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1  INTRODUÇÃO

A análise do regime de vazão e da qualidade da água da rede fluvial fornece informações importantes 
sobre o estado de equilíbrio da bacia hidrográfica, pois ao passar pelos compartimentos que compõem 
o ecossistema, a água interage com vários elementos, tendo com isso as suas características e a proporção 
dos processos hidrológicos modificadas. Em bacias hidrográficas florestadas, os processos hidrológicos de 
subsuperfície são favorecidos, alimentado a água subterrânea. Conforme aumenta o grau de antropização a 
proporção dos processos hidrológicos de subsuperfície diminui em detrimento dos processos hidrológicos de 
superfície (Swank & Crossley, 1984; Bruijnzeel, 1990; Tucci & Clarke, 1997; Bicudo et al., 2002). 

No oeste paulista a ocupação do solo foi feita de maneira desordenada e sem critérios conservacionistas 
(Brannstron & Oliveira, 2000), de maneira que, na atualidade, são visíveis os prejuízos causados pelo 
favorecimento dos processos hidrológicos superficiais (Domingues et al., 1997; Mattos et al., 1997). 
Entretanto, nessa região são poucos os estudos sobre o comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, 
tanto florestadas como antropizadas, assim como são desconhecidas as proporções dos processos hidrológicos 
que ocorrem. Realizar estudos hidrológicos para esclarecer estas lacunas é essencial quando se objetiva o 
desenvolvimento sustentável e o gerenciamento racional dos recursos naturais disponíveis na região em 
questão, que apresenta alto potencial para o desenvolvimento agropecuário.

Assim, o presente estudo acompanhou o ritmo hidrológico em três bacias hidrográficas e a variação 
em alguns parâmetros de qualidade da água, na região oeste do Estado de São Paulo, para testar a hipótese de 
que bacias hidrográficas com diferentes usos do solo têm comportamentos hidrológicos distintos.

2  MATERIAL E MÉTODOS

Encontra-se inserida na Província Geomorfológica do Planalto Ocidental, oeste do Estado de São Paulo. 
A litologia arenítica, pertencente à formação Adamantina, do Grupo Bauru (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - 
IPT, 1981), caracteriza o solo, que é do tipo LATOSSOLO VERMELHO Escuro Álico A moderado textura 
média, composto por mais de 70% de areia. A composição granulométrica predominantemente arenosa torna 
este solo altamente suscetível à erosão (Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, 1989).

A bacia hidrográfica do manancial de abastecimento de Assis (bacia do Cervo) possui 40,67 km2, e está 
localizada entre as coordenadas geográficas de 22º 33’ 24” e 23º 38’ 545” S, e 50º 23’ 33” e 50º 26’ 51” W.

No presente estudo foram considerados três afluentes do rio do Cervo: (1) Sub-bacia da Matinha; 
(2) Sub-bacia da Água da Porca e (3) Sub-bacia do Barro Preto (FIGURA 1).
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FIGURA 1 _ Localização da área de estudo, com os usos de solo predominantes e os pontos de amostragem no 
manancial de abastecimento do município de Assis, SP.

A sub-bacia do Barro Preto possui 15,30 km2, está ocupada em 89,4% por vegetação florestal na área 
de nascente e nas partes altas do terreno. Porém, as margens e laterais da metade a jusante do canal fluvial estão 
ocupadas por agricultura e pastagem, sem presença de mata ciliar.

A sub-bacia da Água da Porca possui 8,75 km2 e está urbanizada em 52,4% da área a montante; 
a jusante encontra-se ocupada por agropecuária, com pastagem predominando e não possui mata ciliar.

A sub-bacia da Matinha tem área de 1,78 km2 e está totalmente ocupada por atividade agrícola, 
que utiliza métodos não-estruturais de conservação do solo. Nessa bacia, as margens do canal fluvial estão 
protegidas por mata ripária, que ocupa 12,8% da área. 

A precipitação pluviométrica foi medida com pluviógrafo basculante com 0,1 mm de resolução, 
localizado próximo aos pontos de coleta (FIGURA 1).

A vazão foi quantificada pelo método “área-velocidade” (Departamento Nacional de Água e 
Energia Elétrica - DNAEE, 1970) e a vazão específica foi obtida mediante a divisão da vazão pela área 
da bacia a montante.

