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Resumo – As alterações do uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas, decorrentes das 

atividades antrópicas, têm significativos impactos sobre o comportamento hidrológico das mesmas. 

O desenvolvimento deste trabalho trata da implantação de monitoramento hidrológico de uma 

microbacia urbana, especificamente a bacia do córrego da Fazenda Santa Cândida no município de 

Campinas, quanto a parâmetros qualitativos do ciclo hidrológico, com o objetivo de avaliar a 

qualidade do corpo d’água.   

Palavras-Chave – Monitoramento hidrológico, parâmetros qualitativos, microbacia. 
 

QUALITATIVE MONITORING IN WATERSHED OF THE STREAM 

FAZENDA SANTA CANDIDA – CAMPINAS/SP   
 

Abstract – The changes on the use and occupation of the soil in watersheds, resulting from antropic 

activities, have significant impacts on the hydrological behavior of the same. The development of 

this work deals with the implementation of hydrological monitoring of an urban watershed, 

specifically the basin of the stream of Fazenda Santa Candida in Campinas, as the qualitative 

parameters of the hydrological cycle, with the objective of evaluate the quality of the waterbody.  
  

Keywords – hydrological monitoring, qualitative parameters, watershed. 

 

INTRODUÇÃO  

Em meados dos anos 1950 a população mundial era de 2,5 bilhões de habitantes, no ano de 

2010 chegou a 7 bilhões, indicando um crescimento anual de 1,13% ao ano ( BRAGA, 2005). O 

crescimento acelerado das grandes cidades nem sempre vêm acompanhados de um planejamento 

adequado, revelando problemas que não eram ao menos notados entre a população. Com o aumento 

no custo de vida, muitas famílias acabam tendo que procurar alternativas de moradias em morros ou 

beira de rios, locais sensíveis a inundações ou deslizamentos. 

Os cursos de água estão intimamente relacionados com o ambiente ao seu redor, 

dependendo dele para satisfazer a maior parte das necessidades de suprimento de energia de seus 

indivíduos. Quando expostos a meios antrópicos, estes se mostram extremamente sensíveis a 

alterações, pois dependem de fatores externos para estabelecer seu equilíbrio, tornando, assim, os 

cursos de água ecossistemas abertos (BRAGA, 2005). 

Segundo Tundisi (2003), medidas para mitigação dos impactos causados devem ser 

vislumbradas, baseadas no gerenciamento integrado, aliados a políticas de conservação ambiental e 

de conscientização sobre o uso dos recursos naturais. Compreender a interação natureza x sociedade 
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é um dos principais desafios da humanidade pós-moderna. Devido a isso, é de fundamental 

importância ter conhecimento do cenário atual, conhecendo os impactos e possíveis consequências 

das ações sobre o meio. 

O intenso uso da água pelas atividades humanas, realizadas quase sempre sem controle e 

planejamento, vem provocando impactos no ecossistema aquático, reduzindo a quantidade e 

qualidade deste recurso. Como consequência se torna implícita a crescente necessidade de se 

realizar pesquisas e promover projetos para o uso planejado deste recurso, garantindo a 

disponibilidade em quantidade e qualidade adequadas (SILVA, 2010). 

Ao iniciar-se um estudo de uma determinada região é necessário o conhecimento detalhado 

da mesma, para que se possa ter um domínio da região no que diz respeito ao uso e ocupação do 

solo que se refletem nos aspectos físicos, químicos e biológicos dos seus cursos d’água; para que, 

dessa forma, os dados obtidos durante as pesquisas realizadas sejam interpretados de maneira 

correta.  

Segundo trabalhos pioneiros nessa área, como os de Toebes e Ouryvaev (1970), todos os 

estudos em bacias hidrográficas devem ser planejados para obter uma melhor compreensão das 

relações físicas e matemáticas entre os diversos componentes do ciclo hidrológico, objetivando uma 

melhor previsão e quantificação destes elementos. O objetivo não inclui apenas a coleta de dados, 

mas sim a análise detalhada dos mesmos, a fim de se planejar um melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos. 

