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RESUMO --- O presente estudo buscou avaliar o impacto do desenvolvimento da cidade de 
São Carlos sobre a microbacia à montante da captação de abastecimento da cidade. Foram 
selecionados 4 (quatro) pontos de amostragem que caracterizam desde as áreas mais preservadas até 
as mais impactadas pelas atividades desenvolvidas ou empreendimentos instalados nessas áreas. O 
monitoramento da qualidade da água, a partir da coleta e análise das variáveis físicas, químicas e 
bacteriológicas foi realizado no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2006. Diante dos 
resultados obtidos, realizou-se um tratamento estatístico composto pela Análise de Componentes 
Principais e Análise de Agrupamento (Cluster) para evidencias as variáveis que potencialmente 
explicam os resultados globais encontrados, além de estabelecer o padrão de similaridade entre os 
períodos de amostragem. Tendo como base à legislação vigente (CONAMA 357/05) e os resultados 
obtidos, buscou-se avaliar o comportamento das variáveis também, em função do uso e ocupação do 
solo em cada área. Apresentando em cada caso o quadro situacional e algumas recomendações. 

ABSTRACT --- In this research it is evaluated the impact of the city of São Carlos urban 
development upstream of the city raw water catchment from the Monjolinho river micro watershed. 
Four water sampling points were chosen to characterize well preserved and impacted areas. The 
water quality monitoring was performed from January of 1999 to December of 2006 and physical, 
chemical and bacteriological parameters were measured. The results were submitted to main 
components analysis and cluster analysis to detect the variables that can explain the water quality 
and also to establish the similarity pattern among the sampling patterns. Based on the current 
legislation (CONAMA 357/05) and the land occupation of each area the obtained results behavior 
was evaluated and some recommendations are posted. 

Palavras-chave: gerenciamento ambiental, impacto urbano, características físico-quimicas e 

microbiológicas . 
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1 – INTRODUÇÃO 

O crescimento econômico é desejável, embora, em geral seja seguido de adensamento 

populacional em áreas urbanas, que geram crescentes demandas sobre o ambiente, entre elas o 

aumento considerável nas demandas hídricas, expansão urbana, a degradação dos mananciais, 

contaminação e poluição. Como observa Mota (1999), o aumento da população e a ampliação das 

cidades deveriam ser sempre acompanhados do crescimento de toda infra-estrutura urbana, de modo 

a proporcionar aos habitantes uma condição mínima de vida. Porém o processo de ocupação é 

realizado sem a devida implantação da infra-estrutura necessária. O crescimento é desordenado, 

sem considerar as características naturais do meio. 

Nas últimas décadas os procedimentos adotados no desenvolvimento urbano, industrial e 

agrícola causaram imensos problemas de degradação e de comprometimento dos recursos. Essas 

questões estão vinculadas aos mecanismos e padrões culturais da sociedade. Muitas áreas de 

preservação ambiental foram degradadas e estão incorporadas ao tecido urbano, trazendo altos 

custos econômicos e sociais, como a diminuição do bem estar mental, próprio do lazer 

contemplativo. 

Algumas características do meio podem ser usadas como elementos de orientação ao 

planejamento de uma área urbana e a previsão dos impactos ambientais que poderão resultar dos 

diversos usos do solo, em uma cidade, deve servir de base para a adoção de medidas de proteção do 

meio ambiente. 

 Mota (Mota, 1999) entende a cidade como um ecossistema – ecossistema urbano – com 

necessidades biológicas, essenciais à sobrevivência da população, e requisitos culturais necessários 

ao funcionamento e crescimento da cidade. 

No caso específico do município de São Carlos (SP) há uma preocupação crescente quanto 

ao crescimento da cidade e seu impacto, pois a ocupação da área urbana ocorreu de forma 

descontínua e fragmentada. A cidade cresceu sobre áreas inadequadas, com graves problemas de 

erosão, de drenagem e de proteção de encostas e mananciais. Atualmente os vetores de expansão 

estão pressionando áreas que exigem muitos cuidados para a ocupação, como mananciais e a Área 

de Proteção Ambiental de Corumbataí. 

