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No Brasil, o processo histórico de ocupação do território aconteceu sempre de modo intensivo,
de forma que a não respeitar a capacidade de renovação do solo (Bertoni & Lombardi, 1999). O oeste paulista
também acompanhou o processo de crescimento populacional do século 20, sofrendo enorme expansão da
fronteira agrícola acompanhada de crescimento urbano intenso e desorganizado (Brannstrom & Oliveira, 2000).
A retirada da floresta e a sua substituição por outro uso cujo manejo não seja apropriado acarretaram
desequilíbrio no sistema e, como conseqüências ocorreram quadros erosivos intensos, assoreamentos e
deterioração das fontes de fornecimento hídrico.

As atividades de conservação do solo têm sido estimuladas por diversos órgãos governamentais
(Coordenadoria de Assistência Integral - CATI, 2008) objetivando a melhoria das condições ambientais e da
qualidade de vida da população. Acompanhar a qualidade da água e as modificações das condições hidráulicas
dos canais de drenagem, do regime de vazão e da produção hídrica em função do tempo, fornece indicação
importante para avaliar a influência decorrente dos tratamentos aplicados na bacia hidrográfica e assim avaliar a
sua efetividade.

O método das bacias pareadas é um método consagrado para avaliar os efeitos do manejo de bacias
hidrográficas. Segundo o método, duas bacias com características semelhantes são monitoradas até a obtenção
de equações de correlação entre os parâmetros avaliados, após o qual há a aplicação do tratamento de
conservação do solo em apenas uma das bacias. Um novo período de monitoramento é necessário para averiguar
se houve influência do tratamento (Swank & Crossley, 1984). Esse método está sendo utilizado para avaliar a
efetividade do tratamento de conservação do solo na qualidade da água nas condições hidráulicas dos canais de
drenagem, no regime de vazão e na produção hídrica em uma pequena bacia hidrográfica no oeste paulista.

O presente estudo apresenta os resultados do diagnóstico inicial realizado em época de estiagem e os
resultados do monitoramento obtidos durante o período chuvoso.

A bacia hidrográfica do córrego Santa Helena está situada no oeste paulista, a aproximadamente
30 km da cidade de Marília, entre as coordenadas geográficas de 22º 01’ S e 49º 55’ WGr. O diagnóstico inicial
foi realizado em período de estiagem, no dia 14 de outubro de 2008, segundo método citado por Martins & Honda
(2004). Nesse levantamento foram selecionados quatro pontos de coleta, sendo três no canal principal e um no
tributário. No período chuvoso, o monitoramento continuou nestes pontos selecionados nos dias 12 e 19 de
janeiro de 2009.

A área da bacia hidrográfica e das sub-bacias foi determinada através de quadriculação e contagem de
quadrículas da folha Marília (SF-22-Z-A-III-1), das Cartas do Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, 1973), da região de Marília.

Os dados de vazão foram obtidos pelo método da área x velocidade (Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica - DNAEE, 1970). A partir dos dados de profundidade média e largura do canal foram
calculados o raio hidráulico (Martins & Honda, 2004), e a turbulência do canal, através do número de Froude
(Christofoletti, 1980).

1 INTRODUÇÃO

2 MATERIALE MÉTODOS

______

(*) Discente do curso de Licenciatura em Química e Bacharelado em Química Industrial, da Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA. Bolsista

PIBIC/CNPq-IF. E-mail: taty.parrilha@gmail.com

(**) Orientadora. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: eahonda@gmail.com

(***) Doutorando do Instituto de Geociências – UNICAMP. E-mail: ericon@hotmail.com

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 27-32, jul. 2009.



PARRILHA, T. N.; HONDA, E. A.; NIZOLI, E. C. Diagnóstico e monitoramento hidrológico do córrego Santa Helena, Marília, SP.

Foram determinados em campo o potencial hidrogeniônico (pH), o oxigênio dissolvido (OD),
a condutividade elétrica (CE), a temperatura e a turbidez da água por meio de sonda multiparamétrica.
No laboratório, a concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) foi determinada por cálculo a partir da
condutividade elétrica e a cor foi determinada por método colorimétrico com comparação visual.
As concentrações de resíduo seco total, fosfato total, matéria orgânica, nitrato, nitrito, nitrogênio kjeldahl
(NKT), alcalinidade e coliformes termotolerantes seguiram métodos descritos pela

-APHA(1992).
Os frascos, as técnicas de preservação das amostras, acondicionamento, transporte e técnicas de coleta

seguiram as normas específicas estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -
CETESB (Fanchini, 19--.).

A área da bacia do córrego Santa Helena é de 12,33 km², sendo a área dos pontos de monitoramento
denominados pelos números de 1 a 4, de, respectivamente, 11,64 km , 10,81 km , 5,31 km e 0,81 km , sendo que
o ponto 2 recebe a água drenada dos pontos 3 e 4 e o ponto 1 recebe toda a água drenada a montante
(FIGURA1).

