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Resumo – O monitoramento da qualidade da água dos principais rios da Bacia do Piracicaba aponta 

para uma degradação dos recursos hídricos pelo lançamento de efluentes de origem industrial e de 

esgoto doméstico. Todavia, pouca informação se encontra disponível sobre os afluentes desses 

mananciais, e que engloba os córregos que atravessam as áreas urbanas. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a qualidade da água dos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles, que 

atravessam os municípios de Nova Odessa e Americana, no Estado de São Paulo. A metodologia se 

baseou no levantamento, ao longo de 2012, da vazão e dos seguintes parâmetros físico-químicos de 

qualidade da água: pH, cor verdadeira, turbidez, oxigênio dissolvido, fósforo inorgânico, nitrogênio 

total e demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Os resultados obtidos de qualidade da água nos 

córregos avaliados apontam para um quadro de poluição hídrica atribuída em maior parte ao 

lançamento de esgoto doméstico, destacando-se a DBO. Comparando-se os três córregos observam-

se as maiores concentrações de DBO, nitrogênio e fósforo no Recanto, a jusante do lançamento de 

esgoto do município de Nova Odessa, indicando uma maior degradação desse manancial. 
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WATER QUALITY OF QUILOMBO RIVER IN THE CITIES OF SUMARÉ 

AND AMERICANA, IN THE STATE OF SÃO PAULO  
 

Abstract – The monitoring of water quality of the main rivers from Piracicaba basin points to a 

degradation of water resources by the discharge of effluents from industry and domestic sewage. 

However, little information is available on the tributaries of these sources, and that includes streams 

that cross urban areas. The aim of this study was to evaluate the water quality of Recanto, Santa 

Angelica and Pylles streams, crossing the municipalities of Nova Odessa and Americana, State of 

São Paulo, Brazil. The methodology was based on the survey, along 2012, the flow and the 

following physical-chemical parameters of water quality: pH, true color, turbidity, dissolved 

oxygen, reactive phosphorus (inorganic), total nitrogen and biochemical oxygen demand (DBO). 

The results of water quality in the streams evaluated show a framework of water pollution by 

sewage launching, highlighting the BOD. Comparing the three streams are observed higher 

concentrations of BOD, nitrogen and reactive phosphorus in Recanto, downstream from the 

discharge of sewage from the city of Nova Odessa, indicating a larger degradation of that 

watershed. 
 

Keywords – water pollution, water resources, environmental management. 
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1. INTRODUÇÃO 

O quadro de degradação dos recursos hídricos no estado de São Paulo levou a expansão da 

rede de monitoramento da qualidade da água, enfocando os seus principais rios. Contudo a 

disponibilidade de informações relacionadas aos afluentes desses grandes rios, os quais têm como 

abrangência territorial a microbacia hidrográfica, ainda é escassa, apesar de sua importância na 

gestão dos recursos hídricos municipais. 

Nesse contexto, os trabalhos em microbacias hidrográficas pretendem integrar os interesses de 

todos os segmentos da sociedade em termos de abastecimento, saneamento, habitação, lazer, 

proteção e conservação do meio ambiente, produtividade, elevação da renda e bem estar de toda a 

comunidade (Bertoni e Lombardi Neto, 1990). 

A principal razão da ênfase sobre estudos hidrológicos, fisiográficos, do uso e ocupação do 

solo e da qualidade dos mananciais, na abrangência de pequenas e microbacias, diz respeito à 

ocorrência de problemas ambientais e de excesso ou falta d´água em regiões urbanas (Chaudhry, 

2001). Outra razão mais fundamental, segundo o mesmo autor, relaciona-se ao fato de que pequenas 

bacias hidrográficas permitem estudos de diversos processos do ciclo hidrológico e das inter-

relações existentes entre eles, com perspectivas para reunir dados brasileiros, reduzindo a 

dependência sobre informações coletadas fora do país. 

Apesar da reconhecida importância de estudos dessa natureza, existe uma lacuna de 

informações na área de recursos hídricos referente às pequenas e microbacias hidrográficas (Paiva, 

2001). Essa carência é explicada, em grande parte, pela falta de dados hidrológicos, pois 

historicamente a rede hidrometeorológica brasileira foi concebida para fornecer informações ao 

setor de geração de energia elétrica explicando-se, assim, o reduzido número de postos de medição 

de vazão e qualidade da água em bacias com menos de 500 km
2
 (Goldenfum, 2001). 