 Objetiva-se utilizar os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos ao longo de sete anos, 

como indicador da degradação ambiental dessa bacia. Levando-se em consideração os fatores que 

influenciam a qualidade da água, procurou-se (1) caracterizar a área de estudo; (2) avaliar a 

qualidade de alguns de seus afluentes e, (3) identificar e caracterizar os impactos e os danos 

potenciais causados pelas formas de ocupação.  
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 
Este trabalho é uma tentativa de olhar ecológico sobre o trecho a montante da captação do 

Espraiado – rio Monjolinho, importante corpo d’água da Bacia Hidrográfica do rio do Monjolinho. 

Na arquitetura geral do trabalho, foram adotadas duas estratégias de coleta de dados: 

1º) Levantamento de informações e conhecimentos gerados anteriormente sobre o rio do 

Monjolinho e sua bacia hidrográfica, através de pesquisa bibliográfica, consulta a especialistas de 

diversos campos científicos em Universidades, Institutos de Pesquisa e outras instituições, além de 

profissionais envolvidos com a bacia em questão. 

2º) Geração de novas informações, através de excursões ao campo para reconhecimento dos 

locais de estudo, coletas, análises e síntese dos resultados obtidos. 

Tanto o processo de obtenção quanto o de reorganização das informações tiveram como guia 

uma estrutura baseada numa perspectiva histórica da evolução do Rio do Monjolinho e sua Bacia 

Hidrográfica, pois julga-se que os eventos que determinaram a atual configuração do seu sistema 

físico, químico e biológico ocorreram, de modo geral, cronologicamente, evoluindo em seqüências 

de causas e efeitos. 

2.1 - Variáveis Ambientais analisadas 

As variáveis escolhidas foram, muitas delas, limitadas e gerais, uma vez que seus valores 

refletem a influência de vários processos agindo simultaneamente. Porém, a principio, podem dar 

uma idéia sobre os compartimentos espaciais do rio e seu comportamento temporal em função dos 

processos físicos, químicos e bacteriológicos, que podem ser inferidos a partir dos valores obtidos 

para cada coleta de campo (Tabela 1). 

 Sabe-se que o conhecimento sobre os substratos de diversos trechos de um rio é muito 

importante para sua ecologia, mas como uma primeira aproximação, foram realizadas coletas 

apenas de amostras de água corrente subsuperficial, pela dificuldade de acesso a determinados 

locais para a coleta de sedimentos. Para a coleta de água subsuperficial considerou-se como 

pressuposto, a capacidade de homogeneização química das águas turbulentas de um rio. 
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Tabela 1: Variáveis avaliadas na confluência dos afluentes bem como na captação do 

Espraiado. 

Variáveis Materiais Métodos 

Temperatura da água Termômetro com bulbo de mercúrio Leitura direta na água 

 

Oxigênio Dissolvido Coletor, frascos de coleta, solução 

reagentes e vidraria apropriada, 

agitador magnético e bureta 

Tutolométrico de Winkler 

modificado, descrito em 

GOLTERMAN et al (1978) 

TDS Mufla, cadinho de porcelana, filtro, 

kitassato, bomba a vácuo 

Standard Methods, 1998 – 20ª 

edição 

Condutividade elétrica Condutivímetro Marconi Eletrométrico, GOLTERMAN 

et al (1978) 

Alcalinidade Coletor, frascos de coleta, soluções 

reagentes, vidraria apropriada, agitador 

magnético e bureta automática 

Titulomátrico, descrito em 

GOLTERMAN et. al (1978) 

