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MONITORAMENTO E CALIBRAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PAREADAS NO OESTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tatiana Nogueira PARRILHA1; Eliane Akiko HONDA2; Erico Casare NIZOLI3

1   INTRODUÇÃO 

Se, por um lado, a retirada da floresta e a sua substituição por outro uso cujo manejo não seja apropriado 
acarretam desequilíbrio no sistema (Hamilton, 2008), as atividades de conservação do solo têm como objetivo 
reverter a situação (Coordenadoria de Assistência Integral ‒ CATI, 2008) e têm sido amplamente utilizados 
no Estado de São Paulo. Entretanto, são escassos os estudos para avaliar a efetividade dos tratamentos de 
conservação do solo aplicados. Para tanto, seria necessário o monitoramento das condições de deflúvio, antes 
e após a realização do tratamento, sendo o método das bacias pareadas indicado para esse objetivo.

O método das bacias pareadas utiliza duas bacias hidrográficas adjacentes ou com localização 
próxima, com características semelhantes. Após o período inicial de monitoramento, durante a qual os 
parâmetros a serem estudados são medidos até a obtenção de equações de correlação (calibragem), há a 
aplicação do tratamento em apenas uma das bacias. Modificações na relação entre as bacias são então atribuídas 
ao tratamento (Hewlett, 1982; United States Department of Agriculture ‒ USDA e National Resources 
Conservation Service – NRCS, 2003). O método, inicialmente utilizado para avaliar a influência da cobertura 
florestal no regime hídrico e na erosão (Bates e Henry, 1928), tem sido amplamente utilizado ao longo do 
século 20, sendo a sua aplicação atual mais holística, com ampla perspectiva ecológica, incluindo aspectos 
de qualidade da água, ciclagem de nutrientes e estudos da biota (Swank e Krossley Jr., 1988; Whitehead e 
Robinson, 1993; Ziemer e Ryan, 2000), com a instalação de dezenas de bacias hidrológicas experimentais, 
inclusive em florestas tropicais (Kuraji, 1996).

Este estudo faz parte de um projeto financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos ‒ 
FEHIDRO, Código de Empreendimento AP-419, que visa analisar a influência do uso do solo nos processos 
hidrológicos, através do método de bacias pareadas, em duas bacias hidrográficas do oeste paulista. Parrilha 
et al. (2009) realizaram o reconhecimento inicial das bacias hidrográficas efetuando as primeiras medições 
dos parâmetros hidráulicos, hidrológicos e de qualidade da água. O presente trabalho teve como objetivo 
apresentar o resultado da calibragem dos parâmetros vazão, turbidez, pH, condutividade elétrica, sólidos 
totais dissolvidos, matéria orgânica e resíduo seco total entre as bacias hidrográficas estudadas, verificando a 
variação destes parâmetros durante o período seco e úmido.

2  MATERIAL E MÉTODOS

A bacia hidrográfica do córrego Santa Helena está situada no oeste paulista, a aproximadamente 
30 km da cidade de Marília. A área total da bacia, incluindo a sub-bacia do córrego Mandacaru é de                         
12,33 km². O presente estudo apresenta os resultados obtidos no ponto intermediário do córrego Santa 
Helena, identificado como “SH” (22º01’02.34”S; 49º53’23.22”O) e o ponto que drena a sub-bacia do córrego 
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Mandacaru, identificado como “MD”, afluente da margem direita (22º00’45.71”S; 49º53’32.38”O). O ponto SH 
abrange uma sub-bacia com área de 5,31 km2 e o ponto MD uma sub-bacia com área de 0,81 km2 (Figura 1).

Figura 1. Localização dos pontos de coletas na bacia hidrográfica do córrego Santa Helena, Marília ‒ SP.

As coletas foram realizadas entre os períodos de outubro de 2008 a janeiro de 2010, com frequência 
mensal a partir de setembro de 2009, totalizando 11 coletas. Quatro coletas foram efetuadas em período seco. 
Para a classificação como amostra de período seco foi estipulada a ausência de chuvas significativas (< 15 mm) 
em sete dias anteriores a coleta (Tabela 1).

