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RESUMO --- Apesar de todos os esforços para armazenar e diminuir o seu consumo, a água 

está se tornando, cada vez mais, um bem escasso, e sua qualidade se deteriora cada vez mais rápido. 
Nas áreas onde são desenvolvidas atividades produtivas, o uso do solo contribui consideravelmente 
nas características físicas e químicas da água. O presente trabalho tem como objetivos monitorar as 
condições de qualidade da água bacias hidrográficas. Para tanto, foram selecionadas na bacia 
hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória, localizada no Município de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo microbacias de 1ª ordem de magnitude, com 4 diferentes uso/ocupação do solo em torno 
das nascentes: mata, pastagem, cultura de cana-de-açúcar e citrus e uma nascente represada. 
Coletaram-se amostras de água quinzenalmente em 6 pontos, sendo cinco deles nas nascentes e um 
ponto de amostragem na foz do Córrego da Fazenda Glória. Foram determinadas as variáveis pH, 
oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, turbidez e temperatura. A rede de drenagem com 
nascente protegida, situada a montante da bacia hidrográfica apresentou pouca variação de 
temperatura e condutividade elétrica. A jusante da bacia e nas áreas com produção agrícola houve 
consideráveis variações sazonais. 

ABSTRACT ---  Although all the efforts to store and to diminish its consumption, the water are if 
becoming, each time more, a scarce good, and its quality if it spoils each faster time. In the areas 
where productive activities are developed, the use of the ground contributes in the physical and 
chemical characteristics of the water. For in such a way, they had been selected in the watershed of 
the Córrego da Fazenda Glória, located in the City of Taquaritinga State of São Paulo watershed of 
1ª order of magnitude, with 4 different use/occupation of the ground around the springs: it kills, 
pasture, culture of sugar cane-of-sugar and citrus and one dammed spring. Water samples had been 
collected biweekly in 6 points, being five of them in the springs and point of sampling in the 
estuary. Had been determined the variable OD, electric conductivity, turbidity and temperature. The 
net of draining with protected spring, situated the sum of the watershed presented little variation of 
temperature and electric conductivity. The ebb tide of the watershed and in the areas with 
agricultural production had considerable seasonal variations. 

Palavras-chave: análise da água, impactos ambientais, recursos hídricos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Para a utilização do termo ‘qualidade de água’ é necessário compreender que esse não se 

refere, necessariamente, a um estado de pureza, mas simplesmente às características químicas, 

físicas e biológicas, e que, conforme essas características são estipuladas diferentes finalidades para 

a água, MERTEN & MINELLA (2002). 

A qualidade da água, segundo MEYBECK & HELMER (1992), é definida por uma série de 

concentrações, especificações e partículas físicas de substâncias orgânicas e inorgânicas, e pela 

composição e estado da biota aquática encontrada no corpo hídrico, sendo que a qualidade do 

ambiente aquático mostra as variações temporais e espaciais em função dos fatores internos e 

externos do mesmo. 

A qualidade da água refere-se a uma série de parâmetros físicos, químicos, biológicos e 

radiológicos que exerce influência direta na integridade da bacia hidrográfica, que por sua vez, está 

ligada a fatores de ordem natural e antrópica que deve ser observada conjuntamente. Deste modo a 

qualidade da água superficial e subsuperficial são bons indicadores, respectivamente, de tendência e 

de condição (estado atual) de uma microbacia. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo 

principal avaliar a qualidade das águas de microbacia hidrográfica em diferentes uso/ocupação do 

solo. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A água é essencial à manutenção da vida. Em vista da complexidade de fatores que 

determinam a qualidade da água e a grande alternativa de variáveis usadas para descrever o status 

dos corpos hídricos em termos quantitativos, é difícil fornecer uma definição simples de qualidade 

da água. 

 Para LIMA & ZAKIA (1998), a qualidade da água refere-se a uma série de parâmetros 

físicos, químicos, biológicos e radiológicos que exerce influência direta na integridade da bacia 

hidrográfica, que por sua vez, está ligada a fatores de ordem natural e antrópica que deve ser 

observada conjuntamente. A integridade da microbacia envolve não só as práticas de conservação 

do solo como, também, a preservação de matas ciliares, a preservação de compactação do solo, 

manutenção da biodiversidade e construção adequada de estradas. 

