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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o levantamento e discussão dos resultados obtidos na avaliação da 

qualidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Dourado. A bacia em estudo tem o rio 

Dourado como afluente do rio Tiete e está localizada no Centro Oeste Paulista, região de 

vocação agrícola, além de atividades pecuárias e turísticas. Os principais fatores avaliados 

foram: a qualidade de água, uso e ocupação do solo em torno da bacia e seu perfil sanitário. 

Para tanto, foram selecionados 42 (quarenta e dois) pontos de amostragens, sendo 06 (seis) no 

corpo principal do rio Dourado e 36 (trinta e seis) na confluência com os principais 

contribuintes (tributários). Os parâmetros que apresentaram desconformidades foram: DBO5, 

Ferro Total, Cobre, Oxigênio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes e Condutividade 

Elétrica, com maior evidência a partir do Ponto Tangará no sentido nascente – foz. Isto se dá 

devido aos diversos usos antrópicos, tanto rural quanto urbano. A forte presença do cultivo da 

cana-de-açúcar, pastagem de animais e a construção de condomínios às margens do rio 

Dourado, exercem contribuição na descaracterização da qualidade da água e nos múltiplos 

pontos de erosão e assoreamento existentes. A avaliação mostrou a necessidade do 

envolvimento do poder publico e privado no que diz respeito à execução de ações 

mitigadoras. 

 

Palavras - chave: Qualidade ambiental, Micro-bacia, Rio Dourado.  
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ABSTRACT 

 

This work presents results obtained from the evaluation of the environmental quality of 

Dourado river Hydrographic Basin. The Basin under study has Dourado river as a tributary of 

the Tietê river and is located in Paulista Midwest, a region of agricultural vocation, besides 

livestock and tourist activities. The main factors evaluated took into account water quality, 

use and land occupation around the Basin and its sanitary profile. To this end, 42 (forty-two) 

sampling points were selected, being 06 (six) in the main body of Dourado river and 36 

(thirty-six) at the confluence with the main contributors (tributaries). The parameters that 

showed changes were: BOD5, Total Iron, Copper, Dissolved Oxygen, Thermotolerant 

Coliforms and Electrical Conductivity, with more evidence from Tangará Point in the 

fountaing- mouth way. This is due to several anthropic uses, both rural and urban. The strong 

presence of the sugar cane cultivation, animal grazing and condos building on the shores of 

Dourado river, contributes to water quality and multiple points of erosion and silting existing. 

The evaluation showed the need of the public and private power involvement concerning the 

implementation of mitigating actions. 

 

Kyewords: Environmental quality, Micro-basin, Dourado River. 
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1. INTRODUÇÃO 

O homem dispõe de diversos recursos naturais, sendo que a água é um dos mais 

importantes e essenciais para sua sobrevivência. Nas ultimas décadas verificou-se que não 

bastava ter elevada disponibilidade de água, mas que é indispensável apresentar propriedades 

e qualidade adequadas para os múltiplos usos (MOTA, 1995). 

As atividades antrópicas, geralmente resultam na produção de resíduos os quais são 

facilmente incorporados aos corpos hídricos, isto devido às suas características naturais, 

podendo ocasionar o comprometimento da qualidade das águas. O despejo de efluentes 

domésticos e industriais sem tratamento adequado e as utilizações extensas de fertilizantes e 

defensivos agrícolas são as principais causas da poluição dos mananciais. 

As práticas urbanísticas e rurais têm alterado o ambiente de forma inadequada, 

prejudicando a qualidade das águas dos mananciais e, consequentemente, diminuído sua 

disponibilidade, principalmente para o abastecimento público (GOMES, 2012). 

Os cursos hídricos estão infinitamente relacionados com o ambiente ao seu redor 

(BRAGA et al., 2005). A qualidade da água depende dos múltiplos usos, estando diretamente 

arroladas às atividades antrópicas e naturais que estão envolvidas, tornando-se necessário 

analisar o todo, solo e água, para melhor conhecê-la e que ocorra menor impacto possível nos 

recursos hídricos. 

O planejamento dos recursos hídricos é uma ferramenta importante para a 

manutenção eficiente destes, interagindo as diversas ações dentro da bacia tais como: o 

manejo da fauna e flora, conhecimento da geologia, hidrologia, etc. Para tanto, o Governo 

Estadual vem atuando e apoiando diversos programas visando à melhora contínua do meio 

ambiente. Entretanto, nossos governantes em todos os níveis, ainda não dispensaram a devida 

atenção aos recursos hídricos. 
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Sabendo que os recursos naturais são finitos, é preciso atentar-se ao estágio atual de 

degradação dos corpos d‟água, decorrente muitas vezes do despreparo técnico dos 

responsáveis pela gestão, nas questões relativas ao uso e ocupação do solo, o intenso 

desmatamento, a contaminação de águas superficiais e subterrâneas, o emprego de práticas 

agropecuárias inadequadas, o descontrole de processos erosivos e de assoreamento, ocorrentes 

tanto na área urbana como rural, e o uso irracional e abusivo da água. 

Os avanços na gestão das águas exigem o conhecimento das características dos 

recursos hídricos como subsídio para a definição das ações e intervenções necessárias. Por 

isso, o acompanhamento e a avaliação da situação, tanto sobre a quantidade e quanto na 

qualidade da água, como também a evolução da sua gestão, adquire um caráter essencial. 

Muitas cidades nasceram e se desenvolveram as margens dos rios, os quais 

contribuíram de forma direta para o seu crescimento, tendo em vista que, o desenvolvimento 

econômico e social de uma região está diretamente associado à disponibilidade e qualidade 

dos recursos hídricos. 