 

OBJETIVOS  

Avaliar o estado de qualidade do corpo d’água da microbacia do córrego Fazenda Santa 

Cândida, a partir de parâmetros indicadores de qualidade de água e confrontar frente à legislação 

brasileira com a finalidade de enquadrar este corpo d’água de acordo com os usos múltiplos. 

   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição da área 

A microbacia do córrego Fazenda Santa Cândida localiza-se no município de Campinas/SP, 

está situada entre os paralelos 22.846° a 22.862° de latitude Sul e pelos meridianos 47.0419° a 

47.0495° de longitude Oeste.  

 O córrego Fazenda Santa Cândida possui uma área de aproximadamente 4,2 km², segundo 

Tamura (2006), desenvolve-se no sentido sul-norte da cidade por aproximadamente 1,7 km até 

atingir sua foz no ribeirão das Anhumas. É afluente do Ribeirão das Anhumas, que nasce na região 

central de Campinas, passa pelas áreas rurais e deságua no rio Atibaia, na divisa com Paulínia 

(FERREIRA, 2007). O rio Atibaia ajuda na formação do rio Piracicaba, que juntamente com os rios 

Capivari e Jundiaí, estabelecem a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 5 (UGRH 5) do 

Estado de São Paulo (PEREIRA, 2005). 

O médio curso do ribeirão das Anhumas, onde está localizada a bacia experimental, 

caracteriza-se por uma área com grande tendência de crescimento e desenvolvimento do município. 

A microbacia é composta de 8 bairros onde há, de acordo com o CENSO 2000, aproximadamente 

12.600 habitantes (IBGE, 2002). Ao percorrer toda a microbacia encontram-se vários níveis 

socioeconômicos e diferentes formas de ocupações que variam de residenciais até industriais; dentre 

estes fatores de crescimento, pode-se citar as universidades: Universidade Estadual de Campinas e 

Pontifícia Universidade Católica e grandes condomínios residenciais: Alphaville Campinas, 

Condomínio Barão do Café e Condomínio Rio das Pedras. (TAMURA, 2006).   
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Metodologia utilizada 

 No presente trabalho, avaliaram-se os seguintes parâmetros: pH, condutividade, turbidez, 

alcalinidade, dureza, OD, DBO, fósforo, cloretos e coliformes. 

Para a realização do experimento de determinação de pH, utilizou-se do Potenciômetro 

(pHmetro) completo e devidamente calibrado, um béquer e uma pisseta com água destilada. No 

béquer limpo, colocou-se a amostra de água á ser analisada, e nela imergiu-se o eletrodo (limpo e 

seco), aguardou-se até a estabilização da medida de pH fornecida pelo aparelho. Após esse 

procedimento, executou-se a limpeza e secagem do eletrodo para a nova leitura.  

Ao executar o experimento de determinação de condutividade elétrica, utilizou-se do 

Condutivimetro devidamente calibrado, um béquer e uma pisseta com água destilada. No béquer 

limpo, colocou-se a amostra de água á ser analisada, e nela imergiu-se o eletrodo (limpo e seco), 

aguardou-se até a estabilização da medida de condutividade elétrica fornecida pelo aparelho. Após 

esse procedimento, executou-se a limpeza e secagem do eletrodo para a nova leitura.  

Utilizou-se o Turbidimetro devidamente calibrado, com um recipiente apropriado ao 

aparelho e uma pisseta com água destilada para a avaliação da turbidez. No recipiente limpo, 

colocou-se a amostra de água á ser analisada, agitou-se suavemente a amostra para a dispersão das 

partículas, tomando devido cuidado para não promover o acumulo de bolhas, limpou o recipiente e 

colocou-o no aparelho para a leitura, aguardou-se até a estabilização da medida de turbidez 

fornecida pelo aparelho. Após esse procedimento, executou-se a limpeza recipiente para a nova 

leitura.  