Nitrito Dissolvido, Nitrato 

Dissolvido 

Soluções, reagentes, vidraria 

apropriada, espectrofotômetro 

SHIMATZU 

Standard Methods, 1998 – 20ª 

edição 

Amônio Dissolvido NH4+ Reagentes, destilador de Nitrogênio 

Amoniacal 

Titulação, Standard Methods, 

1998 – 20ª edição 

DBO Reagentes e vidraria Standard Methods, 1998 – 20ª 

edição 

DQO 

 

Reagentes e vidrarias Standard Methods, 1998 – 20ª 

edição 

Metais Reagentes, espectofotômetro HACH Espectofotométrico - Standard 

Methods, 1998 – 20ª edição 

Coliforme total e fecal Quantitativo – cromogênico Standard Methods, 1998 – 20ª 

edição 
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Ponto 1: Denominado nascente, é formado  pelos Córregos localizados na Fazenda Santa 

Terezinha, no Bairro da Babilônia, após a mata ciliar. A  ocupação dessa área, entrada em trecho 

com características rurais (fazendas, sítios, chácaras, etc) com uma represa.  

Ponto 2: Denominado Córrego Douradinho, o qual possui uma represa denominada 

Represa Funda, localizado na Fazenda Santa Joana. Possui entrada em trechos com características 

rurais e urbanas, onde se localiza o Bairro Douradinho e Bairro Tangará o qual foi aprovado em 

2001 – registro 227. 

Ponto 3: Denominado Córrego Ponte de Tábua– Sua Nascente Mata Pratavieira, Bairro 

Américo Alves Margarido.Entrada em trecho com características urbanas, Bairros Residencial. 

Américo Alves Margarido, registro 219, aprovado em 1999, Jardim Munique, registro 191, 

aprovado em 1988, Jardim Sta. Maria  I e II, registro 041 aprovado em 1973, Jardim Sta Maria II, 

registro 041 aprovado em 1986 e Residencial. Astolpho Luiz do Prado, registro 225, aprovado em 

2000. 

Ponto 4 – Captação de água do Espraiado  

Entrada em trecho com características urbanas, além dos citados anteriormente, há o 

Córrego São Rafael, tão impactado quanto o Córrego Ponte de Tábua. 

Pelos resultados obtidos nas primeiras coletas, fixou-se o horário de 9:00 a 11:00 para as 

coletas. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Utilizou-se a ferramenta estatística através da Análise de Componente Principal (PCA) e 

Análise de Agrupamento (Cluster). 

O presente estudo utilizou para Análise de Componente Principal (PCA) as variáveis: pH, 

temperatura, Oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, amônio, íon 

amônia, nitrato, turbidez, cor, alcalinidade, fluoreto, alumínio, ferro, surfactantes, sulfato, cloreto, 

manganês, cobre, zinco, bário, cromo e cianeto. Objetivando assim, particularizar um conjunto que 

pudesse explicar os dados globais constituídos  pelas 23 variáveis listadas acima. 

É importante ressaltar, que este tratamento de componentes principais relaciona linearmente o 

conjunto de variáveis em escala decrescente de fatores (1, 2 ,...), sendo os primeiros fatores 

responsáveis pela maior proporção de variância ou de maior porcentagem de explicação dos dados 

analisados.  

Essa análise precede a Análise de Agrupamento (Cluster) e assim, o cálculo dos coeficientes de 

correlação cofenético, através dos escores obtidos que após as etapas de agrupamento pretendem 

apresentar, no caso do presente estudo, o comportamento similar do conjunto de variáveis já 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5



particularizadas na análise de PCA em relação ao período amostrado (série histórica de 5 anos – 

jan./ 1999 a dez./2006). 

Os resultados obtidos a partir da Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise de 

Agrupamento (Cluster) para os Ponto 1 (Nascente); Ponto 2 (Após Douradinho);  Ponto 3 (Ponte da 

tábua) e Ponto 4 (Captação) estão representados em seus respectivos pontos. 