FIGURA 1 – Mapa da bacia hidrográfica do córrego Santa Helena, Marília – SP, com as divisas e os pontos
de monitoramento.
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O ponto de coleta 1 situa-se a jusante da estrada BR-377. A pastagem é o uso do solo predominante na
margem direita e pomar cítrico na margem esquerda. O ponto de coleta 2 possui vegetação rasteira ao seu redor,
sendo que a margem direita é ocupada por vegetação florestal remanescente, pertencente à Estação Experimental
de Marília, do Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de SP e a margem esquerda é
ocupada por uso agrícola. O ponto de coleta 3 possui vegetação rasteira ao seu redor, sendo que a margem direita
é ocupada por uso agrícola e a margem esquerda é ocupada por pasto. O ponto de coleta 4 tem as margens
ocupadas por pasto, e essa sub-bacia será submetida a tratamento de conservação de solo.

No período úmido, houve aumento da largura e profundidade em quase todos os pontos, a exceção
ocorreu no ponto 4 onde os valores praticamente se igualaram em ambos os períodos, ao passo que a velocidade
média do fluxo diminuiu (TABELA 1). Em período úmido a vazão aumentou da nascente para a foz, porém esse
padrão não ocorreu no período seco, nos pontos 2 e 3 os quais foram muito próximos. Após a medição das áreas
das bacias, foi verificado que as dimensões das sub-bacias 3 e 4 são muito diferentes. Dimensões muito díspares
levam a reações hidrológicas diferenciadas, o que pode ter motivado o comportamento verificado.

TABELA 1 – Vazão, profundidade média, largura do canal e velocidade média do fluxo do córrego Santa
Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

Todos os raios hidráulicos foram pequenos, com aumento durante o período úmido em todos os pontos.
Os números de Froude também foram pequenos, indicando fluxo não turbulento em todos os pontos medidos.
Houve diminuição do número de Froude durante o período úmido em todos os pontos (TABELA2).

TABELA 2 – Parâmetros hidráulicos dos pontos de quantificação de vazão no córrego Santa Helena – Marília/SP,
em dois períodos distintos.
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Largura Profundidade média
(cm)

Velocidade média
(cm s-1)

Vazão
(L s-1)Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido

1 370 397 15,3 20,8 13,2 11,6 84,4 107,3

2 40 145 29,0 39,0 25,4 13,6 29,5 48,6

3 40 77 14,3 24,4 47,1 11,7 29,9 21,6

4 50 48 2,7 5,3 16,3 12,6 2,8 3,4

Raio hidráulico Turbulência

(m) (adimensional)Ponto

Seco Úmido Seco Úmido
1

2

3

4 0,03 0,05 0,32 0,18

0,16 0,21 0,10 0,08

0,12 0,22 0,15 0,06

0,11 0,16 0,40 0,07



Pela TABELA 3 notou-se que a coloração aparente dos corpos de água nos pontos de coleta da bacia
hidrográfica do córrego Santa Helena variou de 5 a 20 uH, sendo valores iguais ou maiores constatados no
período seco. Os valores de turbidez apresentaram grandes variações entre os pontos 2 e 4, respectivamente, 1,82
NTU e 32,37 NTU, no mesmo período úmido. Os valores de pH nas águas do córrego Santa Helena situaram-se
próximos ao neutro.

Os dados de condutividade elétrica, assim como os sólidos totais dissolvidos indicaram baixo nível de
impacto antrópico (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 2005) e estão de acordo
com o estabelecido pela legislação nacional vigente (Resolução CONAMA357/05 – Brasil, 2008). Observou-se
também que a condutividade e os sólidos totais dissolvidos apresentaram a mesma tendência encontrada para a
cor aparente, predominando os maiores valores desses parâmetros durante o período seco.

TABELA3 – Coloração aparente, turbidez, pH, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, nos pontos de
coleta do córrego Santa Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

Analisando a TABELA 4, notou-se que a concentração de fosfato total ficou abaixo do limite de
detecção do método (< 0,05 mg ) na maioria das coletas exceto em dois pontos (1 e 4) no período úmido. Não se
observou muita diferença entre a alcalinidade no período seco e úmido, sendo que de maneira geral houve uma
leve tendência de maiores valores no período seco.As maiores diferenças da alcalinidade foram observadas entre
os pontos de amostragem em um mesmo período. O constituinte principal da alcalinidade encontrado nos corpos
d’água da bacia hidrográfica do córrego Santa Helena foi o carbonato. Para a matéria orgânica observou-se
valores muito próximos tanto entre os períodos seco e úmido, quanto entre os pontos de coleta. Já para a
concentração de resíduo seco total os valores se apresentaram mais díspares tanto entre os pontos de coleta,
quanto nos períodos amostrados, também apresentando tendência de valores maiores no período seco,
excetuando o ponto de coleta 4.

