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Resumo – A Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra (ARIE MSG) é o maior 
fragmento florestal do município de Campinas (SP), porém encontra-se em situação de isolamento, 
tendo seu entorno caracterizado por usos residenciais, agrícolas, industriais e rodovias. Estas 
alterações no entorno da reserva podem interferir na qualidade de seus recursos hídricos.  Portanto, 
este estudo objetiva analisar a qualidade da água de duas bacias hidrográficas na ARIE MSG, por 
meio da avaliação da concentração de fósforo total, uma vez que este elemento é uma das 
substâncias que podem causar maiores impactos nos cursos d’águas. A bacia hidrográfica B1 é 
coberta por uma pequena porção de área urbana (1,6ha) e o restante por floresta (28,6ha); a bacia B2 
possui trechos agrícola, predominando a cana-de-açúcar (62ha) e por floresta (162ha). O período de 
estudo ocorreu no ano 2009, e os resultados indicaram concentrações médias de fósforo total de 
1,15 mg.l-1 e 1,60mg.l-1, sendo o valor mais alto encontrado em B2. Também observou-se que no 
período chuvoso a concentração de fósforo total é menor. Em comparação com estudos 
semelhantes, os valores obtidos foram maiores. Dessa forma, concluiu-se que o entorno da ARIE 
MSG está alterando a qualidade de seus recursos hídricos. 

Abstract – The Area de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra (ARIE MSG) is the 
largest forest fragment in Campinas (SP), but is in a situation of isolation, with their surroundings 
characterized by residential, agricultural, industrial and highways. These changes around the reserve 
may interfere with the quality of their water resources. Therefore, this study aims to analyze the 
water quality in two watersheds in ARIE MSG, by assessing the concentration of total phosphorus, 
since this element is a substance that can cause major impacts on water courses. The watershed B1 
is covered by a small portion of the urban area (1.6 ha) and the remainder by forest (28.6 ha), the 
watershed B2 is covered by agriculture, predominantly sugar cane (62ha) and the forest (162ha ). 
The study period occurred in 2009, and the results indicated average concentrations of total 
phosphorus from 1.15 mg.l-1 and 1.60 mg.l-1  being the highest value found in B2. He also noted 
that in the rainy periods the total phosphorus concentration is lower. Compared with similar studies, 
the values obtained here were higher. Thus, we concluded that the environment of ARIEMSG is 
changing the quality of water in these watersheds.  

Palavras-Chave – Qualidade de água, uso e ocupação das terras, nutriente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A qualidade da água de uma bacia hidrográfica pode ser influenciada por diversos fatores, 

dentre eles, o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, o tipo, o uso e o manejo da terra 

na bacia (Pereira, 1997). Qualquer alteração de ordem física, química ou climática na bacia 

hidrográfica, pode modificar a sua qualidade (Arcova et  al., 1998). 

O uso intensivo da terra, o manejo inadequado e a crescente necessidade de aquisição e 

ocupação de novas áreas, associado ao consumo de água em quantidades cada vez maiores são os 

principais fatores de depreciação da qualidade dos recursos hídricos (Castro e Mendonça, 2002).  

 Estudos em bacias hidrográficas com diferentes usos e ocupação da terra, como agricultura, 

áreas urbanas e florestas apresentam diferenças significativas quanto à produção de nutrientes. Nas 

áreas dominadas pelo uso antrópico, a produção dos nutrientes é maior do que nas áreas florestadas, 

mostrando que a cobertura do solo é fundamental na determinação das concentrações dos nutrientes 

em uma bacia hidrográfica (Schenato, 2009).  

 O transporte de sedimentos e a perda de nutrientes variam em função do uso da terra. Os 

maiores valores são encontrados nas microbacias com uso agrícola, do que em áreas florestadas 

(Arcova e Cicco, 1997), devido principalmente a ampla utilização de substâncias químicas que por 

meio do escoamento superficial são carreadas para os cursos d’água (Haddad, 2007). 

