provém, principalmente, da atmosfera através da interface com a água. Outras fontes são as 

plantas aquáticas e algas. A concentração de oxigênio dissolvido influencia a produtividade dos 

ecossistemas aquáticos. Peixes e outros organismos são dependentes do oxigênio para crescer e 

desenvolver-se, requerendo continuamente elevados níveis para sobreviver. É influenciado pela 

temperatura da água, relacionando-se inversamente com ela. A turbulência da água também é fator 

importante nos processos de mistura do gás. O conteúdo do oxigênio é um indicador das condições 

bioquímicas da água para um determinado tempo e lugar. Concentrações entre 8 mg/L e 14 mg/L 

demonstram que condições aeróbicas existem. Níveis inferiores a 5 mg/L são tóxicas a muitos 

peixes (Hewlett, 1982). 

Para a maior parte das medições realizadas, os níveis de oxigênio dissolvido mostraram-se 

compatíveis com os de águas naturais superficiais, mantendo-se superior ao preconizado pelo 

CONAMA, que estabelece 6,0 mg/L como a menor concentração permitida para os cursos d’água 

classe 1. Os baixos valores verificados nos pontos 2 e 3 devem-se às reduzidas velocidade e 

turbulência da água nos locais amostrados. No primeiro ponto a água espalha-se pelo terreno em 

uma lâmina pouco profunda, antes de alimentar o córrego do Capim. No segundo a vazão é 

diminuta, em um pequeno filete de água.  

Chamam atenção as concentrações registradas no ponto 9 que, em quatro das cinco medições 

efetivadas, foram inferiores a 6,0 mg/L. Ao contrário dos pontos 2 e 3, esse local de amostragem, 

situado no afluente do ribeirão Água Parada, apresenta elevadas velocidade, vazão e turbulência da 

água. Desta forma, as baixas concentrações devem ter como principal causa o esgoto doméstico não 

tratado lançado no corpo d’água nas cabeceiras da microbacia. 
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3.1.7 Demanda bioquímica de oxigênio-DBO 

Avalia a quantidade de oxigênio dissolvido que é consumida pelos organismos aeróbios ao 

degradarem a matéria orgânica. Os maiores aumentos em termos de DBO num corpo d’água são 

provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de alto teor de 

matéria orgânica pode induzir à extinção de oxigênio na água, provocando o desaparecimento de 

peixes e outras formas de vida aquática (CETESB, 2002). 

Para a maior parte das amostras coletadas, mesmo nos cursos d’água que nascem e se 

desenvolvem apenas no interior da Estação Ecológica, a DBO suplantou o valor máximo permitido 

para corpos d’água classe 1, isto é, 3,0 mg/L O2. Uma vez que águas com DBO superior a 5,0 mg/L 

O2 são consideradas poluídas (Cunha, 2002), é interessante realizar monitoramento mais intenso nos 

pontos 3 e 7, onde foram registrados 11,5 mg/L O2 e 13 mg/L O2, respectivamente. A DBO de 

46,4 mg/L O2 determinada no ponto 9, na amostragem do período úmido, é uma forte evidência da 

degradação do afluente do ribeirão Água Parada pelo esgoto doméstico não tratado. 

3.1.8 Cloreto 

Ocorre em todas as águas naturais, tanto na forma de par quanto na forma complexa, mas na 

maior parte delas as concentrações são baixas e, os complexos não são fortes o bastante para ter 

importância na química de águas doces. O íon cloreto não é absorvido pelos minerais superficiais, 

disputando assim poucas funções bioquímicas vitais (Hem, 1985). Pode ter altas concentrações em 

águas poluídas por esgotos domésticos (principalmente pela urina humana) e industriais, e pelas 

águas de retorno dos sistemas de irrigação agrícola. 

As concentrações de cloreto nas águas da E.Ec.B. foram baixas e variaram de 1,43 mg/L a 

12,84 mg/L; portanto, na faixa de teores encontrados nas águas superficiais de rios brasileiros; entre 

5 mg/L e 25 mg/L (CETESB, 1988). Foram bastante inferiores ao padrão estipulado para cursos 

d’água classe 1 que é 250 mg/L, mesmo no afluente do ribeirão Água Parada, receptor de esgoto 

doméstico não-tratado. 

3.1.9 Fósforo total 

Aparece em águas superficiais devido, principalmente, às descargas de esgotos domésticos. 

