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1 RESUMO 

O trabalho teve como principal objetivo analisar algumas características sobre 

poluição em corpos d’água. O local escolhido para se realizar o estudo foi a 

nascente do Rio São Jose dos Dourados, no município de Mirassol, região noroeste 

do estado de São Paulo. A escolha baseou-se na importância da nascente para o 

município e às cidades jusantes a essa nascente uma vez que a mesma da origem 

a uma bacia hidrográfica de extrema importância para o Estado de São Paulo, que 

faz captação dessa água para abastecimento público. No trabalho foi realizada a 

qualidade física e química da nascente até o ponto de captação da água para 

abastecimento da população de Mirassol. As análises químicas mostraram que os 

parâmetros, potencial hidrogênio (pH), oxigênio dissolvido (OD), demanda química 

de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO). A principal meta 

deste estudo foi relatar a qualidade da água de seu afloramento até a captação 

para saber como o município está planejando a urbanização de sua cidade e ao 

mesmo tempo a proteção da Bacia Hidrográfica. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A região noroeste do Estado de São Paulo, localizado próximo à bacia 

hidrográfica do Rio São José dos Dourados, pode apresentar problemas 

relacionados ao abastecimento de água, devido à escassez no período de 

estiagem. Pois, segundo  Hernandez et al. (2003), a região apresenta a maior 

evapotranspiração do Estado, e oito meses de deficiência hídrica no solo (abril a 

novembro) (Santos et al., 2010). 

 A ciência vem estudando o crescimento demográfico a falta de planejamento 

urbano que esta ligada diretamente ao mau uso desses recursos naturais e a 

ocupação do solo, com esses relatos houve uma necessidade política para esses 

recursos, principalmente o recurso hídrico. 

De acordo com SÃO PAULO (1991), a Lei 7663/1991 que institui a Política de 

Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar que a água, recurso natural essencial 

à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada 

e utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas 

gerações futuras, em todo seu território. 

O mau planejamento de área urbano esta ligada a poluição desses corpos 

d´água, um dos principais e mais comum fonte de poluição e o esgoto domésticos e 
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industriais não tratados ou sistemas de tratamento com baixa eficiência de 

qualidade, esses fatores tem contribuição claras com qualidade de vida da 

população. A maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial 

está intrinsecamente relacionada com o abastecimento de água. Entre as causas 

de doença na população destacam-se as condições inadequadas de saneamento 

(GUIMARÃES et al., 2007). 

Estes mesmos autores explicam que investir em saneamento é uma das 

formas de se reverter o quadro existente. Dados divulgados pelo Ministério da 

Saúde afirmam que para cada R$1,00 investido no setor de saneamento, 

economiza-se R$4,00 na área de medicina curativa. 

Os estudos voltados para os recursos hídricos e proteção das nascentes são 

de extrema importância, pois estabelecem uma serie de normais para que o 

planejamento urbano possa atender não comprometendo a sua qualidade física e 

química e biológica. 

 

3 Objetivos  

A pesquisa teve como objetivo analisar a qualidade da nascente até captação 

do abastecimento do Rio São José dos Dourados, e apontar as possíveis causas 

que possa ou que estão interferindo nesse ambiente. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

a) Levantamento da importância que Bacia representa para o Estado de São Paulo 

e para município; 

b) Planejamento urbano e rural nas proximidades do Rio São Jose dos Dourados 

no trecho de análise; 

c) Áreas protegidas por Lei e Levantamentos negativos das áreas ocupadas ao 

entorno; 

d) Disponibilidades Hídricas e Degradação 

e) Análises químicas e macroscópicas do trecho analisado; 
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4 Metodologia 

4.1 Locais de Estudo 

O estudo foi realizado na área da nascente até a captação de água do Rio São 

José dos Dourados no município de Mirassol região noroeste de São Paulo. Todos 

os parâmetros avaliados no corpo do trabalho foram realizados através de vizitas 

de campo e analises química. 

 

4.2 Caracterizações do Local de Estudo 

A bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados localiza-se na região noroeste 

do Estado de São Paulo e pertence à Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos - UGRH de número 18 e abrange 25 municípios com extensão de 6.783,2 

km², que inclui seis grandes sub-bacias: (1) Baixo São José dos Dourados (área 

2.247,1 km²), (2) Ribeirão Ponte Pensa (área 305,6 km2), (3) Ribeirão Coqueiro/Rio 

São José dos Dourados (área 637,3 km2), (4) Ribeirão Marimbondo/Rio São dos 

Dourados (área 933,9 km²), (5) Médio São José dos Dourados (área 1.281,5 km2) e 

(6) Alto São José dos Dourados (área 1.387,8 km²). O trabalho limitou-se apenas 

para fazer os diagnostico no rio São Jose dos Dourados no município de Mirassol. 