 Para a determinação de alcalinidade, colocou-se em um Erlenmeyer 50ml da amostra 

d’água, neste adicionou-se 3 gotas da solução indicadora verde de bromocresol. Após a preparação 

da amostra, titulou-se com a solução de ácido sulfúrico 0,02N até a viragem da amostra de azul-

esverdeada para róseo. O processo foi repetido por 3 vezes, sempre com a anotação do volume 

gasto para o cálculo: Alcalinidade (mg/L CaCO3) = Volume gasto de H2SO4 x 20. 

A determinação da dureza foi obtida através do método que se constitui em tomar-se o valor 

gasto de EDTA para a titulação de uma amostra de água destilada (branco), e posteriormente 

subtrair-se este, do valor de EDTA utilizado para a titulação da amostra a ser analisada. Para tanto 

se utilizou inicialmente um balão volumétrico para a diluição de 25 ml da amostra para 50 ml com 

água destilada, em seguida transferiu-se esta para um Becker de 100 ml onde foi adicionado em 

torno de 1 a 2 ml da solução tampão para elevar o pH da amostra para 10 +/- 0,1. Logo após, o 

produto resultante foi transferido para um erlenmeyer de 250 ml e se adicionou aproximadamente 

0,05 g do Indicador eriochrome Black T, assim a amostra foi titulada com EDTA 0,01M, onde esta 

foi agitada até o desaparecimento da cor púrpura avermelhada e o aparecimento da cor azul, o 

processo foi repetido para a amostra branco.) 

Ao determinar-se o Oxigênio Dissolvido (OD), utilizou-se do método instrumental. 

Calibrou-se o equipamento conforme instruções do fabricante e fez-se a leitura da amostra, que 

estava armazena em frasco próprio para o experimento. Já para a determinação da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), foram utilizadas leituras de ODinicial e ODfinal, da seguinte forma: 

DBO5 = ODinicial - ODfinal. A leitura de ODfinal foi feita após 5 dias da leitura de ODinicial, enquanto 

isso a amostra ficou armazenada na incubadora à 20ºC. 

Fez se a leitura da absorbância com o espectrofotômetro de amostras com 0, 0.5, 1, 2.5 e 5 

mL de fósforo para montar a curva de calibração, em seguida, mediu-se a absorbância da amostra, 

para a determinação do fósforo total. 

Para realizar a determinação de cloretos, primeiramente ajustou-se o pH da amostra, 

adicionou-se um reagente, e a titulou-a  com nitrato de prata,  em seguida fez o mesmo para uma 
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solução de água destilada (branco), e os valores obtidos em cada titulação, utilizou-se a formula a 

seguir para calcular a quantidade de cloretos presente na água. 

 

 A determinação de coliformes foi feita tomando-se uma bateria de 15 tubos de ensaio, nos 5 

primeiros.  Inoculou-se a amostra de água com diluição de 1:1, nos outros 5, fez-se o mesmo com 

diluição de 1:10 e nos 5 últimos diluição de 1:100. Incubaram-se estes tubos 35±0,5º durante 48 

horas, e no final desse período, observou-se a formação de gás dentro do tubo de Durhan, e 

realizou-se o teste confirmativo para os que apresentaram tal formação, observou-se novamente a 

formação de bolhas e fez a contagem para cada concentração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

pH, condutividade elétrica e turbidez  

Os resultados para pH, condutividade elétrica e turbidez são apresentados na Tabela 01.  

 

Tabela 01 – Resultados de pH, condutividade elétrica e turbidez no córrego da Fazenda Santa 

Cândida 

Repetições pH Condutividade Elétrica (uc/cm) Turbidez 
(UNT) 

1 6,9 584,3 91,6 

2 6,8 594,1 91,3 

3 6,9 594,3 89,5 

Média 6,9 590,9 90,8 

Desvio padrão 0,1 5,7 1,1 

Coeficiente de 
variação 

0,8 1,0 1,3 

 

Segundo as normas do CONAMA 357/05, o limite de pH para a classe 1 fica entre 6 e 9; 

todas as leituras apresentaram resultados dentro da condição estabelecida, caso a resposta obtida 

fosse de um pH acido poderia detectar-se uma alta taxa de decomposição ao longo da microbacia, 

em contrapartida se o pH fosse básico poderia indicar a presença de resíduos industriais podendo 

promover também o crescimento de microorganismos nocivos à saúde humana. 