4.1 - Bacia Hidrográfica 

4.1.1– Variáveis climatológicas 

4.1.1.1 - Clima 

O clima regional classifica-se como Cwb, segundo sistemática de Koppen ( Gonçalvez, 

1986), com estações climáticas bem definidas. As médias anuais de precipitação variam entre 1.200 

e 1.500 mm (Mattos, 1982; Matos, 1987; Sé, 1992), sendo que os meses mais quentes são, em 

ordem decrescente, janeiro, fevereiro, março e dezembro. 

Segundo dados levantados no livro A Bacia Hidrográfica do Rio do Monjolinho (2001), os 

resultados médios anuais aproximados para a cidade de São Carlos 

- pressão atmosférica: 882,7 mmHg 

- umidade relativa do ar: 65% e 70% 

4.1.1.2 - Ventos 

Os ventos freqüentes são os de noroeste e sudoeste, que ocorrem respectivamente com 

velocidade média de 3,5 m/s e 4,0 m/s. Segundo Tolentino (1967), Guereschi (1995) e Gonçalves 

(1986), os ventos de nordeste são mais fracos, ocorrendo com maior freqüência em fevereiro e 

março, ocasionando chuvas intensas, enquanto os ventos de sudoeste, mais fortes, ocorrem em 

março, abril, agosto e dezembro, correspondendo ao período de temperaturas mais baixas. 

4.1.1.3 - Regime térmico e precipitação 

Regime térmico do ar acompanhando as estações do ano, onde valores mínimo são verificados 

nos meses de junho a agosto (inverno) e os máximos de novembro a março. 

As precipitações anuais totais médias entre 1390 e 1550 mm, sendo esses valores maiores que 

os de localidades mais baixas na região. 

4.1.1.4 – Relevo 

A forma de relevo predominantemente observada no município de São Carlos relaciona-se 

às mesas e morros isolados, resultantes de intenso processo erosivo provocado pelos rios que, 

partindo de zonas elevadas, entalharam profundamente o planalto, denotando uma característica 

básica da zona de transição entre as “Cuestas Basálticas” e o Planalto Ocidental. 

4.1.1.5 - Vegetação 

Na área considerada tem-se o cerrado como o tipo predominante de vegetação nativa, 

normalmente associada aos terrenos arenosos. Aos solos relacionados à Formação Serra Geral, nas 
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encostas, associa-se outro tipo de vegetação, caracterizado por árvores de médio porte e arbustos. 

Destaca-se, porém, que a maior parte da área do município já se encontra recoberta por campos de 

cultivo e mesmo por vegetação de reflorestamento.    

4.2-  Avaliação da qualidade da água em função do uso e ocupação do solo na área 

estudada. 

Ponto 1 – Nascente 

Nos resultados da análise estatística, temos a presença do alumínio, amônia, bário e turbidez, 

que serão analisados em função do uso e ocupação do solo da região. A presença da amônia é 

predominante no período chuvoso provavelmente influenciado pela presença de granjas na margem 

direita do córrego da represa E, e também atividade de pastagem desde a represa C, margem direita 

e esquerda, até a represa D. O alumínio mesmo sendo evidenciado na analise estatística não 

ultrapassou os teores máximos permitidos pelo CONAMA 357/05.Em relação ao bário e a turbidez, 

a qual representa o segundo eixo da análise estatística ou fator de percentual de explicação da 

análise estatística, considera-se: a  predominância das variáveis no período chuvoso e algumas 

situações no período intermediário, quando analisadas em relação ao uso e ocupação do solo 

destaca-se a possibilidade de ocorrência natural do metal, ou seja, uma contribuição geológica da 

área e em relação a turbidez, a possível contribuição proveniente da lixiviação do solo.  O 

comportamento do bário, inversamente proporcional aos demais componentes principais 

apresentados pela analise estatística, podem estar relacionados principalmente ao fator diluição 

causado pelo carreamento ou escoamento superficial e assim o aumento da vazão na área. 