Goldenfum (2001) ressalta ainda que o monitoramento das pequenas bacias reveste-se de 

fundamental importância para a complementação da rede de informações hidrológicas, além de sua 

natural vocação para o estudo do funcionamento dos processos físicos, químicos e biológicos 

atuantes no ciclo da água. Tais aspectos têm levado ao incremento de programas e projetos em que 

a microbacia hidrográfica é a unidade básica para a gestão ambiental territorial dos municípios. 

Na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí destacam-se os trabalhos de Moraes et al. 

(2003), no rio Jundiaí-Mirim, no município de Jundiaí; Daniel et al. (2002); em diferentes 

municípios dessa bacia; Moreira e Fazza (2008), em córregos urbanos de Limeira; e Medeiros et al. 

(2009), no córrego Recanto, na cidade de Americana. 

Moraes et al. (2003) realizaram um projeto de diagnóstico ambiental para a gestão e 

monitoramento da microbacia Rio Jundiaí-Mirim, no município de Jundiaí, estado de São Paulo. 

Essa microbacia vem sendo alvo de sérias intervenções antrópicas, que estão causando a degradação 

de seus recursos naturais e levando à graves consequências, principalmente para a qualidade de seus 

recursos hídricos. O referido projeto tem sido uma fonte de informação para o poder público local, 

incorporando ferramentas e metodologias que envolvem as questões do meio físico da bacia, da 

qualidade dos recursos hídricos, dos aspectos sócio-econômicos e jurídicos. 

No município de Americana são raros os trabalhos publicados e desenvolvidos endereçando 

para o diagnóstico dos recursos hídricos em microbacias hidrográficas rurais e urbanas. Nesse 

sentido, destaca-se a pesquisa realizada por Medeiros et al. (2009) no córrego Recanto, o qual 
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revelou um quadro de degradação acentuada da água desse manancial, provavelmente devido a 

lançamentos de resíduos de origem doméstica. Essa bacia assume uma importância regional, pois o 

afluente do córrego Recanto, conhecido como córrego Cachoeirinha, abastece o município de Nova 

Odessa. 

O objetivo do presente trabalho foi realizar um diagnóstico da qualidade dos recursos hídricos 

dos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles, nos municípios de Americana e Nova Odessa. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Tabela 1 apresenta as principais informações referentes às seções de controle e 

características das microbacias dos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles, afluentes do 

Ribeirão Quilombo, na região de Americana – SP, e inseridas na abrangência da Bacia do Ribeirão 

Quilombo, tributário do rio Piracicaba. Os córregos correspondem à classe 2 segundo o decreto 

estadual 10.755/1977 (SÃO PAULO, 1977) 

Tabela 1 – Informações sobre as seções de monitoramento da qualidade da água no município de 

Americana, Estado de São Paulo. 

Site Córrego Latitude Longitude Altitude (m) Área da bacia (km
2
) 

1 Recanto 22º45´42”S 47º19´01”W 538 23,9 

3 Santa Angélica 22º44’46”S 47°19’18’’W 537 14,6 

4 Pylles 22º43’59”S 47°19’55’’W 536 3,3 

O córrego Recanto apresenta a microbacia com a menor taxa de ocupação urbana (21%) entre 

aquelas avaliadas o que corresponde a 4,9 km
2
, e 79% (18,7 km

2
) é classificada como rural 

(Medeiros et al., 2009). O córrego Pylles está inserido em uma região mais urbanizada, 

correspondendo a 77% da microbacia (2,5 km
2
) deixando 23% para a manutenção de uma 

vegetação esparsa. Finalmente, a microbacia do córrego Santa Angélica tem 63% de sua área 

urbanizada (9,2 km
2
) e 37% vegetada com gramíneas e vegetação ripária (5,4 km

2
). 