Os dados de vazão foram obtidos pelo método da área x velocidade (USDA e NRCS, 2003).         
Foram determinados em campo o potencial hidrogeniônico (pH), a condutividade elétrica e a turbidez da 
água por meio de sensor multiparamétrico. A concentração de sólidos totais dissolvidos foi obtida por cálculo 
a partir da condutividade elétrica. Em laboratório foram determinados o resíduo seco total por gravimetria 
e a matéria orgânica pelo método de oxidação por permanganato de potássio em meio ácido. Os frascos, 
as técnicas de preservação das amostras, o acondicionamento, transporte e técnicas de coleta seguiram as 
normas estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (Fanchini, s.d.).

A pluviosidade da região foi obtida por meio dos dados disponibilizados pelo Instituto Agronômico 
de Campinas – IAC (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas – CIIAGRO, 2010), na estação 
identificada como “Marília”. 
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Tabela 1. Registro de chuva no dia antecedente à coleta e no período de 7, 15 e 30 dias anteriores. Em destaque, coletas 
efetuadas em período considerado como seco.

Volume de chuva (mm)
Data da coleta 1 dia antes 7 dias antes 15 dias antes 30 dias antes

Pe
río

do
 

se
co

14/10/2008 0,0 9,8 74,5 82,2
27/04/2009 0,0 0,0 6,7 10,0
02/06/2009 0,0 14,1 14,1 69,5
11/08/2009 0,0  0,0 19,8 74,1

Pe
río

do
 ú

m
id

o

12/01/2009 0,0 68,8 154,4 313,2
19/01/2009 20,0 102,1 172,9 299,3
22/09/2009 0,0 18,9 77,2 119,8
27/10/2009 0,0 41,0 85,8 91,9
24/11/2009 0,0 40,5 84,5 126,9
08/12/2009 78,4 185,4 223,7 308,2
20/01/2010 0,0 52,7 163,0 279,8

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos no período seco, em ambos os pontos de estudo, nas quatro 
coletas realizadas. Os resultados de coletas realizadas em períodos de ausência de chuva foram utilizados 
como valores de referência, uma vez que, na ausência de chuva, não há aporte ao rio de material da bacia por 
escoamento superficial (Bertoni e Lombradi Neto, 1999). Nesse caso, os maiores interferentes às propriedades 
físicas e químicas da água são as características de áreas circunvizinhas ao leito do rio, a ressuspensão de 
sedimentos causados pela turbulência ou pela biota, a deposição atmosférica, dentre outros (Hewlett, 1982).

Tabela 2. Valores dos parâmetros físicos e químicos da água do córrego Santa Helena (SH) e córrego Mandacaru (MD) 
no período seco. (DP = desvio-padrão; CV = coeficiente de variação).

Data da 
coleta

Vazão Turbidez
pH

Condutividade 
elétrica

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos

Matéria 
Orgânica

Resíduo 
Seco 
Total

(L s–1) (NTU) (µS cm–1) (mg L–1) (mg L–1) (mg L–1)

SH MD SH MD SH MD SH MD SH MD SH MD SH MD
14/10/2008 29,9 2,8 3,3 9,1 7,2 7,1 38,3 34,5 3,4 2,7 10,8 9,4 57 81
27/04/2009 42,7 4,7 3,7 8,9 7,2 7,4 32,2 36,9 2,6 3,0 5,3 4,3 42 63
02/06/2009 8,7 5,5 3,1 7,1 7,2 7,2 29,9 38,2 2,7 3,4 5,2 4,3 28 51
11/08/2009 19,8 4,5 3,1 7,8 7,1 7,2 38,8 35,3 3,8 3,4 7,8 4,3 30 49
Média 25,3 4,4 3,3 8,2 7,2 7,2 34,8 36,2 3,1 3,1 7,3 5,6 39 61
CV (%) 57,3 26,0 8,8 11,4 0,6 1,9 12,7 4,6 17,9 11 35,7 45,6 34 24
DP 14,5 1,1 0,3 0,9 0,0 0,1 4,4 1,7 0,6 0,3 2,6 2,5 13 14
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Durante o período seco, em um mesmo ponto, o coeficiente de variação (CV) foi alto para os 
parâmetros vazão, matéria orgânica e resíduo seco total. Os demais parâmetros apresentaram CV baixo, 
indicando que os valores obtidos podem ser considerados como referência. 