 O fósforo é um dos principais nutrientes provenientes dos derivados dos agroquímicos, e 

dependendo da concentração, pode levar ao processo de eutrofização, devido à excessiva 

fertilização das águas (Haddad, 2007). Geralmente, a ocupação por matas e florestas representa uma 

baixa carga de fósforo, baixa concentração de algas e pouco assoreamento no lago ou reservatório 

(Oliveira et al., 2007). As áreas agrícolas são responsáveis por 58 dos 74% de fósforo que chegam 

aos mananciais e estima-se que no Estado de São Paulo, de 15 a 20% do fósforo aplicado na 

agricultura atinja os recursos hídricos (Oliveira et al., 2007; Pionke et al., 2000). Segundo Reynolds 

e Davies (2000), as quantidades de fósforo total transferidas das florestas são inferiores a 9 kg.ha-

1.ano-1. Com a substituição das florestas por sistemas agrícolas os valores aumentam, podendo 

ultrapassar a grandeza de 100 kg.ha-1.ano-1 de fósforo total. 

 O fósforo é uma das substâncias que podem causar maiores impactos nos recursos hídricos, 

devido ao grande número de grupos funcionais a que o fosfato pode se ligar e a grande variação na 

força dessas ligações (Schenato, 2009). A presença do fósforo na água depende da interação entre os 

sedimentos e a água, numa escala de espaço e tempo. As concentrações e as formas do fósforo no 

escoamento e no deflúvio superficial dos agroecossistemas dependem principalmente das fontes de 

poluição; dos mecanismos de transferência de sedimento e fósforo; das transformações que ocorrem 

durante a trajetória (Dils e Heathwaite, 1996); do evento pluviométrico, devido as variações 
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sazonais das chuvas em intensidade e duração, do intervalo de tempo entre os eventos; e do uso e 

ocupação da terra (Sharpley et al., 1992).  

 Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos, analisando as diferenças entre os tipos de uso 

e ocupação da terra e a presença de fósforo. 

 Omernik (1977), concluiu que as perdas de fósforo aumentam à medida que diminui a 

porcentagem de floresta. Nas áreas florestadas, há predomínio da forma biodisponível de fósforo, 

cujos valores variaram de 0,009mg.l-1 com índice de cobertura florestal de 90%, até para 0,07mg.l-1 

em áreas com 90% de contribuição de agricultura. Nas áreas com 50% de pastagem e remanescentes 

de floresta, o valor foi de 0,031mg.l-1.  

 Gonçalves (2005) estudando a qualidade da água do Arroio Lino em uma microbacia de 

Agudo (RS), encontrou teores médios de fósforo solúvel de 0,09 mg.l-1 e para fósforo total, 

0,17mg.l-1.  Tais resultados indicam que as transferências de fósforo nos fluxos superficiais dos rios 

são contínuas.  

 Pissara et al. (2008) realizou um estudo que objetivou comparar as condições dos recursos 

hídricos em quatro microbacias com diferentes usos e ocupação do solo, ao longo da rede de 

drenagem na bacia hidrográfica do Córrego da Fazenda Glória, no município de Taquaritinga (SP). 

Os autores observaram que no período de maior concentração de fósforo na água ocorreu 

simultaneamente à movimentação das práticas agrícolas (Plantio e adubação da cana-de-açúcar) na 

vertente das microbacias.  

 Castro e Mendonça (2002) analisaram os impactos das atividades humanas, inclusive o 

desmatamento, sobre os recursos hídricos de pequenas bacias hidrográficas sobre áreas previamente 

florestadas, no município de Santa Maria de Jetibá (ES). As avaliações de qualidade mostraram 

piores condições para as áreas cultivadas devido à exposição e erosão do solo, fertilização, irrigação 

e práticas de queimadas, sendo que a magnitude dos impactos depende da intensidade do uso e da 

condução do manejo na bacia hidrográfica, influenciando na qualidade do deflúvio dos rios rurais. 