TABELA 4 – Fosfato total, alcalinidade, matéria orgânica e resíduo seco total, nos pontos de coleta do córrego
Santa Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

(*) uH - Unidade Hazen = mg Pt-Co/L.

(*) Fosfato total = fosfatos orgânicos e fosfatos inorgânicos (ortofosfatos).
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Cor aparente
(uH)*

Turbidez
(NTU)

pH
Condutividade

elétrica
(µs cm-1)

Sólidos totais
dissolvidos

(mg L-1)
Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido
1 10 10 1,760 4,230 7,27 7,41 69,0 58,7 4,57 4,58
2 15 5 0,989 1,820 7,20 7,33 60,8 55,8 3,75 4,34
3 15 10 3,320 6,310 7,16 7,20 38,3 35,8 2,49 2,80
4 20 20 9,070 32,370 7,07 7,21 34,5 37,7 2,08 2,72

Fosfato total* Alcalinidade Matéria orgânica Resíduo total

(Mg L )-1)
Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido

1 < 0,05 0,21 41,27 33,50 9,57 13,10 82,50 69,50

2 < 0,05 < 0,05 38,50 32,60 8,75 8,14 76,00 66,75

3 < 0,05 < 0,05 25,31 23,61 10,75 10,46 80,50 53,00

4 < 0,05 0,32 16,81 17,55 9,37 11,76 57,00 86,80
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O nitrogênio kjeldahl total (NKT) é resultante da soma da concentração do nitrogênio orgânico e do
nitrogênio amoniacal, que representam as duas formas reduzidas do nitrogênio. Pela TABELA 5 notou-se que
os valores de NKT sempre foram inferiores ao limite de detecção do método analítico empregado (0,5 mg L ).

O nitrito e o nitrato são duas formas oxidadas do nitrogênio encontrados em corpos d’águas.
Assim como os valores de NKT, a concentração de nitrito e de nitrato foram inferiores ao limite de detecção do
método analítico (respectivamente 0,01 e 0,02 mg L ), exceto no ponto 4 em período úmido (TABELA5).

Os coliformes termotolerantes são indicadores de contaminação fecal e expressam a possibilidade de
existência de microorganismos patagônicos na água. Observando a TABELA 5 nota-se que não houve
determinação de coliformes termotolerantes no período seco; que no período úmido os resultados variaram de
120 NMP 100 mL (ponto 2) a 900 NMP 100 mL (ponto 4); e que, em todos os pontos de coleta da bacia
hidrográfica do córrego Santa Helena detectou-se a presença de coliformes.

TABELA 5 – NKT, nitrito, nitrato e coliformes termotolerantes nos pontos de coleta do córrego Santa
Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

Até a presente fase da pesquisa não foi possível determinar a equação linear que correlaciona as
sub-bacias 3 e 4, que foram as selecionadas para comparação após o tratamento de conservação do solo.

A sub-bacia a ser tratada será a 4, sendo que a 3 permanecerá nas condições atuais. Após a medição
da área das bacias, foi constatado que as dimensões das sub-bacias 3 e 4 são muito diferentes, sendo que a
sub-bacia 4 possui menos que 1/6 da área da bacia 3, o que torna a comparação do comportamento hidrológico
difícil. Será necessária a seleção de mais um ponto a montante do ponto 3, cuja a área de drenagem seja
semelhante à da sub-bacia 4.Após a seleção do novo ponto será necessário dar continuidade à obtenção de dados,
aumentando a freqüência de coleta para uma vez por mês e do tempo do estudo por pelo menos mais um ano para
obtenção de uma calibragem realmente eficaz.

Os parâmetros químicos da água, de maneira geral, se comportaram neste trabalho de acordo com o
regime de chuvas, sendo encontrado para alguns, como condutividade, STD e resíduo seco total, menores
concentrações em período úmido, possivelmente, pelo efeito de diluição. Para outros parâmetros, como turbidez,
fosfato, nitrato e nitrito, no período úmido foram obtidos os maiores valores, possivelmente causado pelo arraste
de materiais ao corpo d’água pelo escoamento superficial.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao Instituto Florestal,
pela concessão de bolsa de iniciação científica. A Edison Adriano Berto e Édson Damasceno, da Seção de
Floresta Estadual de Assis do Instituto Florestal - SMA, pelo apoio em campo. Ao Centro de Pesquisas em
Ciências - CEPECI, da Fundação Educacional do Município deAssis FEMA, pelo uso do laboratório.
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(*) N.K.T. = nitrogênio kjeldahl total (nitrogênio orgânico + nitrogênio amoniacal).
(**) NMP: número mais provável.
s.d.: sem determinação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5 AGRADECIMENTOS
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NKT* Nitrito Nitrato Coliformes termotolerantes

(mg L-1) (NMP 100 mL-1)**Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido

1 < 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 s.d 200

2 < 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 s.d 120

3 < 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 s.d 760
4 < 0,5 < 0,5 < 0,01 0,01 < 0,02 0,03 s.d 900
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