A vazão foi o parâmetro a apresentar maior CV, o que pode ser explicado pela época de coleta. O mês 
de abril marca o final da estação chuvosa,quando as bacias estavam com a sua capacidade de armazenamento 
de água recarregada e, portanto, com o escoamento de base com o seu maior volume (Swank e Crossley Jr., 
1988). A bacia do SH tem maior tamanho, o que lhe permite maior volume de água armazenado no solo,      
tendo como consequência, maior volume de vazão. A grande variabilidade de dados de vazão, mesmo no 
mesmo ponto de coleta, impossibilitou a determinação de valor de referência para esse parâmetro.

O CV alto verificado nos parâmetros matéria orgânica e resíduo seco total ocorreu devido aos 
resultados da coleta de 14/10/2008. Mesmo na ausência de chuvas significativas nos sete dias anteriores e, 
por isso sendo considerada uma coleta em período seco (corroborada pelos valores dos outros parâmetros), 
nos quinze dias antecedentes a essa coleta houve registro de 74,5 mm de chuva. Isso demonstra que o retorno 
destes dois parâmetros aos níveis de referência pode ser mais lenta que o dos demais parâmetros do presente 
estudo. O decréscimo de CV resultante da exclusão dos valores concentração de matéria orgânica e resíduo 
seco total da coleta de outubro de 2008 possibilita considerar que os resultados obtidos nas demais coletas 
representam os valores de referência.

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos no período úmido, em ambos os pontos de estudo, nas sete 
coletas realizadas. A diferença entre os valores de referência e os valores obtidos durante o período úmido não 
foi alta nos parâmetros pH, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. Entretanto, foi possível observar 
influência expressiva do regime pluviométrico sobre os parâmetros turbidez, matéria orgânica e resíduo seco 
total; estes apresentaram grandes variações entre as amostras em um mesmo ponto, e aumento significativo 
dos valores medidos em relação aos valores de referência estabelecidos durante o período seco. Tais alterações 
possivelmente são decorrentes do arraste de material, principalmente detritos orgânicos, do entorno do rio 
pelo escoamento superficial (Hewlett, 1982). Como já observado para o período seco nestas duas bacias 
hidrográficas no caso específico da amostragem de outubro/2008, a matéria orgânica e o resíduo seco total se 
apresentam como os parâmetros mais sensíveis a alterações em relação ao regime de chuvas.

Tabela 3. Valores dos parâmetros físicos e químicos da água do córrego Santa Helena (SH) e córrego Mandacaru (MD) 
no período úmido. (DP = desvio-padrão; CV = coeficiente de variação).

Data da 
coleta

Vazão Turbidez
pH

Condutivid. 
elétrica

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos

Matéria 
Orgânica

Resíduo 
Seco Total

(L s-1) (NTU) (µS cm–1) (mg L–1) (mg L–1) (mg L–1)
SH MD SH MD SH MD SH MD SH MD SH MD SH MD

12/01/2009 26,2 3,9 35,9 221,0 7,4 7,4 51,8 42,5 3,1 2,6 24,6 30,7 54 216
19/01/2009 17,1 2,8 31,1 186,0 7,5 7,3 46,6 38,8 3,2 2,7 19,3 25,7 78 224
22/09/2009 20,0 4,1 6,5 40,7 7,2 7,2 34,8 36,0 3,1 2,8 6,6 7,9 48 99
27/10/2009 18,6 5,0 6,2 24,1 7,1 7,2 36,7 39,5 2,5 2,7 14,3 15,6 58 75
24/11/2009 * * 7,2 20,1 7,2 7,3 35,3 33,7 2,7 2,5 5,7 4,3 28 52
08/12/2009 58,2 9,5 6,1 28,1 7,2 7,2 51,2 45,7 4,9 4,0 14,3 18,4 67 85
20/01/2010 47,3 7,3 54,8 323,0 7,3 7,3 48,1 39,2 3,7 3,2 22,1 33,1 141 304
Média 31,2 5,4 21,1 120,4 7,3 7,3 43,5 39,3 3,3 2,9 15,3 19,4 68 151
CV (%) 55,4 46,0 93,1 101,5 1,6 1,0 17,5 10,0 24,0 17,9 47,6 57,0 53 64
DP 17,3 2,5 19,6 122,3 0,1 0,1 7,6 4,0 0,8 0,5 7,3 11,0 36 96

* Sem coleta
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A calibragem de bacias pareadas é realizada por meio de equações que correlacionam os parâmetros 
a serem monitorados, o que torna possível relacionar as modificações verificadas na água após o tratamento 
efetuado na bacia e excluir alterações causadas por fatores naturais, como os climáticos (USDA e NRCS, 
2003).

