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1  INTRODUÇÃO

A região onde está localizado o Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus - PEFBJ destaca-se pela 
importância quanto aos recursos hídricos (rios Sapucaí, do Carmo e Grande). O principal deles é o rio Grande, 
que nasce na Serra da Mantiqueira nas divisas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, a aproximadamente 
1.500 m de altitude com uma extensão de 1.050 km, desaguando no rio Paraná (Castro et al., 2004).

No rio Grande existem quatro reservatórios: Estreito, Jaguara, Igarapava e Volta Grande. O primeiro 
utilizado para a regularização de vazões e geração hidrelétrica, é operado por Furnas S.A.; os demais, 
gerenciados pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG, são usados apenas para geração de energia 
elétrica. Também no rio do Carmo, existe o reservatório de Buritis e, no rio Sapucaí, os reservatórios do 
Esmeril, Dourados, São Joaquim e Monjolinho, todos para geração hidrelétrica (Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CRH, 2006).

Apesar da relevância dos recursos hídricos há poucos estudos quantitativos e qualitativos dos corpos 
d’água dessa região. Assim, este artigo apresenta uma contribuição para o diagnóstico da situação das águas 
superficiais do PEFBJ para subsidiar o seu Plano de Manejo.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O PEFBJ está inserido na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica 
do Sapucaí Mirim/Grande (UGRHI-8). Aproximadamente 90% de sua superfície está inserida na microbacia 
do córrego Pedregulho, que tem área de 3.747 ha. O restante pertence à microbacia do ribeirão Bom Jesus, 
que drena 9.246 ha. A maior parte das nascentes dos cursos d’água localiza-se fora do parque. Os usos do solo 
predominantes nas duas microbacias são as pastagens e o cultivo de café.

As unidades geológicas presentes na região do PEFBJ são as rochas pertencentes ao Grupo São 
Bento (rochas sedimentares das formações Pirambóia e Botucatu e as rochas ígneas basálticas da Formação 
Serra Geral), as rochas quartizíticas do Grupo Canastra, os sedimentos correlatos à Formação Itaqueri e os 
sedimentos quaternários à rede de drenagem (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí-Mirim/Grande - 
CBH-SMG, 2000).

O diagnóstico das águas superficiais do PEFBJ foi realizado a partir de duas campanhas a campo, 
empreendidas em agosto e setembro de 2006. Na primeira campanha foram selecionados 24 pontos de 
amostragem nos limites do parque em cursos d’água que adentram a unidade, e três pontos no interior das 
furnas. Na segunda campanha outros 24 pontos foram amostrados no interior da Unidade de Conservação 
(FIGURA 1). Nesses locais foram realizadas análises de qualidade da água e medições de vazão.
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FIGURA 1 _ Pontos de medição de vazão e variáveis de qualidade da água no Parque Estadual das Furnas do 
Bom Jesus, Pedregulho, SP.

Quanto aos aspectos de qualidade da água foram realizadas análises de variáveis físico-químicas. 
Medições da turbidez, da cor aparente, da condutividade elétrica, do pH, do teor de oxigênio dissolvido e da 
temperatura do ar e da água foram feitas com espectrofotômetro DR 2000/HACH, condutivímetro portátil 
SC82/YOKOGAWA, pHmetro portátil Q-400H/QUIMIS e medidor portátil de oxigênio dissolvido Q-408P/
QUIMIS, respectivamente.

A vazão instantânea dos córregos foi determinada usando-se o método “área − velocidade”, por meio 
de medições da seção transversal molhada e da velocidade média da água, com molinetes JO51/NAKAASA 
e VO-401A/KENEK. Para os cursos d’água de menor porte, a descarga foi obtida pela medição do volume 
de água com proveta, para um intervalo de tempo predefinido. Para a estimativa do potencial de produção 
hídrica do PEFBJ, a partir das vazões instantâneas determinadas em agosto e setembro de 2006, calcularam-se 
os fluxos diários para esse período. Há que se considerar que as vazões de alguns tributários que nascem no 
interior do parque e de poucos afluentes do córrego Pedregulho que nascem fora de seus limites não puderam 
ser medidas devido a dificuldades de acesso.