Foram determinados os seguinte parâmetros de qualidade de água: condutividade elétrica (CE), 
sólidos totais dissolvidos (STD), turbidez (Tb) e matéria orgânica. A condutividade elétrica e a turbidez foram 
determinados por equipamentos digitais; a determinação da matéria orgânica seguiu o método descrito pela 
American Public Health Association - APHA (1992). A quantidade de STD na água foi calculada a partir 
da sua condutividade elétrica. Para a avaliação da qualidade analítica dos resultados, brancos e padrões 
foram analisados em conjunto com as amostras. Os frascos, as técnicas de preservação das amostras, 
acondicionamento, transporte e técnicas de coleta seguiram normas específicas estabelecidas pela Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo - SMA (CETESB, 1988). 
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Obtida a concentração do parâmetro químico, o valor foi multiplicado pela vazão para obtenção da 
descarga total, que por sua vez foi dividida pela área da bacia a montante para cálculo da descarga específica, 
ou seja, a quantidade de material que deixa a bacia hidrográfica por unidade de área. A descarga específica foi 
utilizada para caracterizar as sub-bacias hidrográficas em estudo, permitindo assim a comparação dessas entre si.

Três campanhas de coleta foram realizadas: em 28 de agosto, 06 de novembro e 13 de dezembro de 
2007, sendo que a primeira foi durante a estação seca e as demais em período de chuva.

A sub-bacia da Matinha encontrava-se com a cana-de-açúcar recém colhida em agosto; e em 
novembro e dezembro ainda não havia sido efetuado novo plantio. A bacia de uso agrícola estava, portanto, 
nesse período, sem vegetação.

Nos trinta dias que antecederam a coleta em período seco não houve precipitação pluviométrica 
significativa. As coletas dos dias 06 de novembro e 13 de dezembro foram efetuadas após episódio chuvoso. 
Entre os dias 01 e 04 de novembro houve registro de 55,3 mm de chuva, concentrados no dia 01 de 
novembro. A coleta foi iniciada 48 horas após término deste episódio. Entre os dias 10 e 12 de dezembro 
houve registro de 66,9 mm de chuva, concentrados no dia 11 de dezembro. A coleta foi iniciada 14 horas 
após término deste episódio.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da quantificação da vazão em cada sub-bacia, assim como a sua vazão específica e 
resultados das determinações de qualidade da água, estão expostos na TABELA 1.

TABELA 1 _ Vazão, vazão específica e parâmetros da qualidade da água em três bacias com diferentes usos no 
manancial de abastecimento do município de Assis, SP. (MO: matéria orgânica; STD: sólidos totais 
dissolvidos; CE: condutividade elétrica; Tb: turbidez).

Sub-bacia
Data de 
coleta

Vazão
Vazão 

específica
MO STD CE Tb

Aporte
MO

Aporte
STD

(L s-1) (L s-1 km-2) (mg L-1) (µs cm-1) (NTU) (mg s-1 km-2)

Porca 
(agrícola-
urbana)

28/08/07 130,1 14,87 18,61 3,08 36,1   7,01 276,7 45,8

06/11/07   83,5    9,54 30,89 3,85 40,3 17,40 294,8 36,7

13/12/07 172,6 19,73 39,04 4,46 51,8 23,00 770,1 88,0

Barro 
Preto 

(florestal)

28/08/07   46,5    3,04 19,10 0,67   6,8   3,04   58,0   2,0

06/11/07   77,7   5,08 23,94 − − − 121,6 −

13/12/07 108,2 7,1 39,36 0,48   6,8   4,75 278,4   3,4

Matinha 
(agrícola)

28/08/07   17,5   9,83 11,42 1,96 19,7   0,69 112,3 19,3

06/11/07   12,5   7,02 11,19 0,51   4,6   0,60   78,6   3,6

13/12/07   16,8   9,44 14,32 0,80   8,0   0,46 135,2   7,6

_: sem determinação
NTU: unidade nefelométrica de turbidez
uH: Unidade Hazen - mg Pt-Co L-1
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No período de estiagem, a vazão foi maior na bacia da Porca, seguida pela bacia do Barro Preto e 
bacia da Matinha. Se o uso do solo fosse igual em todas as bacias hidrográficas estudadas, a produção hídrica 
seria proporcional à dimensão. Entretanto, em bacias com usos diversos há diferenças nas taxas de recarga e 
perda de água (Bruijnzeel, 1990; Swank & Crossley, 1984), de forma a tornar possível uma bacia de menor 
dimensão (Porca) produzir mais água do que uma bacia maior (Barro Preto). Sendo o uso florestal o uso 
considerado com as maiores taxas de perda evaporativa e sendo que o Barro Preto é uma bacia florestada em 
90% da área, a sua perda evaporativa pode ter sido maior do que na bacia da Porca, que tem aproximadamente 
a metade da área ocupada por atividade agropastoril e a outra metade urbanizada. Assim, a maior vazão obtida 
na bacia da Porca durante o período de estiagem pode ter sido devida à maior recarga nesta bacia, em função 
da sua menor perda por evapotranspiração.

