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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é analisar a qualidade de água superficial em dois 

córregos (córrego Sul – Sertãozinho/SP e córrego Jaboticabal/SP) e uma lagoa 

(lagoa do Saibro – Ribeirão Preto/SP), todos localizados em ambientes urbanos, 

indicando os principais impactos aos recursos hídricos. Foram analisados os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos: nitrato, fosfato, turbidez, coliformes 

termotolerantes em 15 coletas de amostras de água nos 3 pontos locais, sendo 5 

amostras de água para cada ponto de coleta, além da determinação de coliformes 

termotolerantes e da comunidade fitoplanctônica em uma das coletas. Os resultados 

indicam que ocorre o despejo de esgoto não tratado e resíduos sólidos nos corpos 

d’água ocasionando a deterioração e a perda da qualidade da água. Assim, o 

monitoramento dos ecossistemas aquáticos é muito importante para identificar a 

intensidade de degradação e propor medidas mitigadoras para reduzir o impacto no 

meio aquático. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre todos os ecossistemas, o ecossistema aquático é aquele que mais 

sofre com a degradação, pois, é a água que o ser humano utiliza para fazer todas 

suas atividades, que envolve desde a alimentação até as atividades industrias. 

Segundo Reis e Brandão (2013, 247 – 268 p.) o uso do recurso hídrico pelas 

atividades humanas altera de alguma forma as condições naturais das águas 

superficiais ou subterrâneas. 

  Grande parte dos resíduos gerados nas atividades antrópicas é descartado 

em corpos d’água como rios, córregos, lagos e lagoas, se tornando fontes de 

poluição hídrica. Reis e Brandão (2013, 247 – 268 p.) relatam que a poluição da 

água pode ocorrer através da contaminação por substâncias químicas, elementos 

radioativos ou organismos patogênicos. Assim, a poluição da água é caracterizada 

pela alteração das características físicas, químicas e biológicas da água que, 

consequentemente, inviabiliza o seu uso em diversas atividades, degradando e 

prejudicando o ecossistema aquático e levando à transmissão de diversas doenças 

às comunidades. 



O mau atendimento em relação ao tratamento de esgoto doméstico e 

industrial tem levado à perda da qualidade de água e, com o despejo de efluentes, 

dejetos e águas pluviais principalmente em meios urbanos, ocorrem alterações nas 

concentrações de elementos químicos essenciais como o nitrogênio e fósforo.  

No ecossistema aquático o nitrogênio vem a ser um dos elementos essenciais 

no metabolismo dos organismos. Isto se deve à síntese de proteínas, um dos 

componentes básicos da biomassa. Neste sentido, quando esse elemento se 

encontra em baixas concentrações torna-se fator limitante na formação primária de 

ecossistemas aquáticos. Em um ecossistema aquático o nitrato (NO3) junto com o 

íon amônio (NH4
+), tem um papel fundamental, pois, vêm representar as 

substanciais fontes de nitrogênio para os produtores primários (ESTEVES, 1998). 

Embora o nitrogênio tenha fundamental importância no desenvolvimento dos seres 

aquáticos, é um elemento relacionado à poluição das águas, devido ao fato de estar 

relacionado aos problemas de qualidade de água correspondentes à degradação 

dos corpos d’água por nutrientes, em especial, pelo nitrogênio encontrado na forma 

de nitrato proveniente do despejo de esgotos, por exemplo. E assim, pode ser o 

motivo da perda da qualidade da água (RESENDE, 2002).  

Da mesma maneira que o nitrogênio é essencial à vida, o fósforo também é 

fundamental à vida. A participação do fósforo se deve principalmente a processos 

fundamentais do metabolismo dos seres vivos, como por exemplo: armazenamento 

de energia (forma uma fração essencial da molécula de ATP) e estruturação da 

membrana celular (por meio dos fosfolipídios) (ESTEVES, 1998). Mas quando é 

citado em qualidade de água, o fósforo é encontrado em baixa disponibilidade 

comparado aos outros macronutrientes. Por mais que o fósforo seja deficiente na 

sua forma natural, as atividades antrópicas contribuem com sua presença nas águas 

naturais, e esse processo ocorre principalmente em ambiente urbano (produtos 

químicos que contêm fósforo), em especial os efluentes provenientes dos esgotos 

(atividades fisiológicas e detergentes). Na zona rural, a drenagem pluvial nas áreas 

agrícolas (fertilizantes) é que colabora para a elevação dos teores de fósforo no 

meio aquático (VON SPERLING, 2007).  