Os detergentes super-fosfatados, juntamente com a própria matéria fecal, rica em proteínas, são 

importantes fontes de fósforo. A aplicação de fertilizantes fosfatados, especialmente onde a 

irrigação é uma prática adotada, é fornecedora em potencial de fósforo para as águas de drenagem 

(Hem, 1970). Os nutrientes fosfatados fazem parte da produção primária do rio, ou seja, do 

desenvolvimento de algas e outras plantas aquáticas. Quando as concentrações desses nutrientes 

aumentam excessivamente, podem ocorrer alterações indesejáveis na qualidade da água, 

conduzindo a processos de eutrofização das águas naturais (Brigante et al., 2002). 
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Com exceção do ponto 9, os teores de fósforo total nas águas da Estação Ecológica e de seu 

entorno foram inferiores a 0,030 mg/L, o limite de detecção do método empregado pelo laboratório 

do DAE. No afluente do ribeirão Água Parada a concentração foi de 0,033 mg/L e, portanto, 

ligeiramente superior ao valor limite definido pelo CONAMA para cursos d’água classe 1, isto é,  

0,025 mg/L. Os efluentes domésticos e, possivelmente, as águas escoadas das áreas agrícolas da 

microbacia, concorrem para o maior nível deste nutriente naquele curso d’água. 

3.1.10 Nitrogênio nitrato 

É a principal forma de nitrogênio encontrada nas águas, sendo essencial para as plantas. 

Assim, em águas superficiais seu teor é, geralmente, baixo, devido à alta competição exercida por 

esses organismos. Concentrações superiores a 5 mg/L, que são tóxicas para muitas espécies de 

peixe, demonstram condições sanitárias inadequadas, pois a principal fonte de nitrato são despejos 

humanos e animais (CETESB, 2002). Nas áreas agrícolas, o uso de fertilizantes pode, pelo 

escoamento superficial, carreá-lo para os cursos d’água. 

O nitrato nas águas da unidade de conservação variou de 0,01 mg/L a 4,22 mg/L. Portanto 

numa faixa de concentração adequada à vida aquática (CETESB, 2002). Manteve-se abaixo de 10 

mg/L, o padrão estipulado para cursos d’água classe 1. 

3.1.11 Nitrogênio amoniacal 

Em ambientes naturais não impactados têm como principal fonte a atmosfera. Nesta condição, 

as águas superficiais naturais apresentam baixas concentrações. Porém, pode ter alto conteúdo 

quando recebe lançamento de águas servidas, principalmente, por esgotos domésticos e industriais. 

Nas áreas agrícolas, o escoamento pluvial pelos solos fertilizados, também contribui para a sua 

presença nos cursos d’água. Quando sua concentração é alta pode levar à deterioração das brânquias 

dos peixes, provocando dificuldades respiratórias (Takino et al., 1984; CETESB, 2002). 

Os teores de nitrogênio amoniacal foram, em geral, baixos, entre 0,066 mg/L e 0,190 mg/L, 

sendo compatíveis com os níveis encontrados em águas naturais. Porém na amostragem realizada 

no período úmido, a concentração na água do afluente do ribeirão Água Parada (ponto 9) foi 

bastante elevada, da ordem de 7 mg/L. Portanto, um valor muito superior ao padrão preconizado 

pela resolução CONAMA 357, que é 3,7 mg/L. Esse resultado é também um indicativo que o curso 

d’água recebe expressiva carga de esgoto urbano não tratado. 

3.1.12 Coliformes termotolerantes 

São os principais indicadores de contaminação da água por material de origem fecal, estando 

associados às fezes de animais de sangue quente. Sua determinação assume importância como 

parâmetro indicativo da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, responsáveis 

pela transmissão de doenças de veiculação hídrica. 
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Para a maior parte das águas amostradas a concentração de coliformes foi baixa, sendo 

inferior a 140 UFC/100 mL. Porém, no ponto 7 o teor de 900 UFC/100 mL superou o limite de 200 

UFC/100 mL permitido para cursos d’água classe 1. Embora seja o resultado de uma única análise, 

ele preocupa, pois o mesmo pode estar relacionado à presença de dejetos de animais na água, uma 

vez que na microbacia há atividades degradadoras do ambiente. 

3.2 Vazões instantâneas 

Os resultados das medições de descarga nos seis locais levantados estão resumidos na 

Tabela 6. Os pequenos cursos d’água que cortam a Estação Ecológica (pontos 3, 4 e 5) 

apresentaram vazão reduzida; de não mais que 0,9 L/s. 

A vazão média do afluente do córrego do Capim no limite leste da unidade (ponto 7) foi de 

7,1 L/s, já considerando os 0,5 L/s provenientes do curso d’água do ponto 5. 

A maior contribuição para alimentar o córrego do Capim está na sub-bacia do ponto 6, cuja 

descarga média alcançou 34,1 L/s. No ponto 1, onde o curso d’água deixa a Estação, a vazão média 

foi de 45,0 L/s. 