Nesse trabalho, desenvolvido ao longo de 2012, foram realizadas oito campanhas de 

amostragem das águas nas microbacias avaliadas, nos dias 02/03, 20/03, 02/05, 04/06, 22/08, 19/09, 

23/10 e 21/11. O procedimento de amostragem e preservação foi realizado segundo ABNT (1987a, 

1987b). 

Os dados de vazão foram obtidos a partir de micromolinete FP111 (Tucci, 1993). Esse 

equipamento apresenta uma faixa de medição de 0,1 a 6,1 m s
-1

 e uma precisão de 0,03 m s
-1

; com 

uma velocidade média do fluxo atualizada uma vez por segundo. 

Em campo foram determinados o pH e o oxigênio dissolvido (OD). O oxigênio dissolvido foi 

determinado por meio do oxímetro microprocessado AT 150 da ALFAKIT. As análises realizadas 

em laboratório foram para as determinações da cor verdadeira (colorímetro modelo DR 890 

HACH); demanda bioquímica de oxigênio (DBO) pelo método respirométrico - DBO Track II, 

HACH, nitrogênio total e fósforo reativo. 

O nitrogênio total e o fósforo reativo foram determinados por reagentes específicos HACH 

associados ao uso do reator DR200 HACH e posterior leitura em espectrofotômetro DR20 HACH. 

Os testes foram baseados no que é preconizado pelo Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (Franson, 2005). Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 
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Figura 1. Microbacias dos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles, na região de Americana, 

Estado de São Paulo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante todo o período do monitoramento, de março a novembro de 2012, as chuvas 

totalizaram 548,5 mm, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Obras, Unidade de Parques e 

Jardins, da Prefeitura Municipal de Americana. O mês de maior precipitação foi abril de 2012, 

quando se acumulou 189,6 mm. Já no mês de agosto de 2012 não se observaram chuvas. 

A Tabela 2 apresenta os resultados de vazão observados nas seções de monitoramento dos 

córregos avaliados, no ano de 2012. A vazão nos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles 

variaram de 0,100 m
3
.s

-1
 a 0,470 m

3
.s

-1
, 0,027 m

3
.s

-1
 a 0,810 m

3
.s

-1
 e de 0,034 m

3
.s

-1
 a 0,170 m

3
.s

-1
 

respectivamente. Os resultados de vazão no córrego Recanto foram condizentes com aqueles de 

Medeiros et al.(2009), no período de março de 2007 a março de 2008, a qual variou de 0,034 a 

0,375 m
3
.s

-1
. 

Tabela 2 – Dados de vazão nos três locais de monitoramento em 2012. 

Data Cór. Recanto Cor. Santa Angélica Cór. Pylles 

 --------------------------- m
3
.s

-1
 --------------------------- 

02/03 0,130 0,027 0,046 

20/03 0,130 0,490 0,055 

02/05 0,470 0,810 0,042 

04/06 0,170 0,290 0,110 

22/08 0,130 0,300 0,069 

19/09 0,140 0,180 0,034 

23/10 0,100 0,560 0,170 

21/11 0,120 0,330 0,066 
 

Nas Tabelas 3, 4 e 5 podem-se visualizar os resultados de qualidade da água obtidos a partir 

do monitoramento nos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles, respectivamente, ao longo de 

2012, os quais foram comparados com a legislação CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005). Os 

valores de pH apresentaram uma baixa variabilidade, a qual foi de 7,0 a 8,6, atingindo médias de 

7,7; 7,5 e 7,6 para os córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles respectivamente . Esses valores 

estão dentro da faixa recomendada pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios de Classe 2, a 

qual varia de 6,0 a 9,0, 

Tabela 3 – Parâmetros físico - químicos observados no córrego Recanto, em Americana-SP, 2012 

Data pH Cor Turbidez OD DBO N P 
  (mg Pt.L

-1
) NTU ------------------ mg.L

-1
 ------------------ 

02/03 7,4 462 ------- 3,60 ------- ------- ------- 

20/03 7,2 340 ------- 3,10 ------- ------- ------- 

02/05 7,6 107 14,4 5,47 54 3,1 1,2 

04/06 7,9 140 217,0 3,44 34 4,3 5,8 

22/08 7,8  37,5 2,15 182 12,6 4,6 

19/09 8,6 385 30,0 0,94 181 20,7 8,5 

23/10 7,5 362 35,7 0,80 169 15,7 3,8 

21/11 7,6 81 15,0 1,27 61 13,2  

Média 7,7 268 58,3 2,60 113,5 11,6 4,8 

DP 0,42 154,2 78,4 1,61 70,6 6,8 2,7 

Cor = cor verdadeira; OD = oxigênio dissolvido; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; N = nitrogênio total; P = 

fósforo inorgânico. DP = desvio padrão 
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Tabela 4 – Parâmetros físico - químicos observados no córrego Santa Angélica, em Americana-SP, 