Entretanto a disponibilidade de água em rios, lagos e aquíferos depende de diversos 

aspectos relacionados, principalmente, o clima, o relevo e à geologia da região. Devendo 

atender aos usos múltiplos como abastecimento para população, criação de animais, 

abastecimento de indústrias, conservação do ecossistema, diluição de águas residuais, 

irrigação de áreas agrícolas, aquicultura, produção de energia através de hidrelétricas, 

recreação e turismo.  

Por outro lado, os recursos hídricos distinguem-se dos demais recursos naturais pelas 

formas de ocorrência e distribuição, principalmente por se constituir em um bem essencial e 

simultaneamente, em uma ameaça potencial. Assim, a água poderá ser um fator limitante ao 

desenvolvimento regional, seja em virtude de sua escassez e/ou de sua qualidade. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A avaliação da qualidade ambiental da bacia hidrográfica tem papel fundamental no 

gerenciamento dos recursos hídricos. Nesse contexto, a bacia do rio Dourado vem sofrendo 

degradação resultante do crescimento populacional desordenado, tendo como fator marcante o 

uso e ocupação do solo, a ausência de mata ciliar e ao despejo de efluentes tratado e não 

tratado. Dessa forma, existe a necessidade de conhecer as características da água do rio 

Dourado, que é utilizada para o abastecimento público, dessedentação de animais, irrigação, 

lazer e turismo.  

A finalidade deste estudo consiste em avaliar a qualidade ambiental da bacia do rio 

Dourado, através da caracterização da qualidade da água em toda extensão do curso principal, 

bem como o uso e ocupação do solo de suas margens. O rio Dourado é um corpo de água 

doce, classe 2, conforme Decreto nº 10.755 de 22/11/77, e possui aproximadamente 92 km de 

extensão, desde a cabeceira no município de Pirajuí, até sua foz Usina Hidrelétrica Mario 

Lopes Leão em Promissão. A população da bacia do rio Dourado está estimada em 166.722 

habitantes, considerando os municípios abrangidos: Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, 

Guaiçara e Promissão (SEADE, 2013). 

O rio Dourado é um dos principais afluentes do rio Tietê que, atualmente sofre com 

as consequências da ingerência e da poluição, fato esse não só ocasionado pelo esgoto 

doméstico despejado, mas também devido aos fertilizantes e defensivos agrícolas e o 

lançamento de efluentes industriais que são incorporados em suas águas. Como exemplo, 

pode-se citar a praia de água doce em Sabino. Esta se localiza no município de Sabino que é 

banhado pelo córrego do Esgotão que vêm sendo afetada, desde 2007, por processos de 

eutrofização, com presença de floração de cianobactérias o que tem prejudicado o turismo e a 

economia da cidade. Este fato também foi verificado nas cidades vizinhas de Araçatuba e 

Ibitinga.  
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A atual poluição que afeta o rio Tietê pode ser o reflexo futuro da bacia do rio 

Dourado. Portanto deve-se avaliar a sua dinâmica em termos qualitativos e quantitativos, o 

que contribuirá para o levantamento da qualidade ambiental e o planejamento de ações 

mitigadoras.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Dourado, através de 

amostragens sistemáticas, bem como as formas de uso e ocupação do solo, identificando dessa 

forma, as origens dos impactos negativos no meio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar levantamento em campo do uso e ocupação do solo; 

 Coletar amostras de água no corpo principal do rio Dourado e nas principais 

confluências; 

 Analisar a qualidade da água através de parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos; 

 Correlacionar os parâmetros de qualidade da água com as formas de uso e 

ocupação do solo; 

 Avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos ocasionados pelo uso e 

ocupação do solo. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Pode-se dizer que em todo planeta, praticamente não existe um ecossistema que não 

tenha de alguma forma sofrido influências diretas e/ou indiretas das ações antrópicas, como 

por exemplo, contaminação dos ambientes aquáticos, desmatamentos, poluição atmosférica e 

introdução de espécies exóticas, resultando na perda da biodiversidade (GOULART & 

CALLISTO, 2003).  

Os impactos ambientais, sociais e econômicos da degradação da qualidade das águas 

se traduzem entre outros, no aumento de doenças de veiculação hídrica, no aumento do custo 

de tratamento das águas ao abastecimento doméstico e industrial, na perda de produtividade 

agrícola e pecuária, na redução da pesca e turístico. 

A existência de água limpa é requisito essencial para a manutenção dos ecossistemas, 

principalmente aquáticos e para a maioria das atividades humanas. 

O conhecimento sobre a qualidade das águas é essencial, para que seja feita uma 

gestão correta. A avaliação ambiental das bacias torna-se um importante instrumento que 

contribui não só no entendimento da dinâmica do sistema, mas também para propor medidas 

de manejo e recuperação das áreas (MARQUES et al., 2007). 

A importância da avaliação e monitoramento da qualidade ambiental dos recursos 

hídricos é solidificada diante dos inúmeros trabalhos técnicos e científicos encontrados no 

Brasil e no exterior sobre esta vertente. Podem-se citar muitos trabalhos sobre o tema, como o 

de Gomes (GOMES, 2010), que estudou as águas superficiais da bacia do ribeirão da Água 

Parada no município de Bauru e teve como objetivo identificar as fontes poluentes, através de 

monitoramento e elaboração de um modelo de qualidade da água (GOMES, 2010). A 

caracterização do meio físico e o levantamento do uso do solo permitiram identificar fontes de 

poluição pontuais e difusas, dando o panorama da saúde ambiental da área (GOMES, 2010).  
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O trabalho científico desenvolvido por Mattos (2005) avaliou a qualidade ambiental 

da bacia hidrográfica do córrego do Picadão, em Campinas, São Paulo, e teve como base 

principal os critérios geomorfológicos, no qual as unidades ambientais foram avaliadas por 

meio de aplicação de indicadores socioeconômicos, o qual constatou que as áreas de maior 

fragilidade natural, tendem a ser ocupadas pela população socialmente excluída e mais 

vulnerável aos riscos ambientais (MATTOS, 2005). 