Tabela 6 - Vazão instantânea medida em seis pontos dos cursos d’água da Estação Ecológica de 

Bauru nos períodos seco (junho) e úmido (fevereiro). 

Ponto Data 
Coordenadas UTMs SAD-69 

Fuso 22 (m) Altitude(m) Vazão 
(L/s) L S 

1 
19/06/07 

696610 7539525 480 
41,2 

12/02/08 48,9 

3 
19/06/07 

697296 7540080 503 
0,3 

12/02/08 0,9 

4 
20/06/07 

698159 7540411 526 
0,6 

13/02/08 0,5 

5 
20/06/07 

698649 7539983 548 
0,4 

13/02/08 0,7 

6 
20/06/07 

698480 7539125 493 
30,5 

12/02/08 37,7 

7 
20/06/07 

698515 7539190 492 
5,9 

12/02/08 8,3 

3.3 Vetores de pressão de uso e ocupação do solo sobre as águas superficiais 

As microbacias hidrográficas são áreas frágeis e altamente sensíveis às perturbações. O curso 

d’água em seus diferentes aspectos hidrológicos, como quantidade e qualidade da água, regime de 

vazão e a morfologia do canal fluvial, é o produto integrado do clima, vegetação, solo, geologia, 

tempo e das ações de uso e ocupação do solo desenvolvidas na microbacia. Dessa forma, o foco das 

ações de manejo das águas superficiais no âmbito da Estação Ecológica de Bauru deve se dar na 
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escala das microbacias do córrego do Capim, onde está inserida a UC e do afluente do ribeirão da 

Água Parada, que faz parte de seu entorno (Figura 2). 

 
Figura 2 - Microbacia do córrego do Capim, onde está inserida a Estação Ecológica de Bauru,  

e microbacia do afluente do ribeirão Água Parada, vizinha à UC. 

3.3.1 Microbacia do córrego do Capim 

O córrego do Capim, principal curso d’água da Estação Ecológica, recebe os vários impactos 

das atividades desenvolvidas à montante. No geral, suas matas ciliares encontram-se bastante 

degradadas, tanto nos limites da unidade de conservação, como nas cabeceiras. Apenas em alguns 

trechos dos cursos d’água há vegetação nativa. Nos demais, a floresta foi substituída por pastagens. 

O descaso com a proteção das nascentes é grande. Os casos mais contundentes foram verificados à 

montante dos pontos de coleta 4 e 5, onde a entrada indiscriminada do gado acabou por destruí-las 

completamente (Figura 3). Assim, essas áreas de preservação permanente são ocupadas por 

atividades agropecuárias ou encontram-se desflorestadas. Essa situação, sem dúvida, implica em 

prejuízos a qualidade das águas da E.Ec.B, bem como para o assoreamento verificado nos canais 

dos cursos d’água, notadamente no córrego do Capim (Figura 4). 
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Figura 3 - Vista geral de voçorocas em área de nascente localizada imediatamente acima da 

Estação Ecológica de Bauru. 

 

Figura 4 - Córrego do Capim em trecho de grande largura e pequena profundidade devido ao 

assoreamento do canal. 

A escassez de vegetação natural também é verificada em outros terrenos da microbacia, como 

decorrência da não observância da manutenção da chamada reserva legal nas propriedades rurais. A 

presença protetora da floresta sobre os solos contribuiria para reduzir aportes de material 

particulado às águas. 

As áreas de cabeceiras da microbacia do córrego do Capim são, em grande parte, ocupadas 

por pastagem. Essa atividade, quando não conduzida com os cuidados necessários, tende a causar 

impactos sobre os recursos hídricos, quer seja pela entrada dos animais nos corpos d’água, 

conforme já mencionado, ou pela compactação da superfície do solo, que pode culminar em 

processos severos de erosão. 
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Outro uso do solo que pode impactar as águas do córrego do Capim é o reflorestamento com 

espécie do gênero Eucalyptus sp., recentemente estabelecido em sua microbacia. A literatura 

especializada menciona que quando não realizadas com os cuidados necessários, as práticas 

envolvendo a implantação, o manejo e principalmente a colheita florestal podem trazer sérios 

prejuízos à qualidade da água dos rios (Lima et al., 2002). Os processos envolvidos com a erosão 

superficial e a erosão de massa (escorregamentos e desbarrancamentos) são intensificados e tendem 

a provocar o aumento das taxas de sedimentação das águas e, conseqüentemente, o assoreamento 

dos canais fluviais. Também as estradas, aceiros e carreadores florestais são apontados como 

responsáveis por grande parte dos sedimentos que chegam aos cursos d’água (Packer, 1967; 

Kochenderfer, 1970; Douglas e Swank, 1975; FAO, 1989; Binkley e Brown, 1993; Fontana, 2007). 