 Nesse contexto, um aspecto fundamental para o correto planejamento de um programa de 

monitoramento diz respeito à busca pela identificação dos impactos sobre a qualidade da água, 

decorrentes das atividades realizadas na microbacia. Essa compreensão é crucial para a seleção das 
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variáveis indicadoras a serem monitoradas, assim como de sua periodicidade e sazonalidade, LIMA 

(1996). 

De acordo com JOLLY et al. (1996) a qualidade da água superficial e subsuperficial são bons 

indicadores, respectivamente, de tendência e de condição (estado atual) de uma microbacia. Esses 

autores abordam um fator fundamental na avaliação da qualidade da água que é de grande variação 

da vazão temporalmente e espacialmente. As concentrações de sais, sedimentos, nutrientes e outros 

produtos químicos e biológicos, são dependentes das condições de vazão, sendo isto de crucial 

importância tendo em vista que essas variáveis são largamente utilizadas para a avaliação da 

qualidade da água.  

 Do ponto de vista operacional, uma conseqüência direta dessa informação é que para se 

comparar diferentes cursos d´água em uma microbacia ou para investigar mudanças que ocorrem 

num mesmo local ao longo do tempo, a influência das diferentes condições de vazão devem ser 

removidas.  

 Entretanto esses autores afirmam que, pelo monitoramento de um conjunto adequado de 

indicadores (diretos e indiretos), dentro de uma estrutura de amostragem espacial e temporal 

apropriada para uma determinada microbacia, poderá ser observada tendência na mudança da 

qualidade da água, auxiliando na identificação das causas. 

 Os sedimentos transportados pelo escoamento superficial (erosão) têm como destino direto 

os cursos d´água, interferindo na qualidade da água produzida na microbacia, ou seja, no deflúvio. 

Portanto, a busca de indicadores da qualidade da água tem sido motivo de vários estudos nessa área 

de pesquisa. 

 Segundo ARCOVA (1996) a condutividade elétrica pode ser muito útil para detectar 

variações nas características qualitativas da água, pois está diretamente relacionada com a 

concentração total de íons. CÂMARA (1999), avaliando a qualidade da água numa microbacia 

experimental, concluiu que os parâmetros físicos da água como a turbidez, a cor, a condutividade 

elétrica e os sedimentos em suspensão apresentaram-se como bons indicadores qualitativos do 

deflúvio. A turbidez e a cor estão associadas à presença de material em suspensão na água como 

argilas, detritos orgânicos que impedem a passagem de luz, sendo largamente utilizados para 

inferir-se sobre a perda de solos, portanto um bom indicador da qualidade da água com relação ao 

arraste de sedimentos. A condutividade elétrica, por sua vez, infere sobre a perda de nutrientes. 

Segundo CARVALHO et al. (2000) existem relações positivas e negativas que podem 

influenciar os parâmetros físico-químicos em épocas de maior precipitação (verão). Dos parâmetros 

utilizados a temperatura da água, a turbidez, o pH e a concentração de oxigênio dissolvido foram os 
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mais influenciados pelas estações e também os que melhor discriminaram o local de estudo. Neste 

trabalho verificou-se também, que a temperatura é o parâmetro mais influenciado pela sazonalidade, 

devido à localização em latitude de estações do ano razoavelmente definidas, e é provável ainda 

que, a água na porção final do ribeirão estudado não seja um somatório de características e 

alterações ao longo do canal, e sim uma água de qualidade final tamponada por regiões de mata 

ciliar ou diluída pelo volume de água e pela distância percorrida. 

De acordo com ARCOVA & CICCO (1999), as microbacias florestadas apresentaram níveis de 

temperatura da água inferiores aos das microbacias onde o uso agrícola predomina. As diferenças 

de temperatura da água verificadas entre as microbacias com uso florestal e aquelas com agricultura 

devem-se, principalmente, à presença ou não da mata ciliar associada aos rios. As microbacias com 

agricultura tiveram valores de cor aparente e turbidez da água superiores aos registrados nas 

microbacias florestadas. 