Outro problema que a poluição traz ao ambiente aquático é denominado de 

aumento da turbidez, sendo esta a medida da intensidade com que um feixe de luz 

atravessa a coluna d´água. A turbidez é aumentada quando há a presença de 

materiais sólidos em suspensão na coluna d´água, como por exemplo argila, matéria 



orgânica, etc. A turbidez é expressa pela medida chamada Unidade Nefelométrica 

de Turbidez (UNT), sendo a medida de 5 UNT o limite máximo de turbidez aceito em 

água potável (CORREIA; BARROS; SILVA et al., 2008). 

Outro indicador padrão utilizado para avaliação da qualidade de água são os 

coliformes termotolerantes. Destacando-se dentre eles as bactérias do grupo 

coliformes, que são definidos como bacilos aeróbicos e anaeróbicos facultativos, 

Gram-positivos, não formadores de esporos, e fermentam a lactose na temperatura 

de 35ºC – 37ºC, com formação de ácido, gás e aldeídos, em 24 a 48 horas. E os 

denominados coliformes termotolerantes são capazes de se desenvolver e fermentar 

a lactose com produção de ácido e gás a temperatura de 44ºC – 45ºC. Dentre as 

bactérias, o gênero que predomina é Escherichia, mas algumas espécies de outros 

gêneros como Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, também são termotolerantes. A 

bactéria que é encontrada em densidades elevadas nas fezes humanas e de 

animais é a Escherichia coli, essa espécie de bactéria é dificilmente encontrada em 

local ausente de poluição fecal, no entanto que as demais espécies de coliformes 

termotolerantes podem ter origem ambiental, e sendo assim a Escherichia coli é o 

indicador ideal de contaminação fecal, Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB, 2007). 

A denominada comunidade fitoplanctônica também pode ser utilizada para 

determinar a qualidade da água, sendo que os fitoplânctons é o termo utilizado que 

se refere aos vegetais microscópicos que vivem em suspensão no ambiente 

aquático. São constituídos principalmente por algas clorofíceas, diatomáceas, 

euglenofíceas, crisofíceas, dinofíceas, xantofíceas e as cianobactérias, mas quando 

presentes em altas densidades algumas espécies comprometem a qualidade da 

água, em especial o grupo das Cianobactérias (Cianofíceas), que são espécies que 

possuem um potencial de produzir toxinas, e que estão relacionadas à mortalidade 

de animais e a danos à saúde humana (CETESB, 2009). 

Neste sentido, observa-se intensa deterioração dos corpos d’água urbanos 

devido ao lançamento de esgoto independente da densidade populacional, alterando 

a qualidade da água e os padrões dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

Por outro lado, durante o desenvolvimento urbano, houve o crescimento 

populacional promovendo aumento considerável nas demandas hídricas, associado 

à expansão urbana, o que pode levar à disponibilidade de um recurso hídrico 

degradado, sujeito à contaminação e à poluição (TUNDISI, 2003). Por esta razão, 



faz-se necessário o monitoramento dos recursos hídricos, além do diagnóstico local, 

coletando dados que contribuem para uma análise global da saúde dos 

ecossistemas aquáticos de água doce no Brasil. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a qualidade da água superficial por meio de 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, indicando as principais fontes de 

poluição no córrego Sul (Sertãozinho/SP), no córrego Jaboticabal (Jaboticabal/SP) e 

na lagoa do Saibro (Ribeirão Preto/SP), localizados em ambiente urbano no ano de 

2017. Como objetivo específico, este trabalho se propõe a identificar os principais 

impactos nos recursos hídricos de ambientes urbanos; analisar a qualidade da água 

de córregos urbanos e lagoa urbana a partir de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos; apresentar propostas de redução dos impactos negativos aos 

corpos d’água e contribuir para a geração de dados a partir de uma rede 

internacional de monitoramento da qualidade da água em diferentes municípios. 