Tendo em vista que, os trabalhos anteriormente citados tiveram como base a 

avaliação ambiental de um determinado recurso hídrico, evidenciou que esta pode ser 

realizada com diversos enfoques, embora seja mais comum a utilização de parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos e o uso e ocupação do solo, como os trabalhos desenvolvidos por: 

(TOLEDO & NICOLELLA, 2002), (MARQUES et al., 2005), (GOMES, 2010), entre outros 

autores. 

Um dos principais objetivos da avaliação mundial dos recursos hídricos é elucidar a 

comunidade internacional sobre as conseqüências se continuarmos a gerir nossos recursos 

hídricos como fazemos atualmente, e não sugerir quais ações pode ser necessário para 

prevenir resultados catastróficos e indesejados (GOMES, 2010). 

Faria (2012) afirma que, o conceito de que o Brasil possui alta disponibilidade dos 

recursos hídricos é uma conclusão equivocada, sendo que atualmente há cenários de escassez 

em determinadas regiões e que no futuro próximo, poderão agravar ainda mais. 

Nota-se uma grande pressão do sistema agrícola sobre os recursos naturais, através 

da utilização do solo e da água na produção de alimentos, visando o crescimento produtivo. 

De acordo com Gomes (2010), a expectativa que o setor agrícola demande dois 

terços de toda água consumida no mundo e que no período de 1961-2004 a produção por área 

aumentou num fator de 2,3, maior do que a taxa de crescimento populacional que foi de 2,0, e 

que a produção total da safra aumentou num fator de 2,4, embora as áreas de lavouras tenham 
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aumentado apenas 10%. Segundo Oki e Kanae (2006 apud GOMES, 2010), o crescimento no 

setor agrícola ocorreu devido ao aumento das áreas irrigadas, o que corresponde ao maior 

volume da retirada de água para atender a demanda (OKI & KANAE, 2006). 

Em relação à disponibilidade e qualidade da água deve-se levar em consideração, as 

estimativas do crescimento populacional para as próximas décadas, o que acarretará um 

aumento na demanda da produção de alimentos, necessitando cada vez mais de áreas 

agricultáveis, o que sugere maior na demanda de água. 

 

4.1 Panorama da Água no Brasil 

O território brasileiro apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto 

aos recursos hídricos. Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição 

espacial desigual dos recursos hídricos. Cerca de 80% da disponibilidade hídrica se concentra 

na região hidrográfica da Amazônia, onde se concentra a menor densidade demográfica 

(ANA, 2013). 

O Brasil possui 12% da disponibilidade de água doce superficial do mundo, sendo 

este um grande patrimônio do País, contudo, não se resume apenas no seu aspecto 

quantitativo, mas está diretamente relacionado à qualidade, o que representa fator limitante 

para seu aproveitamento (ANA, 2013). 

Segundo a Agência Nacional das Águas (2013), a divisão Hidrográfica Nacional 

consiste nas seguintes bacias hidrográficas: Amazonas, Tocantins/Araguaia, Atlântico 

Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, 

Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Paraguai, Paraná e Uruguai. 

A região hidrográfica do Paraná é a que tem maior volume total de água armazenado 

o que consiste em 248.042 hm
3 

(hectômetro cúbico), no entanto possui o maior número de 
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habitantes, contribuindo para que a disponibilidade seja considerada como intermediária, 

quando comparada com as demais regiões (ANA, 2013). 

Outro fator preocupante é a contaminação das águas, embora os mananciais 

superficiais estejam mais expostos as poluições pontuais e difusas, alguns mananciais 

subterrâneo também estão com a qualidade de suas águas comprometidas (FARIA, 2012). 

Segundo Braga et al. (2010), a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que 25 

milhões de pessoas no mundo morrem por ano em razão das doenças transmitidas pela água, 

como cólera e diarréia. A OMS adverte que nações em desenvolvimento 70% da população 

rural e 25% da população urbana não têm acesso ao abastecimento com água potável. Este 

problema poderia ser evitado se houvesse saneamento básico adequado. 

O grande desafio é disseminar os conhecimentos adquiridos pela comunidade 

científica que resulte em novas tecnologias e possam contribuir para o aprimoramento de 

políticas públicas, capazes de garantir qualidade e quantidade suficiente para suprir as 

necessidades das futuras gerações (FARIA, 2010). 

 

4.2 Gestão Ambiental e os Reservatórios Artificiais 

Souza (2000) conceitua a gestão ambiental “como o conjunto de procedimentos 

que visam à conciliação entre desenvolvimento e qualidade ambiental, devendo, portanto, 

buscar o equilíbrio entre as necessidades da sociedade e a capacidade de suporte dos 

ecossistemas”. Na visão do autor, a gestão ambiental encontra as suas ferramentas de ação, 

entre outras, na legislação, na política ambiental e na participação da sociedade (SILVA 

JUNIO, 2006). 

Malheiros (1996) estabelece que a gestão ambiental pode ser pública ou privada. 