A manutenção da vegetação ciliar é a maneira mais efetiva de prevenir aumentos da temperatura 

da água, conforme relatado em vários estudos, SWIFT & MESSER (1997), CORBETT & 

SPENCER (1975), SUGIMOTO et al. (1997). 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo está localizada na área territorial do Município de Taquaritinga – SP; 

localizada na parte centro norte do Estado de São Paulo, no planalto ocidental paulista. Apresenta 

extensão de 2039,32ha, sua posição geográfica é definida pelas coordenadas: latitudes 21º 22´  32`` 

S e 21º 18 23``S e longitudes 48º 27´ 54`` W Gr. e  48º 31´ 51`` W Gr.. 

A figura 1 mostra a localização do Município de Taquaritinga em relação à área do Estado de São 

Paulo. 

 

FIGURA 1: Localização do Município de Taquaritinga no Estado de São Paulo. 
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A Bacia Hidrográfica do Córrego da Glória é uma das bacias hidrográficas mais importantes 

do município e esta inserida na Bacia do Córrego Rico e vinculada ao Comitê de Bacias do Rio 

Mogi-Guaçú, segundo a Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo, (SÃO PAULO, 1994). 

No presente estudo, a Microbacia Hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória foi escolhida 

pela sua representatividade na região, pois revela-se de uma importância agrícola com 

características socioeconômicas e por ser a única a apresentar fragmentos naturais de Mata 

Atlântica. 

Na área de estudo o clima é classificado de acordo com o sistema de Classificação Climática 

de Köppen, como clima mesotérmico úmido de verão quente (Cwa), COMISSÃO DE SOLOS 

CNPA (1960). A constituição geológica da área pertence à formação Bauru e o relevo predominante 

e suave ondulado. A principal unidade de solo é classificada de acordo com o mapa pedológico do 

Estado de São Paulo, segundo Oliveira et al. (1999) como Argissolos. A vegetação originária é 

composta pela Floresta Latifoliada Tropical. Na área ocorrem fragmentos de mata e as principais 

culturas produtivas são: manga, limão, goiaba, laranja e cana-de-açúcar. 

As análises da água foram realizadas no próprio local através de equipamentos de leitura 

digital imediata, Horiba e as leituras de turbidez foram novamente avaliadas no Laboratório do 

Departamento de Engenharia Rural através do turbidímetro HACH, como uma forma de verificação 

dos resultados. Os valores mensais foram resultantes de uma média das repetições realizadas 

durante a coleta. A avaliação da qualidade da água foi realizada quinzenalmente e nos períodos da 

seca e das chuvas. As análises de água foram realizadas superficialmente e o mais central possível 

no leito dos canais de drenagem. 

Os pontos de coleta foram denominados de Estações de Análises (E.A.) e foram selecionados 

ao longo dos canais de drenagem da microbacia. As Estações de Análises estão localizadas nas 

nascentes das microbacias de 1ª ordem de magnitude com diferentes uso/ocupação do solo em torno 

das mesmas (Figura 2): Mata (M1): água coletada na nascente protegida por mata; Nascente 

Represada (R1): água coletada na nascente represada com o entorno de reflorestamento em estágio 

inicial; Plantio 1 (P1): água coletada na nascente com o entorno alterado pela cultura de citrus, 

estrada rural e cana-de-açúcar, sem vegetação nativa; Plantio 2 (P2): água coletada no curso d´água 

que as vertentes apresentam o uso do solo com a cultura de cana-de-açúcar; Foz: água coletada após 

o encontro dos cursos d´água de 1ª ordem, referentes as E.A.M1 e E.A.R1.  
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FIGURA 2: Localização das Estações de Análises de água na Microbacia Hidrográfica do 

Córrego da Fazenda Glória, Município de Taquaritinga – SP. 

 

As nascentes foram selecionadas com predomínio de uso/ocupação do solo mata e culturas 

agrícolas, para que a água a ser analisada não receba influência direta de outra cobertura vegetal, 

eliminando os efeitos sobre a movimentação dos nutrientes e da qualidade da água de outro tipo de 

uso/ocupação do solo na Microbacia Hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise da água foi realizada em campo e no Departamento de Engenharia Rural. Os dados 

observados em campo do uso/ ocupação do solo estiveram diretamente relacionados com os dados 

obtidos da interpretação visual nas imagens fotográficas da área estudada. Assim, infere-se que as 

condições da evolução e uso/ocupação da microbacia hidrográfica estão diretamente relacionadas 

com o grau de movimentação topográfica e características da rede de drenagem; refletindo, 

portanto, condições importantes do meio relacionadas com o desenvolvimento agronômico e a 

preservação ambiental. 

