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1 RESUMO 

O parque Parque Ecológico e Social Dr. Rubem Cione é uma área 

localizada na região noroeste da cidade de Ribeirão Preto, SP cujo projeto 

inicial previa sua utilização como área para lazer, e se transformaria no maior 

parque urbano de Ribeirão Preto. No entanto, hoje se encontra totalmente 

degradado, pois seu projeto original não foi implementado. Este trabalho tem 

como objetivo realizar a caracterização do Parque Ecológico e Social Dr. 

Rubem Cione, identificar os principais impactos ambientais na área, reconhecer 

a fauna e flora, e analisar a qualidade da água do Córrego dos Campos na 

área do parque, utilizando bioindicadores. Resultados preliminares indicam 

elevada contagem de bactérias do grupo coliformes termotolerantes na água 

do córrego, estando acima dos valores permitidos para o córrego. Através das 

visitas em campo, foram identificadas três fontes pontuais de despejo de 

esgotos domésticos, carcaças de animais e evidências de queimadas. Neste 

sentido, este trabalho poderá colaborar com o poder público para garantir a 

qualidade de espaços de lazer para a população, e esta, se sensibilizar quanto 

a preservação dos parques urbanos, que trazem benefícios tanto para espécies 

que nele habitam quanto para a cidade, melhorando a qualidade de vida e o 

clima local. 

2 INTRODUÇÃO 

Os parques urbanos no Brasil foram criados para atender as elites que 

procuravam uma configuração semelhante aos modelos franceses e ingleses, 

neste conceito foram criados os parques de Ribeirão Preto, como área verde 

urbana. Áreas verdes urbanas tinham funções mais voltadas para a estética e 

lazer, a partir da década de 1980 surgiu à necessidade de tratar o em 

constante evolução, vinculado a problemas ambientais. Lima et.al. (1994) 

define parque urbano como uma área verde, com função ecológica, estética e 

de lazer.O córrego dos Campos tem seu curso de água pelo Parque Ecológico 

Dr. Rubens Cione, área caracterizada neste trabalho.Penna e Santos (2015) 

observou que o córrego recebe o despejo irregular de esgoto, sendo assim, a 

água apresenta números elevados de bactérias do grupo coliformes não 

permitindo o desenvolvimento de organismos aquáticos e inviabilizando o 

tratamento para uso humano.Quanto à avaliação do impacto ambiental em 

recursos hídricos, Arias etal. (2006) propõe a utilização de bioindicadores da 



qualidade da água através da identificação da diversidade de invertebrados 

aquáticos sensíveis à poluição. 

3 OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo realizar a caracterização do Parque 

Ecológico e Social Dr. Rubem Cione, identificar os principais impactos 

ambientais na área, reconhecer a fauna e flora, e analisar a qualidade da água 

do Córrego dos Campos na área do parque. Como objetivo específico, este 

estudo visa promover a melhoria na qualidade ambiental urbana, visando a 

conservação ambiental, proporcionando o conhecimento ecológico e a 

importância dos recursos naturais aos visitantes, oferecendo o lazer dentro do 

parque como estratégia para a conservação e recuperação ambiental. 

4 METODOLOGIA 

Para a identificação dos impactos na área, foram feitas duas visitas em 

campo, no mês de maio e agosto de 2015, onde foram observados os impactos 

na área. Para as análises de água, foram coletadas amostras no mês de 

agosto de 2015 em quatro pontos no Córrego dos Campos (1- entrada do 

córrego no parque; 2 e 3- locais ao longo do parque e 4- saída do córrego do 

parque), e emum ponto (5) de abastecimento aos moradores do Parque.Para 

as análises de condutividade e pH as amostras foram armazenadas em frascos 

plásticos e armazenadas em caixa térmica até serem encaminhadas ao 

Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Barão de Mauá. A 

temperatura da água e a saturação de oxigênio foi realizada in loco através de 

sensores de campo.As analises microbiológicas foram realizadas através da 

técnica de Tubos Múltiplos, que permite detectar o número mais provável 

(NMP) de micro-organismos indicadores de poluição do grupo dos coliformes 

totais e fecais.   

5 DESENVOLVIMENTO 

O parque encontra-se sob as coordenadas 21°09'01,3"S e 

47°50'24,3"W. A segunda coleta de amostras de água ocorrerá no mês de 

outubro, no início das chuvas de 2015. Estão sendo realizadas visitas de 

caracterização da vegetação e de reconhecimento de impactos na área. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  



 A Tabela 1 apresenta os resultados dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos da água do córrego na coleta de agosto de 2015. Foram 

observadas elevadas contagens de coliformes fecais termotolerantes 

principalmente nos pontos 2, 3 e 4 e elevados valores de condutividade 

elétrica, característico da presença de esgotos domésticos. A coloração e odor 

da água do córrego eram característicos da presença de esgotos. Ademais, na 

visita de caracterização da área foram identificados três pontos de lançamento 

pontual de tubulações de maior diâmetro de esgotos proveniente do bairro 

Jardim Mario Paiva Arantes diretamente no parque. Também foram observados 

e mapeados os locais de despejo irregular de resíduos de construção civil e de 

resíduos sólidos domésticos, queimada da vegetação, carcaças de animais 

domésticos e deterioração das áreas de patrimônio público. 

Tabela 1: Resultado dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos 
(coliformes fecais) do Córrego dos Campos no Parque Rubem Cione. 

Agosto 
2015 

Ponto 

Condutividade 
µS/cm 

pH Temperatura 
oC 

OD 
% 

Coliformes 
fecais 

NMP/100 mL 

1 35,9 6,23 24,8 20,8 1,7 x 10³ 

2 217,1 6,23 25,6 3,1 5,6 x 10³ 

3 227,5 6,28 24,8 1,9 1,6 x 106 

4 217,6 6,38 24,5 4,2 1,6 x 106 

5 77,1 
 

6,5 38,2 16,3 <1,8 
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