Na primeira, a responsabilidade recai no próprio Estado como gestor do meio ambiente, 

que adota instrumentos e mecanismos para gerenciar a questão ambiental. A segunda está 
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relacionada com o gerenciamento pelas empresas, sejam elas públicas ou privadas, e se 

baseia em princípios e diretrizes definidos pela própria organização.  

Outro autor (Lanna, 1995), afirma que a gestão ambiental pode se definida como um 

“processo de articulação dos diferentes agentes sociais que interagem em um dado 

espaço, visando garantir, com base em princípios e diretrizes previamente 

acordados/definidos, a adequação dos meios de exploração dos recursos ambientais [...] 

às especificidades do meio”. O mesmo autor ainda enfatiza que fazem parte da gestão 

ambiental, entre outros: 

 

 a política ambiental – que é um conjunto de princípios doutrinários  que 

orientam as empresas ou o governo no trato das questões ambientais; 

 o gerenciamento  ambiental  – que é o conjunto de ações  destinadas  a 

regular o uso, controle e proteção ambiental; 

 o  planejamento  ambiental  –  que  é  um  estudo  prospectivo  que  busca 

adequar  o uso, controle e proteção do meio ambiente de acordo com os 

princípios estabelecidos na política ambiental. 

 

O planejamento enquanto conjunto de práticas que busca definir diretrizes para o uso 

e ocupação de determinado espaço, só pode ser interpretado como ambiental se tiver 

explicitado o compromisso da proteção ambiental conjugada à promoção do 

desenvolvimento (SOARES, 2005). O planejamento elaborado em consonância com o 

desenvolvimento sustentável deve considerar um sistema eficiente de gestão ambiental, com 

vistas à conservação do meio ambiente, entendida como a compatibilização e a 

otimização dos múltiplos usos do meio ambiente, de forma harmônica com as vocações 

naturais dos ecossistemas (LEAL, 1998). 
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Soares (2005) apud Silva Junior (2006) diz que “a sustentabilidade, na visão de 

Sachs (1993), possui cinco dimensões”: 

 

 a econômica – defende o gerenciamento e uma alocação mais eficiente dos 

recursos. Neste sentido, prevê a superação de algumas dificuldades externas, 

entre elas as relações adversas de troca do sul para o norte, as barreiras  

protecionistas dos países industrializados e as limitações de acesso à 

ciência e à tecnologia; 

 a social – pressupõe um processo de desenvolvimento sustentado por outro  

paradigma  de crescimento e outra  visão de sociedade,  tendo como meta 

uma distribuição eqüitativa de bens, de maneira a diminuir a defasagem 

entre o padrão de vida das pessoas; 

 a ecológica – inclui o respeito à capacidade de suporte e regeneração dos 

ecossistemas, a redução de processos poluentes e a procura  por 

tecnologias mais eficientes que possibilitem menos desperdício de recurso; 

 a espacial – busca uma distribuição territorial  mais balanceada  entre 

populações rurais e urbanas e a descentralização das áreas industriais ou 

agrícolas e · a cultural - indica uma preocupação em evitar a 

desestruturação cultural da comunidade, além de estimular padrões de 

consumo  e   comportamentos  que   venham  ao   encontro   do   novo 

paradigma do desenvolvimento. 

Além dessas cinco dimensões, considera ainda o autor a dimensão política como 

muito importante, pois, através dela, as populações devem ser envolvidas na elaboração e 

execução dos planos de gerenciamento ambiental com uma participação democrática, 

promovida por meio das organizações sociopolíticas e institucionais. 
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Na questão da gestão ambiental das águas, um aspecto importante a ser 

considerado é de se adotar a bacia hidrográfica como unidade geográfica de planejamento e 

intervenção, ao contrário da adoção de unidades de caráter político-administrativo, como o 

estado ou o Município (Lanna, 2000). Afirma também Lanna (1995), que a vantagem de 

sua utilização “é que a rede de drenagem de uma bacia consiste num dos caminhos 

preferenciais de boa parte das relações causa-efeito, particularmente aquelas que 

envolvem o meio hídrico”.  Soares (2005) também enfatiza que , “Uma das 

desvantagens de tal utilização é que nem sempre os limites municipais e estaduais 

respeitam os divisores da bacia e algumas relações de causa-efeito podem ter caráter 

econômico e político.” 

 

4.3 Agricultura e a Influência da Qualidade de Água 

A agricultura, um dos principais componentes da economia mundial, contribui de 

forma cada vez mais acentuada para a degradação da qualidade da água através do 

lançamento, mesmo que indireto, de poluentes na água, como agrotóxicos, sedimentos, 

fertilizantes, adubo animal e outras fontes de matéria orgânica e inorgânica. Muitos destes 

poluentes atingem as fontes de água superficial e subterrânea durante o processo de 

escoamento e percolação, chamadas de fontes difusas (MERTEN & MINELLA, 2002).  

De acordo com Hayes e Laws (1997) as principais vias de contaminação ambiental 

por agrotóxicos são aplicação direta na água; lixiviação do solo de áreas contaminadas; 

contaminação de águas subterrâneas por percolação do solo; liberação de efluentes industriais; 

usos domésticos e despejos de materiais de descarte. No contexto específico da qualidade da 

água, as principais implicações de sua degradação são descontrole do ecossistema, perda na 

biodiversidade, contaminação de ecossistemas marinhos, contaminação das fontes de águas 

subterrâneas e mortes provocadas por doenças transmitidas pela água. 
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Os defensivos agrícolas, chamados comumente de agrotóxicos são largamente 

utilizados para o aumento do rendimento agrícola e a maior abundância de alimentos. 