Haddad (2007) avaliou a qualidade da água na bacia hidrográfica do rio São Miguel localizada em 

região cárstica na alta bacia do rio São Francisco, para identificar as principais fontes de poluição 

hídrica, visando evidenciar as relações entre as atividades humanas desenvolvidas na área e suas 

influências na qualidade das águas superficiais. O fator de poluição mais evidente é o lançamento de 

esgotos da ocupação urbana, que apesar de representar pequena extensão areal na bacia é 

responsável pela contaminação microbiológica ocasionando casos de esquistossomose, doença de 

veiculação hídrica concentrada no trecho médio do rio.  

 Garcia et al. (2006) objetivou o desenvolvimento da formulação de estratégias que possam 

contribuir para o manejo sustentável de recursos em áreas altamente antropizadas, na bacia do rio 
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Corumbataí. Os resultados indicaram uma situação de equilíbrio que pode ser considerada precária, 

devido à rápida expansão da cana-de-açúcar, associada ao carreamento dos sedimentos oriundos da 

erosão e dos fertilizantes aos corpos d’água.   

 Gonçalves et al. (2005) monitorou a qualidade da água do dreno principal de uma 

microbacia hidrográfica de cabeceira, situada em área predominantemente produtora de fumo e que 

utiliza intensamente agroquímicos e manejo convencional, no distrito de Nova Boęmia, em Agudo 

(RS). As maiores concentraçőes de poluentes ocorreram nas águas coletadas nos pontos de maior 

influência de lavouras e estabelecimentos rurais.  

 A caracterização do uso e ocupação das terras e os valores de fósforo total obtidos nas bacias 

dos estudos acima estão relacionados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Síntese de trabalhos que avaliaram o parâmetro fósforo como indicador da qualidade de água. 

 
Cobertura 
vegetal (%) 

Culturas 
agrícolas (%) 

Pasto 
(%) 

Média P total (mg.l -1) 

Pissara et al., 2008         
Microbacia 1 X     0,9 
Microbacia 2   X   0,5 
Microbacia 3   X   0,7 
Microbacia 4 X X   0,9 
          
Castro e Mendonça, 2002         
Microbacia 1 48,3 29,3   0,04 
Microbacia 2 60,9 23,8   0,03 
Microbacia 3 95 4,2   0,05 
Microbacia 4 66 24   0,14 
          
Haddad, 2007         
Bacia  27,3 12,1 40 0,12 
          
Garcia, et al., 2006         
Bacia X X   0,13 (2001) e 0,14 (2002) 
          
Gonçalves, et. al., 2005         
Microbacia 1 X   0,15 
Microbacia 2  X  0,21 
Microbacia 3  X  0,17 
Microbacia 4 X X  0,15 

 

O impacto das atividades da agropecuária nos recursos hídricos pode ser minimizado com a 

implantação de vegetação nas zonas de recarga dos aqüíferos e nas zonas ripárias dos cursos d’água, 

uma vez que a vegetação reduz o escoamento superficial, facilita a infiltração e filtra a quantidade 

de sedimentos e elementos químicos que chegariam aos corpos d’água (Schoonover et al., 2005). 

Além disso, como as áreas florestadas são as condições desejadas para a proteção dos recursos 

hídricos, o monitoramento hidrológico em bacias com mata, serve de referência para a comparação 
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com outras bacias impactadas, também monitoradas (Donadio et al., 2005; Pissara et al., 2008). 

Sendo, portanto, necessários estudos em bacias hidrográficas florestadas que avaliem os potenciais 

impactos de manejo do solo (Castro e Mendonça, 2002).  

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a qualidade da água de duas bacias 

hidrográficas com cobertura predominante de floresta urbana, por meio da avaliação da 

concentração de fósforo total na Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra, 

Campinas (SP). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo: ARIE Mata de Santa Genebra 

 A Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra (ARIE MSG) localiza-se 

no Distrito de Barão Geraldo, município de Campinas (SP-Brasil), entre as coordenadas geográficas 

22°44’45’’S e 47°06’33’’W (Figura 1). Com área de 251,8 hectares, é o maior remanescente de 

vegetação nativa do município, sendo caracterizado predominantemente como Floresta Estacional 

Semidecidual (Leitão-Filho e Morellato, 1995; FJPO, 2010). 