Ponto  2 – Douradinho 

Nos resultados da análise estatística, temos a presença da alcalinidade, condutividade, 

sulfato e sólidos totais, que serão analisados em função do uso e ocupação do solo da região.. A 

presença da alcalinidade, condutividade, sulfato e sólidos totais, é critica no período chuvoso a 

intermediário, podendo também haver a  contribuição do ciclo de ocupação da área que coincidem 

com o comportamento extremo das variáveis ao longo do período estudado. Em relação ao fluoreto 

e a amônia que representam o segundo eixo da análise estatística ou fator de percentual de 

explicação dos dados, considera-se: a predominância das variáveis no período chuvoso e algumas 

situações no período de seca, que provavelmente podem ser ocasionados por eventos isolados, 

como por exemplo, a construção da rede coletora ou vazamentos de esgoto. Quando analisadas em 

relação ao uso e ocupação do solo na área, principalmente devido à expansão urbana destaca-se 

também: o incremento do processo erosivo, a diminuição de proteção da mata ciliar, acúmulo de 

lixo e escoamento de água pluvial às proximidades da nascente. Cabe ressaltar, que a presença de 

fluoreto, pode estar relacionada com efluentes domésticos que tem na sua composição o 

enriquecimento desse íon, resíduo de água tratada. A amônia, por conseguinte, pode ter sua origem 
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na decomposição de matéria orgânica presente no lixo acumulado na área, ou mesmo, na ocorrência 

de eventos de poluição pontuais e difusas. 

Ponto 3 – Córrego ponte de Tábua– Nascente na Mata Pratavieira, Bairro Américo Alves 

Margarido. 

Entrada em trecho com características urbanas, Bairros Residencial. Américo Alves 

Margarido, registro 219, aprovado em 1999, Jardim Munique, registro 191, aprovado em 1988, 

Jardim Sta. Maria I e II, registro 041 aprovado em 1973, Jardim Sta Maria II, registro 041 aprovado 

em 1986 e Res. Astolpho Luiz do Prado, registro 225, aprovado em 2000. 

Ao fundo da mata Pratavieira passa a Rodovia Washington Luis, um ponto de risco. 

 As nascentes encontram-se na Mata Pratavieira, próxima ao Residencial Américo Alves 

Margarido e Parque Sabará. 

Saindo da Mata, o curso d’água passa sob a Washington Luis, indo em direção á antiga 

Chácara do Valinhos, onde encontram-se duas nascentes comprometidas pela erosão, seguindo 

posteriormente em direção ao Jardim Munique. 

No Jardim Munique, o córrego passa por dois bairro, Jardim Santa Maria á esquerda e 

Jardim Munique á direita. Continuando em direção ao Parque dos Coqueiros. 

Nos resultados da análise estatística, temos a presença de cloreto, pH e alumínio que serão 

analisados em função do uso e ocupação do solo da região.  

A presença de cloreto e pH, não ultrapassaram os valores estabelecidos pela legislação 

vigente (CONAMA 357/05).  

Em relação ao alumínio que representa o segundo eixo da análise estatística ou fator de 

percentual de explicação dos dados, quando analisada em relação ao uso e ocupação do solo na 

área, principalmente devido à expansão urbana destaca-se seu incremento devido ao processo 

erosivo, a diminuição de proteção da mata ciliar, acúmulo de lixo e escoamento de água pluvial às 

proximidades da nascente, caracterizando-o como um córrego urbano e assim, a ocorrência de 

eventos de poluição pontuais e difusas. Cabe ressaltar, que apesar da variável oxigênio dissolvido 

não ter sido evidenciada na análise estatística e coliformes totais e fecais não terem sido analisadas, 

percebe-se a ocorrência de valores baixos de oxigênio dissolvido, e extremos de coliformes totais e 

fecais, podendo estar relacionados à descarga de efluentes domésticos, decomposição de matéria 

orgânica presente no lixo acumulado na área. 