Na Tabela 4 são apresentadas as equações de correlação entre os rios, em relação aos parâmetros 
estudados, quando o respectivo coeficiente de determinação (R2) foi superior a 0,70.

Tabela 4. Equação de correlação e respectivo coeficiente de determinação (R2) entre os parâmetros hidrológicos obtidos 
no córrego Santa Helena (SH) e no córrego Mandacaru (MD), nas amostras coletadas no período seco, período úmido e 
considerando todas as amostras. 

Parâmetro Período Equação R2

Vazão úmido  QMDu = 0,1370 QSHu + 1,1531 0,8985

Turbidez
total  TbMDt = 6,2357 TbSHt - 11,5630 0,9961

úmido  TbMDu = 6,2115 TbSHu - 10,5980 0,9948

Condutividade 
Elétrica

total  CEMDt = 0,0430 CESHt
2 - 3,2510 CESHt + 97,0000 0,7647

seco  CEMDs = 0,0409 CESHs
2 - 3,1866 CESHs + 96,9670 0,9568

úmido  CEMDu = 0,0335 CESHu
2 - 2,4580 CESHu + 81,1750 0,7049

Sólidos Totais 
Dissolvidos úmido  STDMDu = 0,2014 STDSHu

2 - 0,8759 SHu + 3,4942 0,9536

Matéria Orgânica

total  moMD t= 1,5409 moSHt - 4,7031 0,9615

seco  moMDs = 0,8779 moSHs - 0,8263 0,8058

úmido  moMDu = 1,4875 moSHu - 3,3466 0,9612

Resíduo Seco 
Total

total  RTMDt = 2,3166 RTSHt - 14,9340 0,7206

seco  RTMDs = 1,0755 RTSHs + 18,6620 0,9847

No período seco foi observada correlação positiva entre os valores de turbidez, matéria orgânica e 
resíduo seco total. Correlação negativa foi observada para condutividade elétrica. Não foi verificada correlação 
para sólidos totais dissolvidos e pH. A ausência de correlação para estes parâmetros se deve possivelmente 
pela pequena variação encontrada no período seco. O pequeno número de amostras nesse período também 
contribuiu para valores pouco significantes de correlação. Adicionalmente, se espera que pequenas flutuações 
não tendenciosas naturais ocorram nas concentrações de referência.

No período úmido, houve correlação entre o mesmo parâmetro entre os rios, especialmente turbidez, 
matéria orgânica e sólidos totais dissolvidos com valores de correlação acima de 0,9. Essa correlação demonstra 
um comportamento muito similar entre os córregos estudados nesse período.

Considerando todas as amostras (período seco e úmido), observa-se também a presença de correlação 
(> 0,7) entre os rios estudados para todos os parâmetros, exceto pH. As maiores correlações (> 0,8) foram 
observadas para os parâmetros que mais sofreram variações entre as amostras (turbidez, matéria orgânica e 
resíduo seco total), ou seja, os parâmetros mais suscetíveis a influência do regime pluviométrico e, portanto, 
que possivelmente sofrerão modificações maiores após o tratamento de conservação do solo. 
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4  CONCLUSÕES

Este estudo demonstrou a existência de pequena variação dos parâmetros determinados (turbidez, 
pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, matéria orgânica e resíduo seco total) entre as amostras 
coletadas no período seco, analisando que esses parâmetros são potenciais valores de referência para os rios 
estudados. Foi possível verificar também a influência das chuvas nas alterações das características físicas e 
químicas da água, identificando também os parâmetros (turbidez, matéria orgânica e resíduo seco total) mais 
sensíveis ao regime pluviométrico. O alto coeficiente de determinação observado entre os córregos Santa 
Helena e Mandacaru em mais de um ano de monitoramento, mostra ser possível a calibração das bacias. No 
entanto, há necessidade de maior número de coletas para que as bacias estejam aptas à verificação a influência 
do tratamento de conservação do solo nos processos hidrológicos através do método de bacias pareadas. 
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