4.3 Parâmetros Analisados 

Foram avaliados os parâmetros potencial Hidrogênio (pH), Demanda Química 

de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Oxigênio 

Dissolvidos (OD), seguindo a metodologia: “Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater”, 22 Edition 2012.Washington. 

 

5 Desenvolvimento 

5.1 Importância que Bacia representa para o Estado de São Paulo e para 

município 

A Bacia do Rio São José dos Dourados, está localizada na transição dos 

biomas Cerrado e Mata Atlântica, é no município de Mirassol – SP que está 

localizado o corpo d’água escolhido para o presente trabalho, devido a sua 

importância econômica, hídrica e sanitária para a região. Situa-se também no 

município de Mirassol a nascente do rio que, em visita ao local, pode ser 

constatada uma importante preservação de mata densa de aproximadamente 24m 
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de raio da nascente (APP) sendo 50m exigido no Código Florestal, o que não se 

constata durante todo o percurso analisado do rio. 

O Rio São José dos Dourados tem extensão de 334,50 Km (PRODESP/2005), 

sua nascente está localizada no município de Mirassol e deságua em Pereira 

Barreto no Rio Paraná, passando por diversos municípios paulistas, é constituído 

por aproximadamente 35 afluentes em toda sua extensão. Por ser um rio de 

corredeira, favorecia a piracema do dourado, peixe que já foi encontrado em 

abundância no rio e “empresta” seu nome (CBH – SJD).  

Devido a importância da água em todo o Brasil, este trabalho interdisciplinar de 

estudos na União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), visa identificar 

poluição em corpos da água. Para isso foram analisadas e avaliadas os parâmetros 

da qualidade da água e suas intervenções antrópica sofridas ao longo do 

crescimento econômico entornam da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 

Dourados localizado no município de Mirassol – SP.  

A Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados foi definida com Unidade 

Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos hídricos 18 (UGRHI – 18) pela Lei n° 

9.034/95. Segundo a Secretária do Meio Ambiente (SMA 1997), a Bacia 

Hidrográfica abrange cerca de 41 municípios, dos quais 25 com sede em seu 

território.  

Dos 25 municípios citados, 14 possuem parte de áreas em Bacias adjacentes, 

enquanto que 16 municípios pertencentes a outras Bacias possuem parte de suas 

áreas UGRHI – 18, de acordo a Figura 1. 

 

 

Figura 1 (www.comitesjd.sp.gov.br) 

http://www.comitesjd.sp.gov.br/
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5.2 Levantamento Planejamento urbano e rural nas proximidades do Rio 

São Jose dos Dourados no trecho de análise Principais  

A ocupação está relacionada com o avanço dos pioneiros na região oeste do 

Estado, MONBEIG (1984). A partir de 1850, com decadência da mineração, os 

pioneiros, cuja a maioria era proveniente de Minas Gerais, teve sua imigração 

sentido a Capital de São Paulo, e muito deles estabeleceram nos municípios onde o 

café já estava consolidado e, outros dirigiram a regiões mais distantes como foi no 

caso daqueles que instalaram próximo ao Ribeirão de São João, afluente do Rio São 

José dos Dourados. 

Na ocupação destacam-se a atividade agrícola cafeeira e a expansão da linha 

férrea da Araraquarense até o Paraná, de extrema importância nos dias de hoje para 

o escoamento anual da safra de grãos e diversos outros produtos oriundos do 

Estado de São Paulo, e outros Estados que utilizam-se esse meio de transporte para 

sua comercialização até o porto de Santos e diversas áreas mercantis do mercado 

nacional. 

Segundo Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH-2004/2007 (SÃO 

PAULO) as atividades do setor primário são predominantes na economia da UGRHI 

São José dos Dourados, merecendo destaque a lavouras de cana-de-açúcar e 

laranja, bem como a produção de carne bovina. Nas atividades industriais a 

agroindústria tem importante papel, principalmente as usinas de álcool e açúcar e 

curtumes. 

 

5.3 Áreas protegidas por Lei e Levantamentos negativos das áreas 

ocupadas ao entorno. 

Para o levantamento destas informações foi desenvolvida análise da água e 

visualizações de estudos a campo das intervenções humanas das Áreas de 

Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e Uso e Ocupação do Solo 

(UOS) de atividades agrícolas ao longo do percurso do rio, desde a nascente até a 

capitação da água para o consumo humano do município de Mirassol. 

De acordo com estudo macroscópico (visível a olho nu), avaliamos a área de 

estudo perante a Lei do Código Florestal Nº 12.651, De 25 de Maio de 2012 que 

dispõe da seguinte Lei: Art. 1o-A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a 

proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva 



6 
 

Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 

origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e 

prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

  (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).    