 

METODOLOGIA 

 

Localização e caracterização da área de estudo 

 

As áreas de estudo estão localizadas nas bacias hidrográficas do Rio Mogi-

Guaçu (UGRHI 9) (córrego Sul – Sertãozinho/SP e córrego Jaboticabal – 

Jaboticabal/SP) e bacia hidrográfica do Rio Pardo (UGRHI 4) (lagoa do Saibro – 

Ribeirão Preto/SP e córrego Sul – Sertãozinho/SP). 

 A metodologia que está sendo utilizada para amostragem é a coleta de 

amostras de água em pontos urbanos que podem ser acessados periodicamente. As 

coletas foram realizadas do mês de março a agosto de 2017, totalizando cinco 

coletas. 

Os métodos utilizados são registros fotográficos a cada coleta, no mesmo 

lugar em cada visita, fazendo com que seja mais fácil compará-las com o passar do 

tempo, em cada fotografia é registrada uma parte do corpo d’água e a área entorno 

do local da coleta, a cobertura vegetal e o tipo de vegetação, a cor da água, a altura 

da água em relação a algum ponto de referência e a fonte de poluição visível (Figura 



1). E também leva-se em consideração as condições gerais hidrológicas e 

ecossistemas, sobre os quais são levantados dados por meio de uma avaliação 

visual do local da coleta. É utilizado um questionário permitindo que seja descrito o 

uso da água, a vegetação e as fontes de poluição. Outro método utilizado é da 

qualidade geral da água em que é feita uma avaliação visual da cor da água e da 

presença e das características de qualquer alga. 

 

Figura 1 – Pontos de coleta no córrego Sul, córrego Jaboticabal e lagoa do 

Saibro. 

 
Fonte: Fotos do autor. 

 

Análise dos parâmetros físico-químicos 

 

 A qualidade bioquímica da água é determinada pela análise da concentração 

de nitrato (N-NO3) e fosfato (P-PO4) em ppm. Os testes são colorimétricos, sendo 

utilizados para análise de nitrato o reagente N-(1-napthyl)-ethylenediamine em sete 

intervalos de concentrações, de 0,2 a 10 ppm (N-NO3) (Kyoritsu Chemical, Tokyo, 

Japan). Para análise de fosfato são utilizados reagentes enzimáticos de inosina em 

sete intervalos de concentração, de 0,02 a 1,0 ppm (P-PO4) (CASTILLA; CUNHA; 

LEE et al., 2015). Os resultados são obtidos em um intervalo de 3 a 5 minutos, 

possibilitando a análise e lançamento dos resultados on line no banco de dados da 

Fresh Water Watch (FWW). 

A qualidade da água também é determinada por meio da turbidez, em que se 

utiliza um tubo Secchi plástico com 0,5 m de altura, com um disco branco e preto na 

parte inferior. O tubo possui uma escala graduada e não linear das Unidades de 

Turbidez Nefelométrica (UNT) na lateral e as medidas são baseadas na 

profundidade da água quando o disco de Secchi não é mais visível para o 

observador.  

 



Análise microbiológica 

 

Foram analisados os coliformes termotolerantes presente na água no mês de 

junho de 2017 através da técnica dos Tubos Múltiplos (CETESB, 2007). As amostras 

foram coletadas em frascos estéreis para que não ocorra a contaminação das 

amostras. O embasamento e princípio desta técnica é que por agitação as bactérias 

presentes em uma amostra se separem, resultando em uma suspensão de células 

bacterianas uniformemente distribuídas na amostra (CETESB, 2007). 

