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O Instituto Florestal é a principal instituição voltada à gestão de unidades de conservação de proteção
integral do Estado de São Paulo, administrando 90 UCs em todas as regiões do território paulista, abrangendo
uma área de 853.263,40 ha (Implementação..., 200-).

Para que as unidades de conservação venham a alcançar os propósitos para as quais foram criadas,
elas devem dispor de um plano de manejo – documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma UC, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos
recursosnaturais, inclusiveaimplementaçãodasestruturasfísicasnecessáriasàgestãodaUnidade(Sistema...,2004).

Aelaboração do plano de manejo será norteada pelas informações já disponíveis e em visitas à unidade
e seu entorno. Baseia-se ainda em levantamentos de campo realizados por amostragem e em estudos
complementares, de acordo com as peculiaridades de cada UC. O roteiro metodológico de planejamento voltado
para parques, reservas biológicas e estações ecológicas preconizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA considera em suas diretrizes para a caracterização dos fatores
abióticos e bióticos, o levantamento dos aspectos referentes à hidrografia, hidrologia e limnologia da unidade de
conservação, incluindo estudos de qualidade da água e de vazões (Galante ., 2002).

Este artigo apresenta um breve resumo do diagnóstico de situação das águas superficiais da Estação
Ecológica de Ribeirão Preto, para subsidiar o seu plano de manejo que se encontra em elaboração.

A Estação Ecológica de Ribeirão Preto - EERP está localizada na bacia hidrográfica do rio Pardo,
definida como Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 4. Situa-se ao sul da cidade de
Ribeirão Preto, cujo clima é quente úmido com estação seca (Cwa), na classificação de Köppen (Galina, 2002).
Ao norte da unidade encontra-se a rodovia SP-332, conjuntamente com trechos urbanizados. No limite a oeste
encontram-se loteamentos e sítios onde predomina o cultivo de espécies cítricas. A leste destaca-se a área do Ipê
Golf Club e, ao sul, extensos canaviais.
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O diagnóstico das águas superficiais foi realizado a partir de duas campanhas ao campo empreendidas
de 22 a 23 de março e de 3 a 5 de maio de 2006, quando foram selecionados 9 pontos da rede de drenagem da UC e
de seu entorno (FIGURA1). Nas duas ocasiões foram realizadas análises das águas nos pontos preestabelecidos.
Com equipamento portátil do Instituto Florestal foram feitas medições da turbidez, da cor aparente, da condutividade
elétrica, do pH, do teor de oxigênio dissolvido e da temperatura. Na segunda incursão ao campo, foram feitas
coletas adicionais de amostras de água nos pontos P2 e P4 a P9 para realização de análises mais detalhadas de
características físicas, químicas e bacteriológicas pelo Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade de
Ribeirão Preto - UNAERP.

Avazão instantânea dos córregos mais representativos da Estação Ecológica foi determinada usando-se
o método “área - velocidade”, por meio de medições da seção transversal molhada e da velocidade média da água
com molinete. Estes dados foram utilizados para estimar o potencial de produção hídrica da bacia hidrográfica
onde está inserida a UC.

Para se conhecer a disponibilidade hídrica do principal curso d’água da EERP utilizou-se metodologia
desenvolvida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE (1988) para estimar a “vazão mínima
anual de sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos (Q )”, disponível no site:
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/regnet.exe.

FIGURA 1 – Mapa planialtimétrico da Estação Ecológica de Ribeirão Preto e de seu entorno, com a rede de
drenagem e os nove pontos amostrados.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Hidrografia

3.2 Qualidade da Água

A unidade de conservação, com 154,16 ha, tem 57% de sua área inserida na microbacia do córrego da
Serraria, a qual possui 2.618 ha. Os 43% restantes fazem parte da microbacia do córrego do Horto, com 253 ha.
Ambas são sub-bacias do ribeirão Preto. Estes dois cursos d’água cortam a estação em pequenos trechos.

No extremo norte, o córrego do Horto tem seu curso em uma extensão de aproximadamente 350 metros
no interior da unidade. Sua nascente encontra-se em propriedade particular, cuja área caracteriza-se pela ausência de
mata ciliar e pela presença de pastagem utilizada por carneiros. Já no interior da estação, há uma pequena barragem de
alvenaria formando espelho d’água de reduzidas dimensões. Seguindo a jusante, ao alcançar o limite da unidade,
o curso d’água é canalizado, fluindo nessa condição sob a rodovia SP-332.Após a travessia, ressurge a céu aberto
em direção ao ribeirão Preto. No ponto de coleta P2 a largura e a profundidade são 90 cm e 5 cm, respectivamente.

O córrego da Serraria corta a estação em seu trecho sul, em uma extensão de aproximadamente 350
metros, drenando uma área a montante do ponto P4 com cerca de 685 ha. A largura e a profundidade no ponto de
coleta (ponto P4) são 2 m e 14 cm, respectivamente. Em alguns segmentos, seu leito contém afloramentos
rochosos, em outros existem seixos recobrindo todo o canal, onde normalmente formam-se pequenas corredeiras.
As nascentes e trechos do córrego a montante da estação apresentam proteção variada; ora sem qualquer resquício de
vegetação ciliar, ora com vegetação florestal pouco mais desenvolvida.As microbacias hidrográficas que formam o
córrego daSerraria são intensamenteusadas naprodução canavieira.