A produção hídrica por unidade de área, porém, não segue a tendência verificada na análise de vazão. 
A bacia da Porca continua com a maior vazão unitária, porém a bacia da Matinha passa a ter maior produção 
hídrica por unidade de área do que o Barro Preto. A bacia da Matinha é ocupada em 90% por agricultura com 
práticas de conservação do solo, o que lhe proporciona menores perdas evaporativas em relação ao Barro Preto 
e quantidade menor de escoamento direto em relação à Porca, o que pode resultar em recarga maior da água 
subterrânea e mais água disponível para o escoamento de base.

As vazões registradas na coleta do dia 06 de novembro, tanto na bacia da Porca, assim como na bacia 
da Matinha, foram menores em relação à coleta efetuada em período de estiagem. Duas hipóteses podem ser 
formuladas quanto a esse comportamento.

Primeira hipótese: a vazão de agosto foi medida em plena estação de seca, quando as perdas 
evaporativas são baixas e há, portanto, mais água disponível para a recarga do lençol subterrâneo. A diminuição 
das perdas evaporativas é decorrente de dois fatores: a baixa perda evaporativa por transpiração, devido à 
pequena atividade metabólica das plantas desse período e a diminuição de perdas evaporativas por interceptação 
da água das chuvas, pois na região de estudo muitas plantas são decíduas, perdendo as folhas durante o período 
seco. Deve-se considerar também que, em novembro e dezembro, a bacia da Matinha encontrava-se sem 
cultura agrícola, o que deve ter diminuído ainda mais a sua perda por evapotranspiração.

Segunda hipótese: devido ao tempo decorrido entre a finalização da chuva e o momento da quantificação 
de fluxo na chuva de novembro, o que realmente foi medido nessa coleta não contou com o acréscimo de água do 
escoamento direto, pois o transitório hidráulico decorrente pela chuva possivelmente já estava finalizado nessa 
ocasião. Dessa forma, o que realmente foi medido foi o escoamento de base que, à época, poderia estar ainda 
em fase descendente da hidrógrafa anual nessas duas bacias. Explica-se a rapidez da ocorrência dos processos 
de superfície na bacia da Matinha em função da sua pequena dimensão (Souza Pinto, 1976) e, na bacia da Porca, 
em função da grande área impermeabilizada pela urbanização e atividades agropecuárias.

Na bacia florestada (Barro Preto), as vazões obtidas nas coletas em época de chuva foram maiores em 
relação à medida na época de estiagem. Esse comportamento pode ter ocorrido porque, nessa bacia, o transitório 
hidráulico demora mais a ser concluído. Dois fatores devem contribuir para uma hidrógrafa individual mais 
demorada: a sua maior dimensão e a sua maior capacidade de infiltração, condicionada pela presença da floresta. 
As altas taxas de infiltração que ocorrem sob vegetação florestal estimulam a geração de escoamento subsuperficial, 
que continua a alimentar o fluxo do canal mesmo após o encerramento do escoamento direto (Hewlett, 1982). 

As vazões registradas no dia 13 de dezembro nas bacias hidrográficas do Barro Preto e da Porca 
foram maiores em relação às obtidas na coleta em estiagem, indicando possível presença de escoamento direto 
nesses canais. A vazão obtida na bacia da Matinha, entretanto, foi pouco inferior à do dia 28/08/2007, 
porém superior à do dia 06/11/2007, indicando a fase final do escoamento direto ou, se o escoamento direto já 
estivesse finalizado, ligeira recarga da água subterrânea.

A bacia da Porca, em todas as coletas, apresentou maiores valores de condutividade elétrica (CE) 
e sólidos totais dissolvidos (STD) em relação aos demais pontos. Nessa bacia, valores de CE e STD foram 
maiores nas coletas efetuadas em período chuvoso, indicando uma contribuição maior de água advinda do 
escoamento direto carregada de material originada de fontes difusas e pontuais, além de ressuspensão do 
material disponível no leito, durante os eventos de cheia (Redá & Jaquiê, 2002). 
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Os menores valores de turbidez (Tb) foram determinados na bacia da Matinha, com diminuição 
sensível dos valores de Tb nas coletas em período chuvoso, o que pode ser devido à diluição dos materiais 
suspensos pela água do escoamento direto nessa bacia.

A concentração de STD sempre foi maior na Porca, seguida pela Matinha e, por último, Barro 
Preto. Os valores de concentração de matéria orgânica, entretanto, foram semelhantes entre as bacias do 
Barro Preto e da Porca. O cálculo do aporte de STD não modifica de forma acentuada a tendência verificada 
na concentração, porém modifica sensivelmente o resultado quanto à matéria orgânica (o aporte de material 
orgânico pela bacia da Porca passa a ser o maior, enquanto os valores da Matinha e do Barro Preto passam 
a ser semelhantes).

4  CONCLUSÕES

Com base no exposto, é possível concluir que diferentes usos do solo influenciam sobre a variação 
da vazão e de alguns parâmetros de qualidade de água. 
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