A rodovia Cesário José de Castilho-SP 321, localizada próximo ao divisor topográfico da 

microbacia, é uma fonte potencial de poluição difusa e de poluição pontual para o córrego do 

Capim. A poluição difusa pode ocorrer pela precipitação de hidrocarbonetos e aldeídos emanados 

pela descarga dos motores dos veículos, borracha e asbestos liberados pelos pneus desgomados e 

das lonas de freios no seu desgaste, além de poeiras e materiais sólidos maiores oriundos das cargas 

transportadas, entre outros (BRASIL, 2005). Por ocasião das chuvas, esses materiais depositados 

sobre as pistas podem ser carreados para as nascentes do córrego, contaminando-as. A poluição 

pontual refere-se a eventuais acidentes que possam ocorrer naquele trecho da rodovia, envolvendo 

veículos que transportam produtos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente. 

Excetuando os pequenos riachos que cortam a Estação, praticamente toda a água do córrego 

do Capim, nos limites da UC, tem como origem as áreas de cabeceiras da microbacia. Este fato 

confere às propriedades lá existentes uma grande importância no que se refere à qualidade e a 

quantidade da água do córrego. Eventuais lançamentos de efluentes e aplicações de agrotóxicos que 

venham a ser realizadas nas chácaras, sítios, e empreendimentos lá localizados, podem levar à 

poluição das águas. A implementação de captações deve implicar na diminuição das vazões e, em 

caso extremo, até mesmo na perenidade do curso d’água.  

3.3.2 Microbacia do afluente do ribeirão Água Parada 

O afluente do ribeirão Água Parada drena uma microbacia caracterizada pelo uso intensivo do 

solo. Como decorrência desse fato, suas águas são submetidas a fortes impactos negativos. Já nas 

cabeceiras da microbacia observa-se um rápido processo de urbanização, com a expansão da cidade 

no sentido de montante para jusante do curso d’água. Dessa forma, as nascentes do ribeirão estão 

comprometidas pelas alterações no meio ambiente que ocorrem em microbacias urbanizadas: 

supressão da vegetação natural, impermeabilização e erosão dos solos, redução das áreas de recarga 

do lençol freático, aumento do escoamento superficial pluvial, com o conseqüente arraste de lixo e 

de águas contaminadas por produtos típicos dos centros urbanos para os corpos de água, etc. Dentre 
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as várias agressões, destaca-se o lançamento do esgoto doméstico não tratado nas águas 

superficiais, conforme mencionado por técnicos do DAE, embora já esteja prevista a construção de 

uma estação de tratamento de esgoto-ETE para eliminar esse problema. 

As áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d’água estão totalmente degradadas, 

desde as nascentes até o exutório da microbacia. Em geral, essas áreas encontram-se ocupadas por 

pastagens ou culturas agrícolas (Figura 5), que de resto se disseminam por todo a microbacia, em 

detrimento da reserva legal das propriedades rurais. 

 
Figura 5 - Vista geral do afluente do ribeirão Água Parada. Em primeiro plano observa-se o leito 

assoreado. Ao fundo, vertente ocupada por plantação de milho. 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados das análises de qualidade das águas e medições da vazão instantânea, em 

conjunto com as observações feitas durante as campanhas de campo, possibilitaram identificar 

vários problemas concernentes ao uso do solo na microbacia do córrego do Capim, onde está 

localizada a Estação Ecológica de Bauru, e na microbacia do afluente do ribeirão Água parada, no 

seu entrono. Esses influenciam as águas superficiais, ou têm potencial para fazê-lo. 

Na microbacia do córrego do Capim, a falta de vegetação natural é observada nas 

propriedades rurais, tanto nas áreas de preservação permanente como em outros locais. Em terrenos 

ocupados por pastagens, nascentes são severamente degradadas devido à invasão do gado a procura 

de água para dessedentação. Reflorestamento com eucalipto, recentemente introduzido na 

microbacia, pode vir a contribuir com o assoreamento do córrego do Capim e a deterioração da 

qualidade da água, caso a colheita florestal não seja feita amparada em princípios de conservação do 

solo e da água. A rodovia Cesário José de Castilho-SP 321, localizada próximo ao divisor 

topográfico da microbacia, é fonte potencial de poluição difusa e de poluição pontual para o córrego 

do Capim. 
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Na microbacia do afluente do ribeirão Água Parada, as áreas de preservação permanente estão 

totalmente degradadas, e encontram-se ocupadas por pastagens ou culturas agrícolas. Além dos 

impactos das atividades agropastoris sobre as águas, o lançamento do esgoto doméstico não tratado 

no ribeirão é o principal vetor de pressão decorrente da expansão urbana que ocorre na área. 
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