Foi também realizada a análise da comunidade de fitoplâncton, com o objetivo 

de identificar os grupos e espécies fitoplanctônicas presentes no corpo d’água. O 

método utilizado foi a coleta de amostras de água do local, com posterior dissolução 

em solução de lugol acético. Esta solução preserva os organismos fitoplanctônicos 

na amostra. Posteriormente foi colocado cerca de 10mL de água em uma câmara de 

sedimentação, que em seguida é colocada em uma caixa úmida e a amostra é 

assim deixada em descanso por 12 horas, para que o material morto e preservado 

decante no fundo da câmara de sedimentação. Com o auxílio de um microscópio 

invertido e chaves de classificação disponíveis na literatura foi possível a 

identificação de algas e cianobactérias da amostra. Para determinar a quantidade de 

indivíduos por mL é feito um cálculo a partir do volume amostrado. A análise de 

fitoplâncton foi realizada em parceria com o Prof. Dr. Davi Gasparini Fernandes 

Cunha (EESC-USP) (CUNHA, 2012). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Durante as 15 visitas a campo foi preenchido um questionário, cujo 

procedimento de análise e os reagentes utilizados fazem parte do projeto Fresh 

Water Watch (FWW) da Organização Ambiental Internacional Earthwatch, cedidos 

gentilmente pelo represente Prof. Dr. Davi Gasparini Fernandes Cunha (EESC-

USP). 

Durante o procedimento de coleta, os resultados são observados em até 5 

minutos, e o questionário é preenchido em até 10 minutos. Os pontos são de acesso 

fácil e em área urbana. Os resultados são posteriormente lançados on line no banco 

de dados da Fresh Water Watch (FWW). 



 Os resultados também podem ser inseridos pelo site ou diretamente pelo 

aplicativo do projeto Fresh Water Watch (FWW) da Organização Ambiental 

Internacional Earthwatch, sendo que o projeto investiga a saúde dos ecossistemas 

mundiais de água doce, promovendo uma avaliação abrangente da qualidade da 

água doce e monitoramento dos recursos hídricos. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos encontram-se nas Tabelas 1, 2 e 3. As elevadas 

concentrações de coliformes termotolerantes nos córregos indicam que a qualidade 

da água está deteriorada devido ao despejo irregular de resíduos sólidos, 

lançamento de efluentes domésticos/industriais e transporte de poluentes através da 

drenagem pluvial de áreas impermeáveis. Como consequência, tem-se a alteração 

dos parâmetros físico-químicos e perda da biodiversidade.  

As maiores concentrações de fitoplâncton ocorrem na Lagoa do Saibro, o que 

justifica a maior turbidez neste local de coleta e baixas concentrações de nitrato e 

fosfato, devido ao consumo pela comunidade fitoplanctônica. Já nos córregos, 

observam-se maiores concentrações de nutrientes, embora os valores estejam 

abaixo das concentrações estabelecidas na legislação. Possivelmente o nitrogênio e 

o fósforo encontram-se na forma orgânica, devido à proximidade da fonte de 

lançamento.   

Neste sentido, evidencia-se a necessidade de monitoramento do recurso 

hídrico e divulgação dos resultados em um banco de dados globais, indicando os 

problemas ambientais como perda da biodiversidade aquática, risco de doenças que 

podem causar problemas à saúde pública e comprometimento do abastecimento da 

água na área urbana e rural. 

O crescimento da população nas últimas décadas resultou no crescimento 

das cidades, e com isso o aumento consequencial da pressão das atividades 

antrópicas sobre os recursos naturais. E o ecossistema que vem sofrendo e sendo 

alterado de forma negativa é o ecossistema aquático, em função das atividades 

antrópicas como mineração, construção de barragens e represas, desvio do curso 

natural de rios, lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados, 

desmatamento, entre outras atividades (GOULART; CALLISTO, 2003).  

 



Tabela 1 – Resultados de observação de algumas variáveis identificada nos 
pontos de coleta. 