Considerando as seguintes variáveis físicas: temperatura (Figura 3) e turbidez (Figura 4) e 

químicas: pH (Figura 5), oxigênio dissolvido (Figura 6) e condutividade elétrica (Figura 7), pode-se 

observar que a temperatura nas estações de análise P1 e R1 foram mais elevadas, com média obtida 

durante o período avaliado de 22,7° C e 24,2º C, respectivamente. Nas E.A(s). Foz, M1 e P2, a 
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média variou entre 19,3° C, 20,9° C e 19,4º C, respectivamente. A temperatura da água na área de 

mata sofreu menor variação, oscilando entre a mínima de 22,1º C e máxima de 19,0º C. 
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FIGURA 3: Parâmetro físico temperatura da rede de drenagem da Microbacia do Córrego da  

Fazenda Glória Município de Taquaritinga - SP. 

 

Os valores de turbidez (ou a quantidade de sólidos em suspensão) foram menores na área de 

Mata (M1), oscilando entre 0,67 NTU e 4,60 NTU. Os valores mais altos foram observados nas 

Estações P1 e P2, com valores médios de 42, 0 NTU e 17,8 NTU, respectivamente. A turbidez é 

fundamental para a determinação da transmissão de luz por coluna de água e quanto mais alto seu 

valor mais limitado torna-se o potencial de degradação de poluentes orgânicos nos corpos hídricos. 

Destaca-se, neste caso, E.A. P1, a qual apresentou valores de turbidez mais elevados, 

provavelmente, tendo em vista o uso do solo nas vertentes da microbacia predominante com 

atividades agrícolas, portanto, maior movimento do solo, favorecendo o processo erosivo e a 

quantidade de sólidos em suspensão. 
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FIGURA 8. Parâmetro físico turbidez da rede de drenagem da Microbacia do Córrego da Fazenda 

da Glória Município de Taquaritinga - SP. 
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Nas águas superficiais (rios, lagos) o pH é influenciado por diferentes fatores como a geologia 

da região, onde o corpo de água se insere e por possíveis fontes de poluição (despejo de efluentes 

domésticos, industrial ou agrícola). 

Quanto a variável pH, os valores médios obtidos nas estações de análise foram de 6,2 (R1), 

área de nascente represada, até 7,1 (M1) área de nascente em fragmento de mata. O efeito indireto 

do pH é muito importante podendo, determinadas condições contribuírem para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre as 

solubilidades de nutrientes. Onde foram encontradas as maiores temperaturas da água o pH 

apresentou os menores valores, portanto, caracterizando uma tendência mais ácida, como é o caso 

da Estação de Análise de Nascente Represada (R1). 
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FIGURA 9. Parâmetros químico pH da rede de drenagem da Microbacia do Córrego da Fazenda da 

Glória Município de Taquaritinga - SP. 

 

A determinação do Oxigênio Dissolvido (OD) proporciona informações sobre as reações 

bioquímicas e biológicas que ocorrem na água, além de indicar a capacidade dos corpos de água em 

promover a sua autodepuração. A concentração do oxigênio dissolvido na água varia em função da 

temperatura, da altitude e da aeração da água. 

O oxigênio dissolvido apresentou valores médios entre 3,02 mg/L e 4,74 mg/L. Nos dados 

observados na E.A. R1, esta variável foi mais constante com menor oscilação dos dados. A água 

neste ponto de coleta é oriunda da água represada da nascente com seu entorno predominante com 

sucessão secundária em estágio inicial e apresenta-se canalizada. 
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FIGURA 10. Parâmetros químico oxigênio dissolvido da rede de drenagem da Microbacia do 

Córrego da Fazenda da Glória Município de Taquaritinga - SP. 