Contudo, pouca atenção foi dada por ocasião do seu aparecimento, principalmente quanto ao 

aspecto toxicológico e às implicações do seu uso. Os agrotóxicos estão entre os principais 

instrumentos do atual modelo de desenvolvimento agrícola brasileira, mas devido aos efeitos 

adversos que podem causar à exposição humana e ao meio ambiente, a preocupação com 

esses produtos cresce em importância com o aumento das vendas.  

O relatório realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA (2000) de consumo de ingredientes ativos de agrotóxicos e 

afins contempla 284 ingredientes ativos, com um consumo nacional de agrotóxicos de 

131.970 t. (MARQUES et al. 2007).  Na lista dos 10 agrotóxicos de maior consumo no país 5 

são herbicidas, onde estão inclusos a atrazina e a trifluralina. De acordo com Marques et al. 

(2007), a literatura internacional apresenta inúmeros trabalhos associados a esse tema, 

abordando também novas metodologias de determinação dos agrotóxicos. Na sua maioria, 

estes métodos associam a extração em fase sólida (SPE) à cromatografia gasosa ou líquida 

(vide, por exemplo, os trabalhos de BARCELÓ et al., 1996; BALINOVA, 1996; QUINTANA 

et al., 2000). 

A maioria dos estudos de monitoramento e pesquisas realizados em bacias ou micro 

bacias hidrográficas e fontes destinadas ao abastecimento público no Brasil avaliam as 

mudanças, espacial e temporal, na qualidade da água do rio ou bacia em relação aos 

parâmetros físico-químicos, nutrientes, alcalinidade, contribuintes inorgânicos e avaliação 

microbiológica. Os estudos são muito escassos em relação aos agrotóxicos (KATSUÓKA, 

2001; MARQUES, 2005). 

Marques et al.  (2007), afirmam que em se tratando de qualidade de água, a 

agricultura é um dos principais fatores impactantes, mesmo em áreas consideradas 
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ambientalmente preservadas. Citam ainda que vários fatores devem ser levados em conta, a 

saber: as características geológicas da região, o uso e ocupação do solo, sendo de primordial 

importância o tipo de atividade humana desenvolvida. As características gerais da qualidade 

da água natural são muito variáveis e derivam dos ambientes por onde circulam ou são 

armazenadas. 

Em relação a seu trabalho que avaliou o impacto da agricultura em áreas de proteção 

ambiental, os autores concluem que, em relação à contaminação de agrotóxicos nos corpos 

d‟água, a escolha dos agrotóxicos para estudo do monitoramento deve levar em conta fatores 

primordiais, entre eles: índice de aplicação na região; pertencerem ao grupo de agrotóxicos 

contemplados pela OMS e FAO; a persistência destes compostos no meio ambiente (os 

carbamatos – aldicarbe, carbaril, carbofurano - são inseticidas com persistência no meio 

ambiente de 1 a 18 meses) e alguns destes, recentemente, inclusos no controle de 

potabilidade, como a atrazina, a simazina (grupo das triazinas) a trifluralina (grupo das 

nitroanilinas) estão entre os herbicidas mais utilizados no mundo. Verificou-se que a 

qualidade da água é influenciada pela sazonalidade. Em períodos de chuva, detectou-se uma 

concentração maior de agrotóxicos na água superficial provocada pela lixiviação do solo pela 

chuva. Observou-se que as amostras de água superficial apresentaram uma maior incidência 

de resíduos de carbofurano, fato previsto e comprovado devido à grande mobilidade em meio 

aquoso. As amostras positivas, isto é, onde foram detectados resíduos de agrotóxicos, 

apresentaram maior frequência de observações durante os períodos de chuva, principalmente, 

quando os índices pluviométricos ultrapassam os 300 mm na média mensal. Uns dos 

principais fatores contribuintes foram às enchentes, que ocorrem com grande freqüência neste 

período. Embora as concentrações observadas dos resíduos de agrotóxicos fossem baixas, os 

resultados mostraram indícios de contaminação e do impacto da agricultura nos corpos 

d‟águas da bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape. 
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Os autores ainda indicam que ações de controle de uso e preservação das áreas de 

captação devem ser observadas. A primeira linha de defesa é proteger a água da 

contaminação. Avaliando-se as características físico–químicas da água superficial e tratada 

pode-se verificar a eficiência dos processos de tratamento aplicados nas ETA„s da Unidade de 

Negócio do Vale do Ribeira da SABESP. Os parâmetros estudados (pH, cor e turbidez) 

apresentaram homogeneidade para os valores obtidos na análise da água tratada, além de 

estarem dentro das faixas indicadas pela legislação de potabilidade vigente. A turbidez da 

água está associada ao material particulado em suspensão, portanto o tratamento e controle 

deste parâmetro devem auxiliar no controle dos agrotóxicos estudados que apresentaram 

potencial alto de transporte associado ao sedimento.  

Finalmente concluem que a avaliação ambiental da bacia torna-se um importante 

instrumento que poderá contribuir não só para a avaliação da qualidade da água e o 

entendimento da dinâmica do sistema, mas também para a escolha de medidas de manejo e 

recuperação deste ecossistema. Um dos grandes desafios na área de políticas públicas é 

harmonizar o desenvolvimento econômico/industrial com a preservação do meio ambiente, de 

forma que a exploração destes recursos não acarrete maiores danos aos ambientes e ao 

homem. Dessa forma, os recursos hídricos, principalmente os recursos hídricos destinados ao 

abastecimento público, devem ser integrados a um planejamento regional dentro do contexto 

holístico, unindo o conhecimento científico e a ação do poder público para sua utilização e 

manutenção. 

