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Resumo: Devido a importância econômica, social e cultural da bacia hidrográfica do rio 

Piracicaba, os dados oficiais de concentrações de fósforo, obtidos pela CETESB e as vazões da 

bacia do rio Piracicaba (DAEE), foram utilizados para modelar a carga de fósforo total da bacia. O 

modelo escolhido foi uma relação linear entre a concentração e vazão no período de 1979 a 2011. 

Para a simulação da carga de fósforo total, adotou-se o ano de 2006, no qual se verificou que as 

maiores cargas deste nutriente foi no período chuvoso, mostrando que há necessidade de adotar 

critérios para a diminuição principalmente, da contribuição difusa para a bacia do rio Piracicaba. 

Palavras-Chave - Bacia hidrográfica, carga difusa, fósforo. 
 

MODELING OF PHOSPORUS CHARGE AT WATERSHED OF 

PIRACICABA RIVER 
 

Abstract - Due the importance economic, social and cultural of Piracicaba river basin, the official 

data of concentrations of phosphorus, obtained by CETESB and flows of Piracicaba river basin 

(DAEE), were used to model the total phosphorus charge of basin. The model showed a linear 

relationship y = 10,211x and R² = 0.586, between the concentration and flow rate in the period 

1979-2011. For the simulation of total phosphorus, was adopted in 2006, in which it was found that 

the biggest charges this nutrient in the rain period, showing the need to adopt criteria for the 

decrease mainly diffuse contribution for the Piracicaba river basin. 
 

Keywords - Watershed, diffuse charge, phosphorus. 
 

INTRODUÇÃO 

Alterações ambientais causam inúmeros impactos nos recursos hídricos superficiais. Os 

ecossistemas aquáticos estão submetidos a um conjunto de impactos resultantes das atividades 

humanas e dos diferentes usos das bacias hidrográficas (Tundisi; Tundisi, 2008). Nos últimos 

20 anos, a degradação da qualidade de água tem ocorrido devido aos seguintes fatores: 

aumento do uso de fertilizantes, aumento da população humana, elevado grau de urbanização 

sem tratamento de esgotos domésticos e intensificação de atividades industriais que levam 

excessiva carga de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica para os mananciais (Rocha et al. , 

2009). 

Os efluentes domésticos são constituídos por contaminantes orgânicos, nutrientes e 

microorganismos, que podem ser patogênicos, enquanto que a contaminação por efluentes 

industriais é decorrente das matérias-primas e dos processos industriais utilizados, podendo 

ser complexa, devido à natureza, concentração e volume dos resíduos produzidos. Os 

poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola são constituídos de sedimentos, 

nutrientes, agroquímicos e dejetos animais, sendo que para as condições brasileiras, não se 

tem quantificado o quanto esses poluentes contribuem para a degradação dos recursos 

hídricos (Merten; Minella, 2002). As maiores fontes de poluição a partir dos agroecossistemas 
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são a drenagem de fósforo aplicados no solo e a entrada de resíduos orgânicos da pecuária, no 

qual, os fertilizantes aplicados podem ser removidos pela água de precipitação e pelos ventos, 

aumentando a concentração de fósforo na água (Tundisi; Tundisi, 2008). Resultado obtido por 

Queiroz et al. (2010) em que avaliaram a qualidade de água de uma bacia hidrográfica rural, 

verificou que o valor encontrado para o fósforo foi superior ao permitido pela Resolução 

CONAMA n° 357 para rios de classe 2, que é de 0,1 mg.L
-1

, em que, este pico pode ser 

explicado pelo fato de no dia 25 de abril ter ocorrido uma precipitação de 45 mm, acarretando 

no transporte de fósforo para o curso d’água pelo escoamento superficial formado na bacia.  

Segundo a pesquisa desenvolvida por Silva et al. (2007), na comparação de 6 bacias no 

estado de São Paulo, a bacia do rio Piracicaba é caracterizada por 4 milhões de pessoas, com 

95% da área urbanizada e a água é destinada para indústria (40,7%), doméstico (35,6%) e 

irrigação (18,6%). Segundo Agujaro e Isaac (2002) em áreas densamente povoadas, os 

efluentes domésticos podem ser responsáveis por cerca de 50% do aporte de fósforo para rios 

e lagos. O uso da agricultura na bacia do rio Piracicaba é caracterizada pelo cultivo da cana-

de-açúcar (34% de sua área), sendo esta prática mais concentrada na a porção ocidental da 

bacia, onde a topografia é mais suave do que na porção oriental da mesma (Silva et al. 2007). 