2012 

Data pH Cor Turbidez OD DBO N P 
  (mg Pt.L

-1
) NTU ------------------ mg.L

-1
 ------------------ 

02/03 7,3 138 ------- 5,75 ------- ------- ------- 

20/03 7,6 128 ------- 6,65 ------- ------- ------- 

02/05 7,1 180 17,9 8,40 28 3,1 0,08 

04/06 7,2 63 200,0 8,00 15 3,1 0,14 

22/08 7,6  4,8 4,71 32 3,4 0,13 

19/09 7,9 91 420,0 7,10 18 2,9 0,08 

23/10 7,4 43 5,4 7,80 17 4,4 0,57 

21/11 7,6 24 3,3 ------- 22 3,9 0,28 

Média 7,5 95 108,6 6,92 22,0 3,4 0,21 

DP 0,3 56,2 170,9 1,32 6,7 0,6 0,19 

Cor = cor verdadeira; OD = oxigênio dissolvido; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; N = nitrogênio total; P = 

fósforo inorgânico) DP = desvio padrão 

 

Tabela 5 – Parâmetros físico - químicos observados no córrego Pylles, em Americana-SP, 2012 

Data pH Cor Turbidez OD DBO N P 
  (mg Pt.L

-1
) NTU ------------------ mg.L

-1
 ------------------ 

02/03 7,9 79 ------- 7,26 ------- ------- ------- 

20/03 7,0 124 ------- 5,90 ------- ------- ------- 

02/05 7,3 68 5,8 5,90 33 7,5 0,18 

04/06 7,4 87 179,0 6,00 30 6,85 0,51 

22/08 7,9  4,0 3,80 20 8,15 0,45 

19/09 7,9 147 14,2 2,25 43 11,3 0,86 

23/10 7,6 160 17,0 8,40 33 9,2 0,57 

21/11 8,0 55 3,4 ------- 31 8,95 0,37 

Média 7,6 103 37,2 5,64 31,7 8,7 0,49 

DP 0,4 40,8 69,7 2,06 7,4 1,6 0,23 

Cor = cor verdadeira; OD = oxigênio dissolvido; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; N = nitrogênio total; P = 

fósforo inorgânico. DP = desvio padrão 

Nos três locais avaliados o valor médio da cor verdadeira ultrapassou o padrão recomendado 

pela Resolução CONAMA 357/2005 de 75 mg Pt.L
-1

. Já para a turbidez as médias estiveram abaixo 

do limite estabelecido por essa legislação considerando rios de classe 2 e que corresponde a 100 

NTU. No córrego Recanto observaram-se valores de turbidez variando de 14,4 NTU a 217,0 NTU, 

superior aquela observada por Medeiros et al. (2009) para esse mesmo córrego, e que variou de 17,5 

a 80,0 NTU, sendo a média de 36,0 NTU. Esses valores elevados podem estar associados ao 

lançamento de matéria orgânica proveniente de esgotos domésticos, presente como sólidos em 

suspensão.  

Baixos valores de oxigênio dissolvido em geral estão associados ao seu consumo por 

microrganismos aeróbios na decomposição da matéria orgânica, porém valores elevados podem 

estar associados à aeração ou produção de oxigênio por organismos fotossintetizantes, como as 

algas. O valor médio de oxigênio dissolvido para o córrego Recanto foi 2,60 mg.L
-1

, abaixo do 

limite preconizado para rios classe 2 (5 mg.L
-1

 O2), tendo sido obtido um valor mínimo de 0,80 

mg.L
-1

, observado em 23/10/2012. Nesse córrego Medeiros et al. (2009) observaram uma média no 
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valor de OD atingindo 0,85 mg.L
-1

, indicando um quadro de degradação desse manancial desde 

2007. 