Para se conhecer o regime pluviométrico da região do parque foram utilizados dados diários de 
chuvas obtidos em pluviômetro do Instituto Agronômico de Campinas - IAC, localizado na Fazenda Chapadão, 
próxima à Unidade de Conservação. A série histórica, consistida a partir de dados de outro pluviômetro instalado 
junto à estação de trens da Ferrovia Mogiana, no mesmo município, contempla o período de 1905 a 2005.
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1  Precipitação Pluviométrica

A precipitação média anual da série histórica foi de 1.753,6 mm, que pode ser considerada elevada, 
se comparada à média estadual de 1.360 mm do período de 1941 a 1970 (Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE, 1972). Os maiores valores ocorreram nos anos de 1991 (2.517 mm) e 1992 (2.557 mm). 
Os anos de 1983, 1989 e 1995 também apresentaram elevados índices de precipitação: 2.421 mm, 2.350 mm e 
2.374 mm, respectivamente. As menores médias anuais ocorreram nos anos de 1908 (1.156 mm), 1915 (1.064 mm) 
e 1963 (1.024 mm).

Quanto à época de ocorrência das chuvas, podem ser caracterizados dois períodos distintos: 
um período chuvoso, que se estende de outubro a março e representa 85% do total anual, e um período seco, 
compreendendo os meses de abril a setembro (FIGURA 2). Janeiro foi o mês com o maior índice pluviométrico, 
com valor médio de 335 mm, enquanto julho foi o mês com menor média pluviométrica, apenas 16,3 mm.

FIGURA 2 _ Distribuição da precipitação pluviométrica média mensal ao longo da série histórica de 1905 a 
2005 próximo ao Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, Pedregulho, SP.

3.2  Vazão

As vazões de entrada de água do PEFBJ, determinadas nos pontos P1 a P5, P8 e P10 a P21, 
oscilaram numa faixa entre 0,2 L/s a 141,9 L/s. Este último valor refere-se à vazão do ribeirão Bom Jesus, 
localizado na cascata Grande (P17). Com exceção desta vazão, todas as demais foram inferiores a 10,9 L/s.

No interior das furnas foram medidas vazões de tributários do córrego Pedregulho, 
representados pelos pontos P23 a P25, P27 a P45 e P48, cuja variação foi de 0,02 L/s a 27,3 L/s. Com exceção 
deste último valor (ponto P30) e do ponto P33, com vazão de 13,5 L/s, todas foram inferiores a 5,1 L/s.

O volume total medido de água que adentra o parque é de 211,5 L/s e o produzido pelas nascentes 
nas furnas é de 78,8 L/s, totalizando 290,3 L/s. Já na saída, no ribeirão Bom Jesus (P9), foi registrada uma 
vazão de 620,5 L/s. Nota-se uma diferença de 330,2 L/s, atribuída às vazões não quantificadas de alguns 
tributários que nascem no interior do parque em virtude das dificuldades de acesso aos corpos d’água. 
Pela mesma razão, muitos afluentes do córrego Pedregulho oriundos de fora dos limites do PEFBJ não tiveram 
a descarga avaliada.
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3.3  Produção de Água

A fim de se ter uma noção do potencial de produção de água do Parque Estadual Furnas do Bom 
Jesus, utilizou-se a vazão instantânea medida na saída da Unidade de Conservação (P9) no período seco, 
isto é, 620,5 L/s. O volume d’água corresponde a, aproximadamente, 53.600 m3/dia. Considerando este como 
um valor médio, a microbacia pode produzir anualmente cerca de 19.500.000 m3 de água.

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (2007) o consumo 
per capita médio de água no município de São Paulo é de 200 litros/habitante/dia. Assim, o PEFBJ com uma 
produção de água de 53.600 m3/dia, pode suprir pelo menos 268 mil pessoas. Portanto, o parque possui como 
um dos principais atributos o serviço de produção de água para abastecimento público e geração de energia 
elétrica, tendo em vista que o ribeirão Bom Jesus é afluente do rio Grande.

3.4  Qualidade da Água

A condutividade elétrica oscilou numa ampla faixa; entre 6,9 µS.cm
 1 e 135,6 µS.cm

 1. O maior valor 
foi registrado no ponto P35, no interior das furnas, em um tributário do córrego Pedregulho. A Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB (2004) preconiza que níveis de condutividade superiores a 
100 µS.cm-1 podem indicar ambientes impactados. Conforme observado em campo, as atividades antrópicas 
que podem estar influenciando a qualidade da água neste local são a compactação e a erosão do solo de uma 
estrada não pavimentada, utilizada para manutenção de uma linha de transmissão de energia elétrica.