O uso de indicadores físico-químicos da qualidade da água consiste no emprego de variáveis 

que se correlacionam com as alterações ocorridas na microbacia, sejam essas de origem 

antrópica ou natural (Donadio et al., 2005). E ainda, com a criação do Comitês de Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ, em 1992, em muito 

avançou as discussões acerca da implementação de ações e atributos para a gestão integrada 

dos recursos hídricos, todavia, ainda são incipientes os diagnósticos, dados de monitoramento 

e critérios específicos sobre as formas de usos da água para as condições locais. Desta 

maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a carga de fósforo, obtidos dos dados oficiais de 

monitoramento de fluviometria, pluviometria e qualidade de água da bacia do rio Piracicaba, 

no período de 1979 a 2011. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização do Estudo 

A bacia do rio Piracicaba, localizada na parte centro-oriental do Estado de São Paulo, 

possui uma forma alongada no sentido leste-oeste (Figura 1). Com extensão aproximada de 

250km e largura média de 50km, apresenta uma área de drenagem de 12.400km², que 

corresponde a 4,7% da superfície do Estado, sendo que 90% de sua área encontra-se em 

território paulista e o restante em território mineiro. Apresenta uma paisagem topográfica 

pouco acidentada, sendo as maiores saliências causadas pelos derrames basálticos, devido à 

maior resistência à erosão. Isto é evidenciado pelas corredeiras e pequenas cachoeiras 

existentes nos cursos, onde se situam aproveitamentos hidrelétricos como a Usina Hidrelétrica 

de Salto Grande e a Usina do Tatu. De acordo com Del Grande et al. (2003), a bacia abastece 

42 municípios, sendo que em 33 deles são utilizadas águas superficiais; em 4, mananciais 

subterrâneos e em 3, de sistema misto. Os rios da bacia recebem efluentes de cerca de 194 

indústrias, além de efluentes domésticos de 40 municípios, dos quais somente 13 possuem 

algum sistema de tratamento de esgotos.  
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Figura 1. Localização dos pontos de qualidade de água da bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

situada no estado de São Paulo (fonte: Projeto PIRACENA, CENA, USP). 

Dados de Entrada 

Os dados de fósforo foram obtidos nos Relatórios de Qualidade das Águas Interiores do 

Estado de São Paulo, publicados pela da CETESB entre os anos de 1979 a 2011, para o ponto 

de amostragem das estações: Rio Piracicaba (PI2800 e PI2605); Rio Jaguari (PJA2800); Rio 

Corumbataí (CR2500); Rio Atibaia (AT2065 e AT2065). A CETESB coleta amostras simples 

com frequência mensal e bimestral, e faz análises de fósforo total seguindo procedimentos 

descritos em APHA; AWWA & WPCF (1989). Este estudo foi baseado em dados de vazão do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo dos postos 

fluviométricos: Rio Piracicaba - 4D-010 (7205km²) e 4D007 (10918 km²), Rio Jaguari - 4D-

001 (3394 km²); Rio Corumbataí - 4D021 (1581 km²); Rio Atibaia - 3D003 (2490 km²), 

3D006 (1920 km²) e 4D009 (2738 km²) e Rio Jundiaí - 4E017 (1581 km²). Os dados de vazão 

média diária do foram obtidos no Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo 

disponibilizados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O DAEE faz duas 

leituras de vazão diariamente e calcula uma média diária, a qual foi usada neste estudo.  

Modelo de avaliação de carga de fósforo total 

Inicialmente, os dados de vazões médias diárias medidas dos pontos fluviométricos em 

m³.s
-1

 e os dados de concentração de fósforo total em mg.L
-1

 medidos por meio de análise de 

amostras simples de água dos Rios coletadas nos pontos de monitoramento de qualidade de 

água da CESTESB, em dias determinados - com frequência mensal e bimensal - foram usados 

no cálculo de cargas diárias de fósforo total em Kg.dia
-1

. As cargas diárias totais calculadas 

para todos os meses foram então relacionadas graficamente com a vazão (m³.s
-1

) 

correspondente, e obteve-se uma linha de tendência dos pontos, que serviu como modelo de 

avaliação deste estudo. Para se obter o valor médio de contribuição urbana, utilizou-se os 

valores de carga diária calculados para os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro 

(estiagem) no período de 1979 á 2011, a partir dos dados medidos pela CETESB/DAEE. O 

cálculo da contribuição rural anual foi feito pela diferença entre os valores de carga diária 
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para os meses outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril menos os 

valores da carga urbana. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta um exemplo dos dados de concentração de fósforo total versus a 

vazão média do rio Jaguari, no período de 1979 a 2011. Observou-se na Figura, que neste 

período as maiores concentrações de fósforo total foram registradas em vazões próximas a 30 

m³.s
-1

 

 
Figura 2: Relação da concentração de fósforo total para estação JA2800 e vazão posto 4D001 no 

período 1979 a 2011. 