 

4.4 Caracterização da Bacia Hidrográfica  

 Segundo Souza (2010), defini-se como bacia hidrográfica as localidades da 

superfície terrestre separadas topograficamente entre si cujas áreas funcionam como 
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receptores naturais das águas pluviais. São áreas geográficas que drenam suas águas para um 

determinado recurso hídrico (MOTA, 1995). 

A bacia hidrográfica é composta por um conjunto de superfícies vertentes e de rede 

de drenagem formada por cursos d‟água que confluem até resultar em um leito único no seu 

exutório (FARIA, 2010).  

 

4.4.1 Bacia Hidrográfica do rio Dourado 

A partir de 1989, com a promulgação da Constituição Estadual, São Paulo, houve 

tratamento inovador aos recursos hídricos, criando-se o Sistema Integrado de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos (SIGRH) que é um mecanismo político e institucional, com o objetivo 

de conservar e recuperar a quantidade e a qualidade das águas (CBH-TB, 2013).  

Os comitês de bacias hidrográficas são órgãos colegiados, consultivos e deliberativos 

democráticos cujas suas atribuições devem ser exercidas na bacia hidrográfica de sua 

jurisdição, tendo como competência promover, articular e arbitrar sobre os assuntos de 

interesse dos recursos hídricos do seu território (MMA, 2006).  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha foi instalado nos termos da Lei nº 

7.663/91, em 13 de setembro de 1.996 e é composto por 36 municípios (CBH-TB, 2013). 

A bacia hidrográfica do Tietê/Batalha está inserida na Região Centro-Oeste do 

Estado de São Paulo, e é constituída por 33 municípios que possuem sede no interior da 

mesma e outros 3 foram aderidos por meio de deliberação do CBH – Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CBH-TB, 2010), sua extensão é de aproximadamente 100 km, da Usina 

Hidroelétrica Mário Lopes Leão até a Usina Hidroelétrica de Ibitinga. 

De acordo com o Guia de Sistema Paulista de Recursos Hídricos (2012), seus 

principais rios e reservatório são: o rio Tietê, rio Dourado, rio São Lourenço, rio Batalha e 
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ribeirão dos Porcos e o reservatório de Promissão. Sua área de drenagem corresponde a 

13.149 km
2
. 

O Dourado é um rio brasileiro do Estado de São Paulo e pertence à bacia do rio Tietê 

que integra a Região Hidrográfica da Bacia do Paraná, de acordo, com a divisão hidrográfica 

do Brasil adotada pelo IBGE e a ANA.   

A primeira nascente da bacia do rio Dourado, está localizada no município de Pirajuí, 

nas coordenadas (latitude 22º02‟11” S e longitude 49º21'01" W), com aproximadamente 3 km 

de distância da  rodovia estadual SP-300. O rio Dourado percorre aproximadamente 92 km, da 

nascente até o ponto onde deságua no reservatório da Usina Hidroelétrica Mário Lopes Leão, 

no município de Promissão, drenando 6 (seis)  municípios no interior do Estado de São Paulo: 

Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, Guaiçara e Promissão, conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 - Mapa do Estado de São Paulo com as Divisões das UGRHI e em Destaque os Limites 

Territoriais Dentro da UGRHI – 16, dos Seis Municípios Banhados pelo Rio Dourado. 
Fonte: CETESB – Águas Superficiais, 2013 e CBH-TB, 2008. 
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O rio Dourado tem grande importância no contexto de geração de energia na região. 

É um dos principais contribuintes que formam o reservatório da Usina Hidrelétrica Mário 

Lopes Leão (usina de Promissão). Também é muito utilizado em toda a região para lazer, 

turismo e pesca.  

A região de abrangência da bacia hidrográfica do rio Dourado é de vocação 

agropecuária, principalmente devido ao extensivo cultivo da cana-de-açúcar e atuação no 

setor da pecuária de corte e leite. 

Em decorrência do adensamento populacional e das atividades econômicas e sociais 

as margem dos rios, a cobertura vegetal (remanescentes florestais) em todo Estado, 

principalmente na região Centro-Oeste de São Paulo, encontra-se totalmente fragmentada e 

isolada. Este fato traz sérios prejuízos a todo o ecossistema.  

 

4.4.2 Processo de Desmatamento da Bacia Hidrográfica do Rio Dourado 

Braga et al. (2010), diz que o desmatamento e a urbanização podem modificar o ciclo 

hidrológico, por exemplo, diminuindo a evapotranspiração. Com o desmatamento,  o solo 

perde  sua capacidade de infiltração, aumentando o escoamento superfícial. 

Neste contexto, no Estado de São Paulo a ocupação e a exploração dos solos se fez 

de maneira rápida e desordenada, tendo como referência o modelo da cultura mundial, com 

práticas de desbravamento de solos para implantação e o desenvolvimento das diversas 

atividades econônimcas extrativistas. 

Segundo o Conselho Nacional Reserva da Biosfera da Mata Atlantica (2008), o 

Estado de São Paulo tem sua história ambiental marcada por diferentes níveis de impactos aos 

ecosistemas originais da Mata Atlantica. Em 1500 seu território era coberto por mais de 80%  

de florestas, o qual foi reduzido dráticamente. Em 1973, a floresta primitiva correspondia 
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apenas em 8,75% do seu território, concentrados principalmente na Serra do Mar (CNRBMA, 

2008).   