No entorno da unidade, o córrego da Serraria recebe outras três contribuições de cursos d’água de
terceira ordem: dois deles drenando microbacias cujo uso do solo predominante é agropastoril, enquanto o
terceiro, além desse uso do solo, caracteriza-se por cortar o campo de golfe ali existente. Este último córrego tem
suas águas parcialmente represadas no interior do mesmo, formando três pequenos lagos.

As águas superficiais da EERP e de seu entorno apresentam grande amplitude de valores das
características físicas, químicas e biológicas analisadas, conforme as TABELAS 1 e 2.

Acondutividade elétrica oscilou numa extensa faixa, de 17,7 µS.cm a 106,1 µS.cm , valores estes muito
próximos aos registrados por Souza & Tundisi (2000), também em águas superficiais que drenam microbacias
cultivadas com cana-de-açúcar, em solo deTerra Roxa e substrato geológico de Basalto.Acondutividade foi maior nos
pontos P5 e P9, superior a 100 µS.cm , fato preocupante, uma vez que segundo a Companhia de Tecnologia de
SaneamentoAmbiental - CETESB (2006), níveis superiores a 100 µS.cm podem indicar ambientes impactados.

Os sólidos em suspensão na água mostraram-se pouco expressivos, corroborados pelos reduzidos
índices de turbidez. Nos pontos P5 e P6, ambos na fazenda Santa Tereza, foram registrados valores superiores
aos dos demais cursos d’água. A presença de animais domésticos nas áreas ripárias daquela propriedade é
comum, sendo a entrada destes animais nos cursos d’água a causa mais provável dos valores máximos
observados, uma vez que as coletas foram realizadas na ausência de chuvas.

Os níveis de oxigenação das águas são considerados bons, superiores a 5,0 mg.L . O único local onde
isto não foi observado – ponto P1, apresenta condições adversas à oxigenação, haja vista que neste trecho do córrego
do Horto as águas se espalham no terreno, formando uma lâmina rasa com baixa velocidade. As boas condições
de oxigenação indicam não haver poluição orgânica significativa dos corpos d’água, fato corroborado pelas
reduzidas demandas de oxigênio – DBO e DQO. Porém, as águas do ribeirão Preto, onde foram detectadas as
maiores concentrações destas duas características, apresentam, em níveis ainda não comprometedores, indícios
de contaminação por esgotos domésticos não-tratados e, possivelmente, efluentes rurais, pois as análises
acusaram também as maiores quantidades de coliformes fecais, cloreto e nitrato.

As elevadas temperaturas das águas observadas são decorrentes do clima da região, onde a temperatura
média anual é de 22,6 ºC, variando de 19,2 ºC em junho e julho a 24,4 ºC em fevereiro, com uma temperatura
máxima média anual de 32,9 ºC (Kotchetkoff-Henriques, 2003). A carência de mata ciliar protegendo os cursos
d’água pode também ser um fator que contribui para o aquecimento das águas, uma vez que o efeito de
sombreamento dos córregos pelas copas das árvores parece ser limitado neste caso.

O potencial hidrogeniônico da água – pH variou entre 6,08 a 7,96, uma faixa considerada adequada
para águas superficiais naturais.
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TABELA 1 – Resultados das análises de água dos córregos da EERP e do seu entorno, realizadas pela equipe de
hidrologia do Instituto Florestal.

TABELA 2 Resultados das análises das amostras de água dos córregos da EERP e do seu entorno, realizadas
pelo Laboratório de Recursos Hídricos da UNAERP.

–

NMP: número mais provável uH: unidade internacional Hanzen de cor uT (NTU): unidade neftelométrica de turbidez

Coordenadas
(UTM)Ponto Data Hora Local

Long Lat

Alt.
(m)

Vazão
(L/s)

CE
(µS/cm)

Turbidez
(FTU)

Cor
aparente
(PtCo)

pH
OD

(mg/L)
Temp
( C)º

P1 22/03/06 15:30

22/03/06 16:00
P2

04/05/06 11:00

Córrego do Horto
(divisa EERP) 204577

P3 23/03/06 11:35
Córrego da

Serraria (interior
da EERP)

–

23/03/06 12:30
P4

04/05/06 11:50

Córrego da
Serraria (divisa

EERP, na ponte)
203683

P5 03/05/06 11:40

P6 03/05/06 12:35

Afluentes do córr.
Serraria (Faz. Sta.