Como o rio Jaguari é enquadrado como rio de classe 2, no ponto de coleta de água e 

medição da vazão, e de acordo com o a resolução nº20 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA, a concentração máxima permitida de fósforo total é de até 0,025 

mg.L
-1

. No entanto, verifica-se pela Figura 2, que a maior porcentagem das amostras 

apresentou concentrações superiores ao permitido. As cargas diárias de fósforo total 

calculadas a partir dos dados medidos pela CETESB e DAEE e os dados de vazões (m³.s
-1

) 

obtidos do DAEE, apresentaram uma relação linear y= 10,211x e R²=0,586, conforme 

apresentado na Figura3. Percebe-se que através do modelo, a maior carga de fósforo (3400 

kg.dia
-1

) ocorreu com a maior vazão (260 m³.s
-1

). Esses resultados se assemelham aos obtidos 

por Mansor et al. (2006) e Lucas et al. (2010) em que os maiores valores de fósforo total 

foram encontradas no período chuvoso. E ainda, Mansor et al. (2006) concluíram que para o 

rio Jaguari, pertencente a mesma bacia estudada nesse trabalho, diminuição das altas 

concentrações de nutrientes observadas no Rio Jaguari deve passar, necessariamente,pelo 

combate às cargas difusas, em especial de fósforo total, de origem rural. 

Já a Figura 4 apresenta a dinâmica diária de fósforo total no rio Piracicaba, calculada 

através do modelo obtido nesse estudo, onde foi escolhido aleatoriamente o ano de 2006. 

Verificou-se que os maiores valores de fósforo total ocorreram simultaneamente com os 

meses onde a precipitação foi maior, e concordando com as maiores vazões (Figura 3), devido 

ao escoamento difuso. 
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Figura 3. Relação da carga de fósforo total para estação JA2800 e vazão posto 4D001 no período 

1979 a 2011. 

 
Figura 4: Simulação da carga de fósforo total do 00SP14JA2800 para o ano 2006. 

A Tabela 1 apresenta o resultado da correlação dos modelos lineares que relacionam os 

valores das cargas de fósforo total no período de outubro em relação as vazões diárias de 1979 

á dezembro de 2011. Nessa Tabela apresenta os valores de coeficiente angular (CA) e 

coeficiente de correlação (r
2
). Na Tabela 1 pode-se observar que o coeficientes angulares 

variaram para carga de fósforo entre 10.2 a 31.2 (k.dia
-1

)(m
3
.dia

-1
). O valor inferior 

corresponde a estação do Rio Jaguari - JA2800 e valor superior a estação do Rio Atibaia - 

AT2065,localizada a jusante da captação de água do município de Campinas. Os resultados da 

carga de fósforo total mostram que as condições da qualidade da estação do Rio Jaguari - 

JA2800 são as melhores da Bacia do Rio Piracicaba. No extremo oposto, os maiores valores 

de fósforo total do Rio Atibaia - AT2065, localizada a jusante da captação de água do 
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município de Campinas. Essa condição critica da qualidade de água nesse trecho do rio 

Atibaia e preocupante e já observada em outros trabalhos.  

Tabela 1: Resultado da correlação - coeficiente angular (CA) e coeficiente de correlação (r
2
) fósforo 

total, no período de outubro em relação as vazões diárias de 1979 á dezembro de 2011. 

Estação de Qualidade de 

Água 
Estação de Medida de Vazão 

Fósforo total 

(k.dia
-1

)(m
3
.dia

-1
) 

CA r
2
 

AT2065 3D006 16.2 0.73 

AT2605 4D009 31.2 0.71 

JA2800 4D001 10.2 0.59 

GR2500 4D021 14.5 0.73 

PI2605 4D010 13.3 0.71 

PI2800 4D007 18.6 0.70 

 

A partir dos dados dos modelos foram simulados os valores calculados das cargas diárias 

de fósforo total. As A Tabela 2 apresenta os valores da simulação da carga média mensal 

(KMM) e média anual (KMA) de fósforo total no período de outubro de 1979 a dezembro de 

2011. Em relação ao fósforo total as estações do Rio Atibaia podem-se verificar um aumento 

de 100% da carga media anual antes e depois (13 para 26ton.mês
-1

) da captação do município 

de Campinas. A estação extrema de jusante do Rio Piracicaba apresentou uma carga media 

anual de 85 ton.mês
-1

, a mais elevada da bacia. Nesse trabalho considerou que o período de 

outubro a abril representam as condições de cheia ou de chuvas. A condição de estiagem será 

considerada os meses de maio a setembro. Na Tabela 2 apresenta os valores da simulação da 

carga média mensal (KMM) e média anual (KMA) de fósforo total para os meses de outubro, 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril (estação de chuvas) no período de 

outubro de 1979 á dezembro de 2011. Na mesma Tabela 2 apresenta o resultado da simulação 

da carga média mensal (KMM) e média anual (KMA) de fósforo total para os meses de maio, 

junho, julho, agosto e setembro (estação de estiagem) no período de outubro de 1979 á 

dezembro de 2011. 