Ponto 4 – Captação 

Nos resultados da análise estatística, temos a presença de oxigênio dissolvido e 

condutividade elétrica, analisados em função do uso e ocupação do solo da região. A presença de 

oxigênio dissolvido não ultrapassa os valores mínimos estabelecidos pela legislação vigente 

(CONAMA 357/05) e condutividade elétrica apesar de não ser estabelecida pela legislação vigente, 
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apresentou valores relativamente baixos. Cabe ressaltar, que apesar das variáveis: cor, ferro não 

terem sido evidenciadas no tratamento estatístico, ou mesmo as variáveis e coliformes totais e fecais 

não terem sido analisadas, percebe-se a ocorrência de valores dessas variáveis acima dos limites 

estabelecidos pela legislação vigente, sendo os valores de coliformes totais e fecais extremos na 

maioria do período amostrado. Podendo os valores das variáveis: ferro, cor, coliformes totais e 

fecais estarem relacionados ao uso e ocupação do solo, representado nesse ponto de amostragem 

pelo exultório da área de estudo e assim, sofrer a influencia de todas fontes difusas que essa região 

pode receber, principalmente devido à expansão urbana e acentuação do processo de erosão, 

escoamento de água pluvial, diminuição de proteção da mata ciliar e descarga de efluentes 

domésticos. 

5 – CONCLUSÕES 

A sociedade do século XX foi marcada por um grande acréscimo tecnológico, desenvolvido 

nas cidades. O rápido desenvolvimento tecnológico nem sempre trouxe desenvolvimento para a 

população e as cidades foram se tornando meios hostis para o próprio ser humano. 

Se o desenvolvimento tecnológico trouxe avanços na saúde – aumentando a expectativa de 

vida e curando doenças fatais ao homem, no conforto – criando novas formas de moradia e novos 

equipamentos e máquinas, na alimentação – com o aumento na produção etc; toda a tecnologia não 

foi distribuída de forma igual para toda a população urbana: no inchaço das cidades que criou 

problemas de moradia, violência e áreas degradas; enfim, perdemos em qualidade de vida. 

Qualidade de vida se tornou uma mercadoria cara, acessível somente ás classes mais abastadas. 

O grande crescimento da cidade aliado ao capital gera a exploração máxima do meio físico; 

como é preciso explorar para se obter capital, o meio vai se degradando e o prejuízo, muitas vezes é 

irrecuperável. 

A falta de planejamento e a especulação imobiliária levaram as cidades a um processo de 

degradação. Muitas áreas, hoje de preservação ambiental, foram destruídas ou estão na iminência de 

destruição e estão incorporadas no tecido urbano das cidades, trazendo altos custos econômicos e, 

principalmente sociais. 

É na paisagem que o conflito entre a natureza e o meio urbano pode ser facilmente 

percebido. É na paisagem também que qualquer tentativa de solução desse conflito pode ser testada 

e posta á prova.  

A especulação imobiliária utiliza-se de todas as áreas potencialmente rentáveis, não se 

preocupando com a qualidade da paisagem do entorno: terra é mercadoria. Perde-se em qualidade 

de vida, e a degradação da paisagem traz o stress e a marginalização. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9



O conceito de capacidade de suporte pode ajudar na tentativa de uma maior harmonização 

entre o meio natural e construído, e dentro do meio construído, a preservação. 

Muitos estudos e escopos de projetos ambientais, ou que trabalham com meios naturais, 

utilizam-se da capacidade do meio ambiente em absorver alguma forma de impacto como um 

parâmetro de projeto. Porém, não há consenso, cada estudo cria sua própria metodologia e 

estabelece seus indicadores para avaliar a capacidade de suporte local ou regional. Os parâmetros 

para que se avalie a capacidade de suporte são muito variáveis e regionalizados e dependem do uso 

a que se destina o projeto, além do que, geralmente, não são sistematizados. 