Pode-se observar que em algumas propriedades rurais a um mau 

planejamento de preservação e ocupação dessas áreas. Visualizamos ações 

antrópicas realizadas nas proximidades de áreas protegidas por Lei, como a falta 

conscientização do uso racional do solo ocasionando processo erosivo. Segundo o 

IPT (2004), formam-se lugares com concentração de escoamento da água e sem 

condições ou proteção adequada contra ação erosiva. Acesso livremente de 

atividades pecuária e agricultura próxima a corpos d água sem respeitar limite 

permitido, ausência de recomposição florestal de (APP) e corredor ecológico 

interligando a Reserva Legal (RL) com Áreas de Preservação Permanente (APP).  

 

5.4 Disponibilidades Hídricas e Degradação 

Esta bacia já apresenta sinais de degradação, não sendo ainda considerada 

crítica, porém se providencias não for tomada a situação tende só a se agravar 

podendo chegar a níveis de degradação irreversíveis (DIÁRIO OFICIAL, 2003). A 

Bacia do São José dos Dourados não apresenta problemas de disponibilidade 

hídrica superficial em termos globais; contudo existem áreas que podem ser 

consideradas críticas devido à alta incidência de áreas com concentração de 

erosão, em quase que todo o curso do Rio São José dos Dourados e em seus 

principais afluentes, essa bacia possui apenas 2% de áreas preservadas por 

vegetação nativa, a região conta ainda com altas demandas para irrigação, de 

irrigantes que muitas vezes não possuem a outorga do uso da água, conforme 

DIÁRIO OFICIAL (2003). 

 

6 RESULTADOS 

6.1 Análises Macroscópicas 

Foi adotada uma série de parâmetros para avaliação macroscópica, essa 

avaliação foi feita em todo corpo d’água onde o grupo de pesquisa obteve 

autorização, uma vez que rio esta localizado quase em todo seu percurso em áreas 
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rural privada. Na análise dos parâmetros avaliados, foi adotada nota de 0 a 3 para 

estabelecer cada parâmetro sendo: 0. NÃO; 1. SIM; 3. POSSIVELMENTE. 

 Pode-se verificar que o Ponto C é o mais crítico para os parâmetros 

analisados. Área de preservação permanente foi verificada nos pontos A e C.  

 

Tabela 1. Parâmetros macroscópicos analisados por visualização visual na Bacia 

São José dos Dourados, Mirassol, SP, 2014. 

Parâmetros Ponto A Ponto B Ponto C 

Esgoto 0 0 0 
Sólidos em suspensão 0 1 1 
Mau cheiro 0 1 1 
Instalações Rural Perto Do Corpo d’água 0 0 1 
Área de APP 1 0 1 
Excesso de plantas aquáticas (igarapés) 0 1 1 

 

 

6.2 Análises Químicas 

Os pontos escolhidos para realização das analises foram ponto A e B, o 

trabalho teve o objetivo de estudar a qualidade da água desde seu afloramento até 

sua captação para abastecimento do município, a principal estratégia usada foi 

avaliar se o planejamento urbano perto desse corpo d’água estava interferindo ou 

não à qualidade nesse ambiente. Os valores estabelecidos foram de acordo com 

artigo 21 resolução CONAMA Nº 430, 13/05/2011. As análises foram realizadas no 

laboratório “Lanatec análises tecnológicas” em São José do Rio Preto, SP, Tabela 

2. 

De acordo com resultados analíticos, pode se averiguar que corpo d’água 

desde seu afloramento até sua captação para abastecimento apresentava se em 

boas condições. 
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Tabela 2. Valores da análise de dois pontos na Bacia São José dos Dourados, 

Mirassol, SP. 

Ponto A 

Parâmetro *LQ Resultado **VMP 

pH 0,1 7,0 5 a 9 

DQO (mg/L) 5,0 16,0 - 

 

DBO5 (mg/L) 

 

3,0 

 

< LQ 

Máximo 120 mg/L 

ou Remoção Mínima de 

60% 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 0,1 9,62 - 

Ponto B 

Parâmetro *LQ Resultado **VMP 

pH 0,1 7,51 5 a 9 

DQO (mg/L) 5,0 < LQ - 

 

DBO5 (mg/L) 

 

3,0 

 

< LQ 

Máximo 120 mg/L 

ou Remoção Mínima de 

60% 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 0,1 9,59 - 

* LQ: Limite de Quantificação  

 ** VMP: Valor máximo permitido segundo artigo 21 Resolução Conama nº 430 

13/05/201. 

 

 

7 CONCLUSÕES 

Principal objetivo do trabalho foi diagnosticar a qualidade da nascente até sua 

captação para o abastecimento público no município de Mirassol, na bacia 

hidrográfica do rio São Jose dos Dourados. A pesquisa também avalia o 

planejamento urbano com as seguintes diretrizes da Resoluções do Conama. 
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