 No interior da ARIE MSG há três nascentes pertencentes a duas bacias distintas, aqui 

denominadas B1 e B2 (Figura 2). A bacia hidrográfica B1 possui área de 30,2ha, e é constituída por 

um curso d’água, cuja nascente localiza-se próxima à borda da floresta, em uma área de floresta 

higrófila, com vegetação predominante de Taboa sp, e deságua no Rio das Pedras, afluente do 

Ribeirão Anhumas. Esse curso d’água é direcionado a uma tubulação que passa embaixo do aceiro 

de segurança que circunda a ARIE MSG, e em seguida recebe diretamente efluentes domésticos não 

tratados. Esta bacia é ocupada por cobertura florestal (28,6ha) e pelo uso urbano (1,6ha) e algum 

tipo de cultura administrada por produtor local (Guirao, 2010). 

Os solos identificados nesta bacia são: Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, A 

moderado, textura média/argilosa; Latossolo Vermelho Distroférrico e Distrófico típico, A 

proeminente e moderado, textura argilosa e muito argilosa; Latossolo Vermelho Distroférrico típico, 

A moderado e proeminente, textura argilosa e muito argilosa; Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico, A moderado, textura argilosa (Guirao, 2010).  

 A bacia hidrográfica B2 possui área de 194ha, sendo que 132ha são cobertos por floresta e 

62ha por culturas agrícolas, predominando o cultivo de cana-de-açúcar. O curso d’água desta bacia 

(denominado de C2) tem duas nascentes, localizadas no interior da floresta, caracterizada também 

como higrófila. Esse curso d’água é direcionado a uma tubulação que passa embaixo do aceiro de 

segurança que circunda a ARIE MSG, e em seguida deságua no Ribeirão Quilombo (Guirao, 2010). 
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Figura 1. Localização: (a) Brasil; (b) Estado de São Paulo; (c) Campinas e (d) Área de Relevante Interesse Ecológico 

Mata de Santa Genebra. Fonte: Guirao (2010). 

 Os solos identificados nesta bacia são: Latossolo Vermelho Distroférrico e Distrófico típico, 

A proeminente e moderado, textura argilosa e muito argilosa; Latossolo Vermelho Distroférrico 

típico, A moderado e proeminente, textura argilosa e muito argilosa; Latossolo Vermelho 

Eutroférrico e Distroférrico típico, A moderado, textura muito argilosa e argilosa (Guirao, 2010). 

 Nas duas bacias, observa-se predominância das classes de declividade de 0 a 3%, 

classificadas como plano e de 3 a 8%, classificadas como suave ondulado. Na bacia B1 foram 

identificadas Colinas Médias e Amplas, e na bacia B2, Colinas Médias e Planícies Fluviais, 

predominando nas duas áreas de estudo as Colinas Médias (Guirao, 2010). 
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Figura 2. Determinação dos limites das bacias hidrográficas B1 e B2, Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de 
Santa Genebra, Campinas (SP). Fonte: Guirao (2010). 

 

 2.2 Procedimentos metodológicos 

 As amostras de água foram coletadas manualmente, quase que diariamente, exceto nos fins 

de semana, na saída da bacia, no período da manhã (9hs) e ao final da tarde (17hs), durante o 

período de 26 de janeiro de 2009 a 21 de janeiro de 2010. Eram coletados aproximadamente 240ml 

de água, em frascos de vidro âmbar, com batoque e tampa, e armazenados em refrigeradores, até a 

análise da amostra em laboratório. A figura 3 indica os pontos de coleta da água e imagens dos 

locais e armazenamento da amostra.  

 A análise das amostras para determinação do fósforo total foi realizada no laboratório de 

Análises de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos, da Universidade Estadual de 

Campinas, por meio do método AOAC Official Methods of Analysis 973.55 – Phosphorus in water 

(AOAC, 1990). Este método permite a identificação de todo fósforo presente independente da 

forma, medido por digestão de persulfato.  