Capacidade de suporte está intimamente ligado á quantidade e qualidade. Pode-se até não se 

obter parâmetros quantitativos da capacidade de suporte, mas os parâmetros qualitativos são mais 

indicativos, mesmo que sejam mais intuitivos que demonstrativos, e que passem pela dimensão do 

subjetivo. 

A capacidade de suporte não pode ser medida, já que cada um de seus condicionantes e 

indicadores é dinâmico e estão inter-relacionados de forma não linear; ou seja, cada vez que se tem 

uma alteração de um dos parâmetros, altera-se os demais. Porém, qualitativamente, capacidade de 

suporte é um bom indicador para projetos. 

A área do objeto de estudo, Microbacia do Monjolinho das nascentes á captação do espraiado, 

apresentam qualitativamente, os seguintes aspectos: 

Ponto 1 – Área preservada, sofrendo maiores impactos referentes a retirada de água, 

assoreamento, possuindo características de classe 2, quando comparada a legislação vigente 

(CONAMA 357/05). No entanto, as atividades exercidas na área devem ser controladas uma vez 

que o destaque da variável amônia na análise estatística serve como alerta para possível “poluição” 

na área. 

Ponto 2 – Área de nascente preservada, mas devido à proximidade de instalação do residencial 

houve aumento significativo do índice de surfactantes, sulfato, alcalinidade, sólidos totais 

dissolvidos, condutividade, fluoreto e amônia quando comparado ao ciclo de ocupação da área, 

desde a fase anterior à instalação do residencial, ate sua ocupação efetiva. Recomenda-se para tanto, 

que no processo de instalação de novos empreendimentos na área, sejam levados em consideração 

os aspectos acima descritos, bem como, ações que possam mitigar os impactos já presentes na área. 

Ponto 3 – Área que sofre impactos causados pelas atividades antrópicas já desenvolvidas, no 

entanto, foi observado no desenvolvimento da pesquisa ações de controle ambiental, como por 

exemplo, manutenção de redes de esgoto, acionamento de órgãos ambientais para fiscalização das 

medidas de controle ambiental e atuação do órgão responsável pela qualidade de água dos 

mananciais  à montante das captações. Diante do exposto, espera-se que o reflexo das ações citadas 

possa trazer melhorias ambientais para a área. Recomenda-se, para tanto, que no processo de 
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instalação de novos empreendimentos na área, sejam levados em consideração os aspectos acima 

descritos, bem como, a manutenção e ampliação das ações mencionadas anteriormente. 

Ponto 4 – Área que recebe influencia de todas as alterações ocorridas na microbacia estudada, o 

que foi evidenciado nas análises físico-químicas e  confirmado no tratamento estatístico. 

Portanto, para essa área, também, recomenda-se maior atenção no que se refere à instalação de 

qualquer empreendimento à montante da mesma, visto que, é um ponto de captação de água da 

Cidade de São Carlos e a forma de ocupação já existente vem alterando os aspectos quali e 

quantitativos.  

O exposto acima exemplifica bem as áreas urbanas que deveriam estar sendo preservadas, 

porém, a falta de políticas públicas de conservação deixaram estes locais a mercê da especulação 

imobiliária e conseqüente degradação local e do entorno. 

Conclui-se, portanto, que a sustentabilidade vem para amenizar as discrepâncias causadas pelo 

próprio homem, porém, sem programas de gestão, plano diretor (existente), zoneamento de uso do 

solo (existente), códigos de obras e leis de proteção dos mananciais (existente) aliadas a programas 

de educação ambiental, não se alcançaria um resultado mais amplo: a manutenção econômica e sua 

viabilidade; a conscientização da população quanto á necessidade do uso racional dos recursos 

hídricos e a sua manutenção, reconquistando e mantendo assim, num esforço conjunto, a qualidade 

de vida da população.  
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