No córrego Santa Angélica o valor médio foi igual a 6,92 mg.L
-1

, sendo o mínimo de 4,71 

mg.L
-1

, em 22/10/2012. Já no córrego Pylles, no dia 19 de setembro, a concentração de OD atingiu 

um mínimo de 2,25 mg.L
-1

, sendo a média de 5,64 mg.L
-1

. 

Observa-se nas Tabelas 3, 4 e 5 um valor de DBO acima do padrão estabelecido para classe 2 

(5 mg.L
-1

 O2), nos córregos monitorados, sendo o Recanto aquele que apresentou a maior média, a 

qual atingiu 113,5 mg.L
-1

. Em relação à variação da concentração de DBO em função da época do 

ano, o mínimo ocorreu no dia 04 de junho nos córregos Recanto e Santa Angélica, atingindo 34 e 15 

mg.L
-1

 respectivamente. Já no córrego Pylles o mínimo foi observado em 22 de agosto. Esse 

resultado diferiu da tendência observada nos outros dois locais de amostragem, em 22 de agosto, 

pois nos córregos Recanto e Santa Angélica, se atingiu 182 mg.L
-1

 e 32 mg.L
-1

 respectivamente, o 

que correspondeu ao máximo valor observado para ambos os mananciais, no período avaliado. No 

córrego Pylles, o máximo foi atingido em 19 de setembro, correspondendo a um valor de DBO de 

43 mg.L
-1

. 

Esses resultados de DBO, no contexto de microbacias hidrográficas, sofrem forte influência 

de fatores locais, como o lançamento do esgoto da cidade de Nova Odessa, a uma distância de 250 

m a montante do local de amostragem de água do córrego Recanto, o que deve ter contribuído para 

os piores resultados desse corpo hídrico em relação aos demais avaliados. 

Considerando-se os resultados de vazão, observou-se uma faixa de variação na carga de DBO 

lançada no Ribeirão Quilombo de 499 kg.d
-1

 a 2.193 kg.d
-1

; 280 kg.d
-1

 a 1.960 kg.d
-1

; 119 kg.d
-1

 a 

485 kg.d
-1

 correspondentes aos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles respectivamente. 

As elevadas concentrações de nutrientes monitorados no presente estudo, notadamente o 

fósforo inorgânico, não são parâmetros de legislação, todavia foi superado o limite da Resolução 

CONAMA 357/205 para o fósforo total (0,050 mg.L
-1

), destacando-se o córrego Recanto cujo teor 

médio desse parâmetro atingiu 4,8 mg.L
-1

. Nos córregos Santa Angélica e Pylles foram alcançadas 

médias de 0,21 mg.L
-1

 e 0,49 mg.L
-1

. Tais resultados são indicativos de poluição por fontes 

antrópicas, e em grande parte estão associados a esgotos domésticos. Medeiros et al. (2009) 

mediram concentrações médias de fósforo total de 3,3 mg.L
-1

 no córrego Recanto, a montante do 

lançamento de esgoto de Nova Odessa. 

Considerando-se as medições da vazão e as respectivas concentrações de fósforo inorgânico 

obtiveram-se as seguintes faixas de variação na carga de P e que corresponderam a 33,1 kg.d
-1

 a 

102,8 kg.d
-1

; 1,2 kg.d
-1

 a 27,6 kg.d
-1

 e 0,7 kg.d
-1

 a 8,4 kg.d
-1

 lançadas no Ribeirão Quilombo, 

diariamente, pelos córregos Recanto, Santa Angélica e Pylles respectivamente. 

4. CONCLUSÕES 

Os dados levantados de qualidade da água na região de Americana apontam para um quadro 

de degradação pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo mais intensificado no córrego 

Recanto, a jusante da descarga de esgotos do município de Nova Odessa. A carga orgânica e os 

nutrientes lançados nos córregos avaliados, notadamente no Recanto, afetam a bacia do Piracicaba, 

e o tratamento do esgoto doméstico de Nova Odessa, pode auxiliar na melhoria da qualidade dos 

rios do município de Americana. 
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