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1. RESUMO 

A escassez dos recursos hídricos, em áreas urbanas, causada pelo excesso de 

demanda, associada à degradação dos corpos d’ água, gerou a necessidade da 

busca de uma melhor forma de manejo e gerenciamento desses, o que pode ser 

possível através do estudo e do monitoramento da qualidade das águas. Esse 

trabalho tem por objetivos avaliar a qualidade da água do Córrego Recanto, que faz 

parte da bacia hidrográfica do rio Piracicaba, no município de Americana/SP e 

determinar sua capacidade de autodepuração utilizando o modelo de qualidade de 

águas QUAL-2K. Foram realizadas duas campanhas de monitoramento, em maio e 

junho de 2013, em três diferentes pontos do córrego, sendo que o último localiza-se 

próximo à sua foz. Dentre os parâmetros avaliados, os que se apresentaram acima 

dos padrões da legislação CONAMA 357/2005 foram cor real, demanda bioquímica 

de oxigênio, oxigênio dissolvido e coliformes termotolerantes. Acredita-se que isso 

se deva ao lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento ou 

parcialmente tratados nos rios da bacia. 

2. INTRODUÇÃO 

O quadro de escassez de água no Estado de São Paulo está relacionado às 

ações antrópicas, originadas pela intensa atividade industrial e agrícola e a demanda 

para o abastecimento da população, o que evidencia a necessidade de realização 

de estudos para garantir a qualidade dos corpos d’ água da região. A microbacia do 

Córrego Recanto está inserida na região das bacias hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e seu território está dividido entre os municípios de 

Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste. A extensão territorial que a 

cerca é ocupada em sua maioria por área rural com pouco uso para agricultura e a 

parte que apresenta ocupação urbana conta com a presença de indústrias de 

pequeno porte. (Medeiros et al., 2009). 

O córrego é classificado como classe 2, segundo decreto estadual 10755/1977 

(São Paulo, 1977), e é utilizado como fonte de captação de água para o 

abastecimento do município de Nova Odessa. Em relação a trabalhos realizados no 

Córrego Recanto, podem ser evidenciados o diagnóstico realizado por Medeiros et 

al. (2009) no Córrego Recanto e o trabalho de Fialho e Ferreira (2012), que revelam 

um quadro  marcante de degradação da água desse manancial, por meio de valores 



 

elevados de cor real, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), supostamente relacionados à presença de pontos de 

lançamento de efluentes industriais e domésticos. 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a qualidade da água da microbacia 

hidrográfica do Córrego Recanto através do monitoramento de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos, além de realizar um estudo de autodepuração utilizando 

o modelo de qualidade de águas QUAL-2K. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no primeiro semestre de 2013 foi coleta das amostras 

e com posteriores análises físico-químicas e microbiológicas. Os dados de qualidade 

foram determinados conforme Franson (2005). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostragens forma realizadas em três pontos ao longo do curso do 

Córrego Recanto. Os dois primeiros pontos localizam-se em área urbana, o primeiro 

junto a uma residência com animais domésticos, e o segundo próximo a uma 

estrada de terra, no bairro Villa Mathiensen em Americana/SP, com coordenadas 

geográficas S 22°46'8.42", W47°19'33.00", e S 22°46'8.42", W47°19'33.00 

respectivamente. O terceiro ponto, com coordenadas S 22°46'20.2", W 47°19’42.6", 

localiza-se entre os municípios de Nova Odessa e Americana, sendo a foz do 

Córrego Recanto, a aproximadamente 100 m do Ribeirão Quilombo onde ele 

deságua. Nesses locais até a presente data foram realizadas duas campanhas de 

monitoramento em 15 de maio e 03 de junho de 2013. Duas novas campanhas e a 

modelagem, para avaliar a autodepuração, serão realizadas no segundo semestre 

de 2013. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante dos resultados obtidos nas análises dos parâmetros físicos- químicos e 

microbiológicos, no primeiro semestre, foi constatado que o corpo d´água se 

enquadra na maior parte dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.  

Na primeira campanha os parâmetros que se apresentaram fora dos padrões 



 

de qualidade da Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005) foram coliformes 

termotolerantes, que em todos os pontos de amostragem ultrapassaram os limites 

1×103 UFC/100mL, com valores iguais a 2,4196×1010. UFC/100mL; e cor real, que 

ultrapassou o limite de 75 mgPtCo/L, com valores iguais a 126 e 175 mg PtCo/L, 

respectivamente no 1º e 3° pontos de amostragem. 

Na segunda amostragem o oxigênio dissolvido nos três pontos de monitoramento 

apresentou-se inferior ao padrão estabelecido de 5 mg/L, sendo igual a 2,72, 2,79 e 

3,65 mg/L nos pontos 1, 2 e 3; respectivamente enquanto que os coliformes 

termotolerantes apenas se apresentaram acima do padrão estabelecido no 3º ponto 

de amostragem, sendo superiores a 2,4196×108 UFC/100mL. Valores elevados de 

cor, coliformes termotolerantes e baixo oxigênio dissolvido podem resultar em efeitos 

adversos aos organismos vivos ou ao meio ambiente, além de dificultar o tratamento 

da água para abastecimento.  

Acredita-se que os resultados obtidos fora do padrão no 3o ponto são devidos à 

proximidade do ponto a locais de lançamento de efluentes domésticos e de efluentes 

de industriais têxteis, presentes na região.  
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