Tabela 2: Resultado da simulação da carga média mensal (KMM) e média do período anula, 

de estiagem e de chuvas (KMA) de fósforo total no período de outubro de 1979 á dezembro 

de 2011 - (1) período anual; (2) meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 

março e abril (Estação de chuvas); (3) meses de maio, junho, julho, agosto e setembro 

(Estação de estiagem) 

Estação 

de 

Qualidade 

de Água 

Estação de 

Medida de 

Vazão 

(1) 

Fósforo total 

(ton.mês
-1

) 

(2) 

Fósforo total 

(ton.mês
-1

) 

(3) 

Fósforo total 

(ton.mês
-1

) 

KMM KMA KMM KMA KMM KMA 

AT2065 3D006 13 161 17 202 9 109 

AT2605 4D009 26 310 32 389 17 209 

JA2800 4D001 13 158 16 115 9 43 

GR2500 4D021 11 128 14 99 6 30 

PI2605 4D010 40 480 51 354 22 110 

PI2800 4D007 85 1017 106 741 55 277 
 

Os resultados obtidos por Prado e Novo (2007), mostraram que a carga de fósforo nas 

bacias estudadas, quando comparando o ano de 1990 (1.796,84 toneladas) e 2002 (2.522,07 
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toneladas), o que representa um aumento de 40%, devido ao aumento no número de 

habitantes e atividades industriais e agrícolas. Assim, devido a sua importância econômica 

social e até mesmo cultural, se faz necessário o monitoramento constante e também medidas 

para mitigar a carga difusa que atinge os rios da bacia hidrográfica, reduzindo a qualidade de 

água e conflitando com os usos múltiplos. Para estimar os valores da carga difusa media anual 

de origem rural (KMA) de fósforo total, no período de outubro de 1979 á dezembro de 2011, 

foi calculada a diferença entre os valores de carga da no período de chuva e de estiagem 

considerada prioritariamente de origem urbana. Nesse trabalho admitiu-se que a carga de 

fósforo médio anual no período de estiagem representa-se as fontes estáveis de origem urbana 

ao longo do ano. Assim, Tabela 3 representaria os valores das cargas difusa na bacia do Rio 

Piracicaba e sua percentagem em relação a carga total anual. Nessa Tabela que os valores 

totais de carga difusa média anual de fósforo total em percentagem no período de outubro de 

1979 á dezembro de 2011, no mínimo de 46% da carga total esta relacionada com a carga 

difusa. Esses valores podem atingir ate 70% de carga difusa, o que demonstra a importância 

que essas cargas devem ser levadas em consideração na gestão dos recursos hídricos da bacia 

do Rio Piracicaba. 

Tabela 3: Resultado da simulação da carga difusa média anual (KMA) de fósforo total e 

o calculo da percentagem em relação ao total anual, no período de outubro de 1979 á 

dezembro de 2011. 

Estação de Qualidade de 

Água 

Estação de Medida 

de Vazão 

Fósforo total 

(ton.mês
-1

) 

Fósforo total 

(%) 

KMA KMA 

AT2065 3D006 93 46 

AT2605 4D009 180 46 

JA2800 4D001 72 63 

GR2500 4D021 69 70 

PI2605 4D010 244 69 

PI2800 4D007 464 63 

 

CONCLUSÃO 

O conhecimento dos potenciais de geração de cargas urbanas e rurais é importante para 

implementar políticas de preservação e conservação da qualidade de água nas bacias 

hidrográficas. Essas políticas devem se adequar às condições particulares de cada região. Este 

estudo avaliou os potenciais de geração de cargas da bacia do Rio Piracicaba, contribuindo 

para determinar as principais fontes produtoras e auxiliando na gestão da bacia. A aplicação 

do modelo simplificado de avaliação mostrou a importância das fontes de poluição difusas 

rurais na carga, ou carga difusa, da bacia do Rio Piracicaba entre 1979 e 2012. Assim, há uma 

necessidade veemente de se fazer um monitoramento voltado especificamente a este tipo de 

poluição, que leve em consideração outras substancias como os agroquímicos aplicados às 

culturas intensivas existentes na bacia do Rio Piracicaba.  
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