 

A condutividade elétrica de uma solução é a capacidade em conduzir corrente elétrica, em 

função da concentração iônica, principalmente pelo conteúdo de nutrientes como cálcio, magnésio, 

potássio, sódio, carbonato, sulfato e cloreto. A condutividade também fornece uma boa indicação 

das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral. 

 A condutividade elétrica apresentou valores médios 0,022 µS cm-1 na nascente represada e 

observa-se pouca variação sazonal e 0,114 µS cm-1 na área de plantio 2, onde ocorre maior adição 

de sólidos dissolvidos devido as práticas agrícolas. 
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FIGURA 11. Parâmetro químico condutividade elétrica da rede de drenagem da Microbacia do 

Córrego da Fazenda da Glória Município de Taquaritinga - SP. 

5 – CONCLUSÕES 

Analisando-se os resultados obtidos e nas condições em que o experimento foi desenvolvido, 

pode-se concluir que a rede de drenagem com nascente protegida, situada a montante da microbacia 
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hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória foi a que possuiu as menores oscilações de 

sazonalidade, contribuindo para a melhor qualidade da água. Nas áreas com práticas agrícolas as 

oscilações foram mais notórias. 

Em trabalhos em campo, confirmaram-se áreas recuperadas com reflorestamentos com 

espécies nativas, principalmente nas áreas de proteção ao longo dos córregos e nas nascentes dos 

córregos da Fazenda da Glória, na Serra do Jabuticabal. 

BIBLIOGRAFIA 

 

ARCOVA, F.C.S. Balanço Hídrico, características do deflúvio e calibragem de duas microbacias 

hidrográficas na Serra do Mar, SP. Piracicaba, 1996. 130p. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, Universidade de São Paulo. 

ARCOVA, F.C.S, CICCO, V. de. 1999. Qualidade da água de microbacias com diferentes usos do 

solo na região de Cunha, Estado de São Paulo. Scientia Florestalis, 56:125–134. 

CÂMARA, C.D. Efeito do corte raso do eucalipto sobre o balanço hídrico e a ciclagem de 

nutrientes em uma microbacia experimental Piracicaba, 1999. 87p. Dissertação (Mestrado) - Escola 

Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, Universidade de São Paulo. 

CARVALHO, A.R., SCHLITTLER, F.H.M.,TORNISIELO, V.L. 2000. Relações da atividade 

agropecuária com parâmetros físicos químicos da água. Química Nova, 23:618-622. 

COMISSÃO DE SOLOS DO C.N.P.A. Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado de 

São Paulo. Rio de Janeiro, 1960. 634 p.  

CORBETT, E.S.; SPENCER, W. Effects of management practices on water quality and quantity: 

Baltimore, Maryland, Municipal Watersheds. In: MUNICIPAL WATERSHED MANAGEMENT 

SYMPOSIUM, 1973. Proceedings. USDA Forest Service, General Technical Report NE-13, p.25-

31, 1975. 

LIMA, W.P. Impacto ambiental do eucalipto. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1996. 301 p. 

LIMA, W.P.; ZAKIA, M.J.B. Indicadores hidrológicos em áreas Florestais. Série Técnica IPEF, 

Piracicaba v. 12, n. 31, 1998. p. 53-64. 

MERTEN, G. H., MINELLA, J. P. Qualidade da água em bacias hidrográficas rurais: um desafio 

atual para a sobrevivência futura. Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. ano 

3, n. 4, out./dez. 2002. 

MEYBECK M., HELMER R., DRAY M., EL GHOBARY H., DEMAYO A., RAMADAN S., 

KHAN K., PETERSON P.J., JACKSON J. 1991. Water quality, progress in the implementation of 

the Mar del Plata Action Plan. WHO/UNEP, 79 p. (UN Conference on Water, Dublin, 1992). 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11 

SUGIMOTO, S.; NAKAMURA, F.; ITO, A. Heat budget and statistical analysis of the relationship 

between stream temperature and riparian forest in the Toikanbetsu river basin, Northern Japan. 

Journal of forest research, v.2, n.2, p.103-107, 1997. 

SWIFT JR, L.W.; MESSER, J.B. Forest cuttings raise temperatures of small streams in the southern 

Appalachians. Journal of soil and water conservation, v.26, n.3, p. 111-117, 1971. 