Outro aspecto que vale ser destacado e que pode estar contribuindo para o aumento da concentração 
iônica da água neste ponto é uma característica natural deste córrego. Próximo ao terço final o curso d’água 
flui na subsuperfície, emergindo próximo à sua foz. Esta característica proporciona maior contato da água com 
as partículas do solo enriquecendo-a, o que pode explicar o valor mais elevado de condutividade elétrica em 
relação aos demais pontos. Este mesmo processo pode explicar o valor de 99,9 µS.cm-1 no ponto P48; 
bica d’água localizada na trilha dos macacos.

No outro extremo, os pontos P47, P46 e P21 apresentaram condutividade inferior a 10 µS.cm
 1. 

Estes baixos valores estão relacionados a solos arenosos, com pouca reserva de minerais. Estas características 
parecem também refletir nos valores de pH, que nos pontos P46 e P48 são os mais baixos encontrados, ou seja, 
4,6 e 4,7, respectivamente.

Chamam atenção os resultados de turbidez verificados nos pontos P16 e P18, ambos no limite do 
parque. Embora 46 NTU (ponto P16) e 64 NTU (ponto P18) não sejam valores necessariamente elevados, 
podem ser decorrentes do avançado estágio de degradação do solo das respectivas microbacias de drenagem, 
ambas com agricultura e/ou pastagem, além de estrada de terra junto à zona ripária. Estes fatores notoriamente 
contribuem para a erosão do solo e, conseqüentemente, para a sedimentação e turbidez da água.

Nos pontos P13, P25, P26, P35, P46, P47 e P48 as concentrações de oxigênio dissolvido na água 
foram menores do que 5,0 mg/L, valor este inferior ao estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357 para rios 
de classe 1 (Brasil, 2008). Esses resultados podem ser decorrentes, dentre outros fatores, das pequenas vazões e 
baixa turbulência da água nestes locais. Porém, não deixam de ser preocupantes, uma vez que as concentrações 
são muito baixas, incompatíveis com as condições de preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas. Nesses locais seria interessante realizar monitoramento mais intenso para verificar se as tendências 
para estas características se confirmam e, em caso afirmativo, diagnosticar as reais causas.

4  CONCLUSÃO

O Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus e seu entorno apresentam o serviço de produção de 
água como um de seus principais atributos. Porém, algumas recomendações são importantes para que a água 
produzida tenha boa qualidade:
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•  levantar e mapear os processos erosivos e recuperar as áreas degradadas, principalmente as matas  ciliares;

•  adotar medidas de proteção e conservação do solo e da água nas estradas e trilhas, sendo que estas deverão 
ser orientadas e/ou monitoradas;

•  prestar  orientação  técnica  aos  proprietários  de  chácaras,  sítios  e  fazendas,  por  intermédio  do  órgão 
oficial de extensão rural; quanto aos cuidados a serem adotados com os recursos hídricos na aplicação de 
defensivos agrícolas, inclusive no tocante à lavagem de implementos usados para tal e descarte de 
embalagens e vasilhames;

•  propor adoção de práticas de uso, conservação e preservação do solo nas atividades agropastoris, em  especial 
nos plantios de café; bem como adequar a locação de estradas, carreadores e canais de irrigação aos 
princípios conservacionistas, e

•  estimular pesquisas científicas relacionadas aos recursos hídricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre 
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.mma.
gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 19 ago. 2008.

CASTRO, R. M. C. et al. Estrutura e composição da ictiofauna de riachos da bacia do rio Grande no estado de 
São Paulo, sudeste do Brasil. Biota Neotropica, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 1-39, 2004.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE - CBH-SMG. Diagnóstico da 
situação atual dos recursos hídricos e estabelecimento de diretrizes técnicas para a elaboração do Plano 
da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande: “Relatório Zero”. CBH-SMG, 2000. 138 p. Disponível em: 
<http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/ARQS/RELATORIO/CRH/CBH-SMG/238/relsmgseg.pdf.>. 
Acesso em: 22 mar. 2007.

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. Programa de 
uso racional da água. Disponível em: <http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=2
&temp2=3&proj=sabesp&pub=T&nome=Uso_Racional_Agua_Generico&db=>. Acesso em: 22 mar. 2007.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. Relatório de qualidade 
das águas interiores do estado de São Paulo 2004. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/
relatorios.asp>. Acesso em: 22 mar. 2007.

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CRH (São Paulo – SP). Plano Estadual de Recursos 
Hídricos: 2004-2007. São Paulo: DAEE, 2006. 92 p.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE (São Paulo – SP). Atlas pluviométrico do 
Estado de São Paulo (período 1941-1970). São Paulo, 1972. 84 p.