Local/ Cidade Variável  Resultado  

Córrego Sul/ 
Sertãozinho 

Uso da terra Residencial Urbano 

Fonte de 
poluição 

Descarga residencial e descarga urbana/viária 

Vegetação da 
margem 

Arbusto, árvore e grama 

Cor da água Marrom 

Distribuição 
das algas 

Sem algas 

     

Córrego 
Jaboticabal/ 
Jaboticabal 

Uso da terra Residencial Urbano 

Fonte de 
poluição 

Descarga residencial e descarga urbana/viária 

Vegetação da 
margem 

Arbusto, árvore e grama 

Cor da água Incolor 

Distribuição 
das algas 

Aderidas ao substrato 

 

Local/ Cidade Variável  Resultado  

Lagoa do Saibro/ 
Ribeirão Preto 

Uso da terra   Residencial Urbano 

Fonte de 
poluição 

Descarga urbana/viária 

Vegetação da 
margem 

Arbusto, árvore e grama 

Cor da água Verde 

Distribuição 
das algas 

Distribuição uniforme 

 

Tabela 2 – Resultados das análises físico-químicas nos pontos de amostragem 
no ano de 2017. 

Local/ Cidade Mês/Ano Nitrato (mg/L) Fosfato 
(mg/L) 

Turbidez 
(UNT) 

Córrego Sul/ 
Sertãozinho 

03/2017 0,5 – 1 0,02 – 0,05 19 

05/2017 1 – 2 <0,02 17 

06/2017 0,5 – 1 <0,02 <14 

07/2017 1 – 2 <0,02 <14 

08/2017 1 – 2 <0,02 14 

     

Córrego 
Jaboticabal/ 
Jaboticabal 

03/2017 1 – 2 0,02 – 0,05 <14 

05/2017 1 – 2 <0,02 <14 

06/2017 1 – 2 <0,02 <14 

07/2017 1 – 2 <0,02 <14 

08/2017 1 – 2 <0,02 <14 

     

Lagoa do 
Saibro/ Ribeirão 
Preto 

03/2017 <0,2 <0,02 25 

05/2017 <0,2 <0,02 25 

06/2017 <0,2 <0,02 30 

07/2017 <0,2 <0,02 40 

08/2017 <0,2 <0,02 100 

 

 
 



Tabela 3 – Resultados de coliformes termotolerantes e densidade 
fitoplanctônica nos pontos de amostragem no mês de junho de 2017. 

Local/ Cidade Coliformes Termotolerantes 
(UFC/100mL) 

Densidade 
fitoplanctônica (cels/mL) 

Córrego Sul/ 
Sertãozinho 

4,5x10
4
 671 

Córrego Jaboticabal/ 
Jaboticabal 

3,3x10
4
 9.053 

Lagoa do Saibro/ 
Ribeirão Preto 

<100 21.570 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, podemos concluir que o os 

córregos analisados estão sob grande pressão urbana e encontram-se deteriorados 

principalmente pelo lançamento de efluentes. Já a lagoa do Saibro não apresenta 

lançamento de esgotos, entretanto observa-se a presença de resíduos sólidos, 

grande contato da população, que a utiliza para balneabilidade e pesca, embora não 

sejam permitidas estas atividades no local. Assim, foi possível observar aspectos de 

impacto ambiental neste trabalho de monitoramento e levantamento de dados dos 

recursos hídricos nos municípios de Sertãozinho/SP, Jaboticabal/SP e Ribeirão 

Preto/SP, através da amostragem periódica de água do córrego Sul, córrego 

Jaboticabal e lagoa do Saibro. Quanto às propostas de mitigação dos impactos 

nestes recursos hídricos, ressalta-se a importância de interceptação dos esgotos 

para que sejam destinados para as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), 

políticas públicas para garantir a eficiência do saneamento básico e a implantação 

de parques lineares ao longo dos corpos d’água, propiciando melhoria do microclima 

urbano, sendo palco natural em meio os municípios e locais de recreação para as 

populações urbanas. Este projeto é desenvolvido em parceria com a ONG 

Earthwatch Institute, através do projeto FWW, corroborando com os objetivos da 

ONG, sendo um estudo inédito no interior do estado de São Paulo por meio deste 

projeto.  
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