O bioma Mata Atlantica representou um dos mais ricos e divercificados conjunto 

florestal da América do Sul, perdendo somenteem extensão para a Floresta Amazônia. Hoje é 

reconhecido como o mais descaracterizados dos biomas brasileiros, onde iniciou a 

colonização e os ciclos de desenvolvimentos econômicos do país. Seu território possui a 

maior densidade populacional e a liderança das atividades econômicas (MMA, 2006). 

Depois da Mata Atlantica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofre com as 

interferencias humanas, com a bertura de novas áreas, para incrementear a produção agricula 

e pecuária, tem ocorrido um crescente esgotamento de recursos naturais da região. O Cerrado 

tem grande importancia social e detem conhecimento tradicional da sua biodiversidade 

(MMA, 2013). 

O Cerrado detem 5% da biodiversidade do planeta, sendo considerado a savana mais 

rica do mundo, porém um dos biomas mais ameaçados do País. Compreende um mosaico de 

vários tipos de vegetaçao, desde fisionomias campestres, savanicas e até florestais (MMA, 

2013). 

Atualmente a cobertura original da Mata Atlântica e do Cerrado foi resumida em 

diversos fragmentos remanescentes (Figura 2). Restam aproximadamente 106.360 fragmentos 

florestais no Estado de São Paulo (KUNTSCHIK et al., 2011). 
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Figura 2 – Localização do Rio Dourado e os Fragmentos Florestais, no Mapa do Estado de São Paulo. 

Fonte: Inventário Florestal da Vegetação Nativa (IF-2010). 

 

UGRHI - 16 
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Um dos impactos mais severos da fragmentação da vegetação nativa é o fato de que 

80% desses fragmentos apresentam menos de 0,2 km
2
, sendo que apenas 0,5% apresentam 

mais de 5 km
2
. “Portanto, além da própria fragmentação, há o agravante que o tamanho da 

maioria das manchas de vegetação natural remanescentes é muito reduzido, a ponto de 

comprometer a manutenção da diversidade biológica” (KUNTSCHIK et al., 2011). 

Ainda assim, suas reduzidas formações vegetais remanescentes abrigam uma 

biodiversidade ímpar, assumindo uma importância primordial para o Brasil (MMA, 2006). 

Neste contexto, grandes áreas de matas nativas foram retiradas na região Noroeste 

Paulista, principalmente devido ao primeiro ciclo a ser implantado, o ciclo do café que se 

iniciou em 1889. Logo em seguida, ocorreu a instalação da Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil (CARVALHO, 2007).  Milhares de árvores foram derrubadas para o fornecimento de 

dormentes, a construção e manutenção da ferrovia e parte utilizada para o consumo  geral, 

como abastecimento de caldeiras das empresas em instalação,  iníciando-se às atividades 

pecuárias. 

Frente a essa sequência desordenada da ocupação dos solos, ocasionando o 

desmatamento quase total da vegetação nativa, aumentando a suscetibilidade e a fragilidade 

do meio, vindo a prejudicar o ecossistema.  

A falta da vegetação natural na bacia do rio Dourado é também estendida a toda área 

de abrangência do CBH-TB – Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha. Segundo o 

Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, realizado pelo Instituto 

Florestal, o CBH-TB conta com apenas 6,7% de sua área, com vegetação nativa. Essa 

porcentagem é muito inferior a área recoberta com vegetação nativa em todo Estado de São 

Paulo o qual possui aproximadamente 17,5% (IF, 2010), conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Porcentagem de Área com Vegetação Natural por Comitê de Bacias Hidrográficas e o 

Estado de São Paulo. 

Fonte: Instituto Florestal (2010). 

 

Da mesma forma, o Inventário Florestal apontou as áreas de vegetação natural para 

os municípios do Estado, mostrando que entre os municípios que compõem a bacia 

hidrográfica do rio Dourado, Guaiçara é o município que possui a menor área (hectare) 

recoberta de vegetação natural com apenas 3,8%, enquanto Cafelândia é o município que 

possui a maior área recoberta de vegetação natural com 9%, conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Área em Porcentagem de Vegetação Natural dos Municípios de Abrangência 

da Bacia Hidrográfica do Rio Dourado. 

Município/área/ha. 

Área em hectare 
Área em 

% 
Mata 

Atlântica 
Várzea Cerrado Total 

Cafelândia 91.986 7.085 897 282 8.264 9,0 

Guarantã 46.180 3.061 842 - 3.903 8,5 

Pirajuí 81.943 4.898 1.069 50 6.017 7,3 

Lins 57.144 2.929 385 307 3.621 6,3 

Promissão 78.215 947 878 2.490 4.315 5,5 

Guaiçara 26.930 886 83 62 1.031 3,8 

Fonte: Instituto Florestal, 2010. 
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Segundo o  Inventário Florestal os fragmentos de vegetação natural que compõem a 

bacia do rio Dourado possuem aproximadamente 19.806 ha(hectares) de Mata Atlântica, 

4.154 ha (hectares) de Várzea e apenas 3.191 ha (hectares) de Cerrado. O município de 

Promissão possui a maior área do bioma Cerrado com 2.490 ha (hectares), enquanto, o 

município de Guaiçara não tem registro do mesmo (Tabela 1).  

 

4.4.3 Localização do Rio Dourado 

O rio Dourado está inserido na bacia hidrográfica Tietê / Batalha - UGHRI 16, 

(Figura 4). É um importante afluente à margem esquerda do rio Tietê, principal rio do Estado 

de São Paulo, com sua foz no reservatório da Usina Hidroelétrica de Promissão, UHE Mário 

Lopes Leão, coordenada N 7.633.705 E 632.759. Sua primeira nascente está localizada na 

divisa do município Presidente Alves com Pirajuí desaguando no rio Tietê, na coordenada 

geográfica N 7.447.119 E 657.993. 