Na resolução do CONAMA 357/05, não há limites estabelecidos para a condutividade 

elétrica, mas trata-se da capacidade de uma solução, no caso a água da microbacia, conduzir 

corrente elétrica. Os elevados valores indicam uma grande quantidade de íons presente na água. 

 De acordo com as normas do CONAMA 357/05, o limite estabelecido para a turbidez é de 

40 UNT (unidades nefelométrica de turbidez), como visto acima, os resultados superam em 100% a 

condição estabelecida. Um corpo d’água com um elevado índice de turbidez torna-se incapaz de 
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manter qualquer tipo de existência, tanto vegetal como animal, pois a luz solar é impedida de 

adentrar a água devido às partículas em suspensão, impossibilitando a atividade fotossintetizante 

das espécies submersas podendo suprimir a produtividade dos peixes. 

 

Alcalinidade, Dureza e Cloretos 

Os resultados para alcalinidade e dureza são apresentados na Tabela 02.  

Tabela 02 – Resultados de alcalinidade, dureza e cloretos no córrego da Fazenda Santa Cândida 

Repetições Alcalinidade (mg.L-1 

CaCO3) 

Dureza ((mg.L-1 

CaCO3/L 

Cloretos ((mg.L-

1 Cl) 

1 152 116 0,0465 

2 154 116 0,0399 

3 154 124 0,0445 

Média 153,3 118,7 0,04 

Desvio padrão 1,2 4,6 0,00 

Coeficiente de variação 0,8 3,9 7,8 

 

Nas resoluções do CONAMA 357/05, não há limites estabelecidos para a alcalinidade e 

dureza. Como alcalinidade e pH estão diretamente relacionados, a medição de pH referente a 

microbacia indica que a alcalinidade é exclusivamente devido à presença de bicarbonato na água, os 

valores variam de 30 a 500 mg/L CaCO3, e os altos valores estão diretamente ligados com o 

processo de decomposição da matéria orgânica e a elevada taxa de respiração dos microorganismos. 

A dureza indica a concentração de sais presentes na água, visto isso, as águas da microbacia 

não encontram-se totalmente inapropriadas quanto à dureza. Uma maneira muito prática de se 

determinar a dureza sem precisão, porém com agilidade, é submeter a água estudada à sabões; a 

água quando muito dura, tende a produzir uma elevada taxa de espuma. 

Na resolução do CONAMA 357/05, o limite estabelecido para cloretos é de 250 mg/L Cl, 

portanto o cloreto encontra-se dentro dos padrões, no entanto o mesmo indica a presença de uma 

diversidade de cloretos presente no corpo d’água, que podem ser de cálcio, magnésio, sódio, ferro e 

outros. As águas da montanha e de terras comunmente apresentam baixo teor, enquanto as águas 

dos rios e subterrâneas podem possuir quantidades apreciáveis. Os mares e oceanos possuem teores 

em cloretos elevados. 

 

Fósforo  

Com o intuito de obter-se uma curva analítica capaz de calcular a concentração de fósforo 

presente em diferentes águas, além da análise da absorbância da amostra, utilizou-se a absorbância 

de determinadas concentrações apresentadas na Tabela 03 e o Gráfico 01 apresenta a curva 

característica de fósforo. 

 

 

 

 

 

Tabela 03 – Resultados de fósforo no córrego da Fazenda Santa Cândida 
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Solução de Fósforo (ml) Concentração obtida Absorbância 

0,5 12,5 0,008 

1,0 25,0 0,011 

2,5 62,5 0,031 

5,0 125,0 0,069 

Amostra 62,5 0,007 

 

 Para a absorbância obtida através da amostra (0,007), pode-se calcular por meio da equação 

da reta fornecida pelo gráfico a concentração de fósforo presente na microbacia. 

y = 0,0006x – 0,0014 

Onde y é a absorbância e x corresponde a concentração de fósforo. 