 Foram calculadas as médias mensais das concentrações de fósforo ([P]) total para as 

amostras coletadas no curso d’água e a média anual para o ano de 2009. Os valores obtidos foram, 
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então, comparados com estudos realizados em bacias com características semelhantes, como os 

apresentados anteriormente.  

 

Figura 3. Localização dos pontos de coleta da água e processo de armazenamento. Área de Relevante Interesse 
Ecológico Mata de Santa Genebra, Campinas (SP). Fonte: Guirao (2010). 

  

3. RESULTADOS 

 No período de estudo a precipitação incidente total foi de 1.491,86mm, sendo dezembro o 

mês mais chuvoso, com 398,77mm e maio o mês mais seco, com apenas 32,5mm. Estes dados 

foram disponibilizados pelo Instituto Agronômico de Campinas, cuja Estação Meteorológica 

localiza-se na Fazenda Santa Elisa, a aproximadamente 5,8 km de distância das áreas de estudo. 

No período do estudo foram analisadas 241 amostras de água do curso d’água C1 e 116 

amostras de C2. Para estas amostras, a média de fósforo total para a bacia hidrográfica B1 foi de 

1,15 mg.l-1 e na bacia B2, 1,60mg.l-1. O gráfico da figura 4 apresenta os valores das precipitações 

incidentes totais mensais e os valores das médias mensais das concentrações de fósforo obtidas nos 

cursos d’água C1 e C2 para o ano de 2009. 
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Figura 4. Precipitação incidente total e médias mensais da concentração de fósforo total nas amostras de água coletadas 

nos cursos d’água C1 e C2, Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra, Campinas (SP), para o ano 

de 2009. 

Pissara et al. (2008) analisou as concentrações médias de fósforo em 4 microbacias 

diferentes com usos da terra diferentes: cobertura florestal, cana-de-açúcar, reflorestamento em 

estágio inicial e plantio de palmito. A concentração média mais alta refere-se à área de mata, 

0,92mg/L. Castro e Mendonça (2002) também encontraram as concentrações mais altas nas bacias 

com predomínio de mata. Os valores mais altos obtidos neste estudo também referem-se à bacia 

com maior cobertura de floresta (B2), no entanto, são superiores aos apresentados por estes autores.  

Concentrações altas em áreas florestais podem ser indicativos da dispersão de fósforo 

originária de partículas primárias biogênicas. Mahowald et al. (2008) identificaram as fontes de 

distribuição atmosférica de fósforo na escala global. Segundo os autores as principais fontes de 

fósforo são originárias de aerossóis minerais, que correspondem a 82%, seguido das partículas 
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primárias biogênicas (12%) e de fontes da queima de combustão, como queima de combustíveis 

fósseis, biocombustíveis e queima de biomassa (5%). Aerossóis resultantes de fertilizantes não 

foram analisados neste estudo. Os aerossóis minerais são originários de mudanças no uso da terra, 

constituídos por elementos como Al, Si, MG, Fe, Ti e Cl. Segundo Andreae e Crutzen (1997), as 

principais fontes de aerossóis biogênicos são a emissão de dimetil sulfido (DMS) dos oceanos e dos 

hidrocarbonos não-metano (NMHCs) da vegetação terrestre, seguidos por sua oxidação na 

troposfera. A quantidade e composição dos terpenos e outros hidrocarbonos biogênicos dependem 

de parâmetros climáticos (temperatura e radiação solar) e pode sofrer mudanças em função de 

alterações no tipo de cobertura vegetal, uso da terra ou mudanças climáticas (Andreae e Crutzen, 

1997). 

Dessa forma, acredita-se que a floresta tem exercido o seu papel na produção e deposição de 

fósforo nos cursos d’água, porém, as mudanças no uso do solo têm contribuído para alterar a 

qualidade destes recursos hídricos, uma vez que os valores aqui obtidos mostram-se superiores à 

estudos realizados em áreas semelhantes.  