Tereza)
203912

P7 03/05/06 15:10
Afluente do córr.

da Serraria
(Campo Golf)

204954 7649987 536 58,6 79,6 15,5 14,0 7,79 8,4 24,5

P8 03/05/06 16:41
Foz do córrego da

Serraria – – – – 80,8 28,0 50,0 7,48 8,2 21,4

P9 04/05/06 14:15 Ribeirão Preto 206117 7650501 529 – 106,1 15,0 14,0 – 7,0 20,3

– 20,4 0,0 31,0 6,09 3,3 24,3

22,4 23,3 4,0 23,0 6,08 5,3 24,27651728 573

19,5 20,8 4,5 1,0 – 5,8 22, 0

– – – 91,6 19,5 78,0 7,20 8,2 23,4

117,9 91,9 18,5 97,0 7,70 8,2 23,6
7650048 559

95,1 77,8 17,0 35,0 7 ,50 8,6 17,9

34,7 103,0 46,0 50,0 7,86 8,7 22,2
7649651 559

125,1 86,1 42,0 92,5 7,35 8,9 20,2

PARÂMETRO Unidade P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9

PH admensional 6,26 7,60 7,96 7,36 7,84 7,81 7,30
Condutividade µS/cm 17,67 70,70 81,3 72,0 70,1 65,7 86,7
Sólidos Totais mg/L 22 96 36 63 67 11 37
Sólidos Totais Suspensos mg/L 4 3 19 23 10 4 8
Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 18 93 17 40 57 7 29
Turbidez uT (NTU) 4 12 9 36 14 8 6
Cor aparente uH (PtCo) 19 72 84 240 116 86 79
Cor real uH (PtCo) 9 42 41 74 57 51 49
Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,64 7,65 6,94 7,52 8,72 8,03 7,44
DQO mg/L O2 9 5 9 20 < 5 < 5 27
DBO5 20oC mg/L O2 < 1 < 1 1,6 2,0 < 1,0 1,4 3,0
Cloreto mg/L Cl- 4,0 5,7 5,4 3,7 4,3 3,4 8,2
Fosfato mg/L P-PO4 0,010 0,012 0,008 0,015 0,018 0,029 0,012
Potássio mg/L K < 0,1 0,87 1,57 0,67 1,07 1,37 2,07
Nitrogênio Total de Kjeldahl mg/L N-NH3 0,85 0,86 0,15 0,78 0,84 0,88 0,69
Nitrogênio Amoniacal mg/L N-NH3 0,283 0,138 0,13 0,08 0,111 0,138 0,161
Nitrogênio Orgânico mg/L N-NH3 0,567 0,722 0,02 0,70 0,729 0,742 0,529
Nitrogênio Nitrato mg/L N-NO3 0,391 0,807 0,441 0,771 0,852 0,923 2,351
Nitrogênio Nitrito mg/L N-NO2 0,009 0,020 0,016 0,005 0,026 0,022 0,050
Nitrogênio Total mg/L N 1,25 1,68 0,60 1,56 1,72 1,83 3,09
Óleos e Graxas mg/L < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
EXAME BACTERIOLÓGICO
Coliformes totais NMP/100 mL 14 5 8 10 10 35 120
Coliformes fecais NMP/100 mL 12 3 7 18 8 18 100
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3.3 Produção de Água

4 CONCLUSÕES
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Devido à pequena área, a EERP não tem como principal atributo o “serviço de produção de água”.
No entanto, está localizada numa região cuja precipitação média anual é de 1.529 mm (Empresa Brasileira de
PesquisaAgropecuária - EMBRAPA, 2006) e inserida na microbacia do córrego da Serraria, cuja área é de 2.618 ha;
portanto, com elevado potencial de produção hídrica. A fim de se ter uma noção desse potencial, obteve-se a
produção de água da área nos dias 03 e 04 de maio. Em virtude de dificuldades operacionais não foi possível
medir a vazão na foz da microbacia, no ponto P8. Para contornar este problema somou-se as vazões dos cursos
d’água nos pontos P4, P5, P6 e P7, constituindo-se na maior parte da rede de drenagem. O volume de água
correspondeu a 313 L/s ou, aproximadamente, 27.000 m /dia. Considerando esse como um valor médio, a microbacia
pode produzir anualmente cerca de 9.855.000 m de água. A média do consumo per capita de água para o
município de São Paulo, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
(2006), é de 200 litros/habitantes/dia. Usando este valor como referência, a microbacia do córrego da Serraria
teria condições de suprir 135.000 pessoas anualmente.

É interessante também conhecer a disponibilidade hídrica natural do principal curso d’água que
atravessa a unidade. Para tanto foi estimada a vazão mínima anual de sete dias consecutivos e período de retorno
de dez anos (Q ) do mesmo. A microbacia do córrego da Serraria apresentou Q de 69 L/s, o qual permitiria
suprir numa situação extrema uma população de 30.000 pessoas.

Os cursos d’água que influenciam diretamente a EERP são o córrego da Serraria e o córrego do Horto.
Portanto, devem ser considerados estratégicos para a sua conservação. Mesmo não apresentando níveis
comprometedores das características de qualidade da água estudadas, é recomendado que as microbacias a
montante dos pontos P1, P2, P3 e P4 sejam incluídas na Zona deAmortecimento da UC.

Tanto a produção de água estimada a partir de medições de vazão no campo, quanto a disponibilidade
hídrica calculada pelo modelo DAEE, indicam que mesmo numa situação de estiagem severa o córrego da
Serraria apresenta condições para atender a demanda por água pela Estação e seu entorno.
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