Logo: 0,007 = 0,0006x – 0,0014 -> 0,0006x = 0,0048 -> x = 14 mg/L ou 0,014 μg/L 

 

Gráfico 01 – Curva analítica 

 

 

 Segundo as normas do CONAMA 357/05, o limite para fósforo é de até 0,050 mg/L, em 

ambientes intermediários, comparado ao resultado acima obtido de 14mg/L. O elevado teor de 

fósforo deve-se provavelmente pela poluição difusa, levando em conta que não há produção 

agrícola nas redondezas. O fósforo acarreta em um grave problema ambiental que é a eutrofização, 

para isso calcula-se o nível de trofia do corpo d’água para saber se caracteriza-se em oligotrófico 

(<10), mesotófico (10-20) e eutrófico (>20), a seguir segue os cálculos do nível de trofia.  

 Para a quantificação do nível trófico usa-se da seguinte expressão matemática: 

IET = 10.(6-(0,42-0,36.(ln.PT)/ln2)); onde o fósforo total (PT) é expresso em μg/L. 

IET = 10.(6-(0,42-0,36.(ln.14.10
-3

)/ln2)) 

IET = 31,77 μg/L 

 De acordo com o valor obtido, é possível constatar que a microbacia do Córrego Fazenda 

Santa Cândida está eutrofizada, devido a elevada taxa de fósforo presente nas amostras. 

 

OD, DBO e Coliformes 

A leitura do OD foi realizada pelo método instrumental obteve o seguinte resultado: OD = 

1,94 mg/L O2. Segundo as normas do CONAMA 357/05 o nível de OD não deve ser inferior à 6 
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mg/L O2, comparando com o resultado obtido, a amostra analisada está fora do padrão estabelecido 

indicando o comprometimento da vida do ecossistema. 

A leitura da DBO foi realizada pelo método instrumental obteve o seguinte resultado:  

DBO = ODinicial – ODfinal  -> DBO = 1,94 – 0,18 -> DBO = 1,76 mg/L O2 

 Segundo as normas do CONAMA 357/05 o nível de DBO não deve ultrapassar o limite de 3 

mg/L O2, comparando com o resultado obtido, a amostra analisada está dentro do padrão 

estabelecido indicando que existe a quantidade necessária de oxigênio para quês os 

microorganismos presentes na amostra possam oxidar a matéria orgânica. 

De acordo com o manual prático de análise de águas da FUNASA, os resultados obtidos 

para coliformes estão apresentados na Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Resultados de coliformes totais no córrego da Fazenda Santa Cândida 

  Limites  

NMP/100 ml Inferior Superior 

70 30 210 

 

CONCLUSÕES  

Ao avaliar a microbacia do córrego Fazenda Santa Cândida, adotou-se como padrão de 

comparação os corpos d’água Classe 1; alguns poucos parâmetros como por exemplo pH e DBO, 

deram dentro do limite estabelecido, no entanto, a maioria dos parâmetros avaliados deram fora da 

norma estabelecida pelo CONAMA 357/05. 

O uso da microbacia não tem nenhuma finalidade concreta, como irrigação ou até mesmo 

abastecimento público justamente devido ao elevado índice de poluição. Porém a qualidade de suas 

águas é de fundamental importância, pois a microbacia deságua no Ribeirão Anhumas, que é 

importante afluente do rio Atibaia, e esse sim é de grande importância para o abastecimento 

público. 

Para que se inicie um projeto de melhoria das águas, primeiramente deve-se recuperar a 

mata ciliar nativa que é praticamente inexistente, logo após iniciar uma etapa de conscientização da 

população para evitar o descarte de lixo (domestico e da construção civil) considerando que a 

microbacia em quase toda sua extensão localiza-se em zona urbana; feito isso inicia-se o processo 

de recuperação do corpo d’água, para promover a despoluição e assim proporcionar novamente uma 

qualidade ao ecossistema ali presente. 
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