Na bacia hidrográfica B1, a ocupação urbana que corresponde a apenas 5,3% da área da 

bacia colabora com o despejo de esgoto sem tratamento no curso d’água estudado, conforme pode 

ser observado na foto da Figura 5.  

 

 
Figura 5. Lançamento de esgoto no curso d’água C1, Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa 

Genebra, Campinas, SP. Fonte: Acervo próprio. 
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Na bacia hidrográfica B2, caracterizada pela presença de floresta (68%) e uso rural (32%), as 

atividades agrícolas têm colaborado para as concentrações de fósforo total superiores a B1. O 

fósforo é transportado por meio de escoamento superficial e pela atmosfera, sendo oriundo de 

adubos e decomposição de matérias orgânicas. A foto da figura 6 ilustra o momento em que um 

trator está gradeando a terra no entorno da ARIE MSG e há transporte de terra em direção à floresta.  

 
Figura 6. Gradagem no entorno da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra, Campinas, 

SP. Fonte: Acervo próprio. 

 

Em relação à contribuição da queima da combustão, por meio da queima dos combustíveis 

fósseis e biomassa para o transporte de fósforo, deve-se considerar também os usos industriais e as 

rodovias presentes no entorno da ARIE MSG. A floresta faz divisa com Paulínia, município 

conhecido por abrigar o maior Pólo Petrolífero da América Latina. Além disso a MSG está 

tangenciada por rodovias importante e de fluxo intenso, como as rodovias SP 332, que liga 

Campinas a Paulínia e a SP 138-146 (Rod. Dom Pedro I). 

As maiores concentrações de fósforo total foram obtidas em novembro, para ambos cursos 

d’água, cujos valores foram de 2,30mg.l-1 para C1 e 2,95mg.l-1 para C2. Apenas em maio e 

dezembro as concentrações de fósforo total no curso d’água C1, foram superiores a C2. Os menores 

valores correspondem ao mês de janeiro, porém é importante destacar que as coletas começaram a 

partir de 22 de janeiro de 2009. Também é importante indicar que nos meses de junho, julho e 

agosto não foram coletadas amostras em B2, pois o curso d’água estava seco.  

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com Sharpley et al. (1985), que indicou que 

no período das chuvas ocorre o arraste das partículas para o curso d’água e há menores valores de 

concentrações de fósforo, devido, principalmente, ao maior volume de água. Em contrapartida, no 

período seco, há menor volume de água e maior concentração de fósforo.   
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4. CONCLUSÃO 

Este estudo obteve valores altos de concentração total de fósforo em comparação com 

estudos realizados em áreas semelhantes. As duas bacias hidrográficas são cobertas 

predominantemente por floresta, sendo que a própria vegetação natural contribui para a perda de 

fósforo pelos cursos d’águas. Porém, concluiu-se que o entorno da Área de Relevante Interesse 

Ecológico Mata de Santa Genebra está alterando a qualidade da água destas bacias, uma vez que há 

lançamento de esgotos domésticos sem tratamento e principalmente há utilização de fertilizantes à 

base de fósforo em áreas agrícolas do entorno. Dessa forma, a área rural tem causados impactos 

maiores do que a área urbana nos recursos hídricos. Medidas, como a estabelecida no Plano de 

Manejo da ARIE MSG, que especificam a utilização dos defensivos agrícolas e regulamentam as 

atividades que devem ser licenciadas na sua Zona de Amortecimento são fundamentais para 

minimizar os impactos das práticas agrícolas e do uso urbano no entorno da reserva. Programas de 

Educação Ambiental e de Assistência Técnica envolvendo os produtores agrícolas, de forma a 

orientá-lo sobre os efeitos do uso de fertilizantes sobre a fauna, flora e os recursos hídricos também 

é importante. Além destas medidas, é essencial a participação do poder público na resolução do 

problema de tratamento de esgoto, da regularização das moradias no entorno e da recuperação das 

Áreas de Preservação Permanente destes cursos d’água.  
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