 
Figura 4 - Localização do Rio Dourado na Bacia Hidrográfica do Tietê/Batalha - UGRHI-16, em 

Destaque. 

Fonte: Relatório da Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Tietê/Batalha, 2002. 
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Os municípios de Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins e Guaiçara pertencem a 

UGRHI-16, mas não possuem área total dentro da bacia hidrográfica do Tietê - Batalha. A 

área considerada da bacia do rio Dourado corresponde a 2.120,68 km² (Tabela 2). O 

município que possui maior extensão na bacia do rio Dourado é Cafelândia com 728,15 km
2
,
 

seguindo pelo município de Lins com 473,30 km
2
 e o município que possui menor extensão 

na bacia do rio Dourado é Promissão com 180,55 km
2
. 

Tabela 2 - Áreas dos Municípios na Região da Bacia do Rio Dourado. 

Município 
Área na Região da  

Bacia do rio Dourado (km²) 

Área Total do Município 

(km²) – SEADE 2013 

Pirajuí 256,09 824 

Guarantã 255,71 461 

Cafelândia 728,15 920 

Lins 473,30 571 

Guaiçara 226,88 271 

Promissão 180,55 779 

TOTAL 2.120,68 3.826 

Fonte: CETEC, 2008. Relatório da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha (adaptada 2013). 

  

4.4.4 Características Sócio econômicas 

As regiões administrativas e de governo que classificam a importância demográfica 

de cada município estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Região Administrativa e de Região de Governo por Município. 

Município Região Administrativa Região de Governo 

Pirajuí Bauru Bauru 

Guarantã Bauru Lins 

Cafelândia Bauru Lins 

Lins Bauru Lins 

Guaiçara Bauru Lins 

Promissão Bauru Lins 

Fonte: Fundação SEADE 2013 (adaptada). 
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A região de governo de Lins concentra a maior população da bacia do rio Dourado 

com 143.785 habitantes em 2013. A Região do Governo de Bauru concentra unicamente à 

população de Pirajuí, com 23.003 habitantes. (SEADE, 2013). 

Segundo a SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2013), a bacia 

do rio Dourado concentra aproximadamente 166.722 habitantes, representando 0,39% da 

população total do Estado de São Paulo. As três cidades mais populosas da bacia são: Lins 

(72.636 hab.), seguida por Promissão (36.866 hab.) e Pirajuí (22.937 hab.).  Na tabela 4, estão 

apresentados os dados do perfil sócio-econômico, dos 6 municípios que compõem a bacia do 

rio Dourado.  

 

Tabela 4 - Perfil Sócio-Econômico dos Municípios Pertencentes à Bacia do Rio Dourado. 

Dados Pirajuí Guarantã Cafelândia Lins Guaiçara Promissão 

Área (km
2
) 2013 824 461 920 571 271 779 

População (hab.) - 2013 22.937 6.423 16.802 72.636 11.058 36.866 

Densidade Demográfica 

(hab/km
2
) 2013. 

27,83 13,93 18,26 127,09 40,78 47,31 

Taxa Geométrica de 

Crescimento anual da 

População – 2010/2013 (% 

a .a.). 

0,37 0,10 0,40 0,58 1,24 1,14 

Grau de Urbanização (%) 

2010. 
81,46 85,30 86,82 98,83 90,85 84,30 

Taxa de Mortalidade 

Infantil (por mil nascidos 

vivos) 2011. 

15,75 - 26,82 11,57 23,12 19.19 

Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH - 2000 
0,78 0,73 0,79 0,83 0,78 0,82 

IPRS – 2010. 
Grupo 

4 

Grupo 

4 

Grupo 

4 

Grupo 

2 

Grupo 

4 

Grupo 

3 
Fonte: SEADE, 2013 (adaptada). 

Definição dos grupos do IPRS 

Grupo 2- Municípios que embora com nível de riqueza elevados, não existem bons indicadores sociais. 

Grupo 3 - Municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores nas demais dimensões. 

Grupo 4 - Municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou 

escolaridade. 

Grupo 5 - Municípios mais desfavorecidos, tanto em riqueza com nos indicadores sociais. 
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De acordo com o SEADE 2013, as projeções populacionais são essenciais para 

orientação de políticas públicas e tornam-se instrumentos valiosos para todas as esferas de 

planejamento, tanto na administração pública quanto privada. Estas informações viabilizam 

análises prospectivas da demanda dos serviços públicos e para o setor privado no 

dimensionamento de mercado.   

O município de Guaiçara obteve entre 2010 a 2013, o maior aumento populacional 

da bacia, com taxa de crescimento anual de 1,24%, no entanto, o município de Guarantã teve 

a menor taxa de 0,10% (Tabela 5 e Figura 5). 

 

Tabela 5 - Projeção da População dos Municípios Pertencentes à Bacia do Rio Dourado. 

Dados Ano Pirajuí Guarantã Cafelândia Lins Guaiçara Promissão 

Projeção da 

População Total 

2010 22.681 6.403 16.600 71.385 10.657 35.633 

2013 22.937 6.423 16.802 72.636 11.058 36.866 

2015 23.111 6.436 16.939 73.484 11.334 37.711 

2020 23.259 6.477 17.244 75.087 11.947 39.667 

Projeção de Homens 

2013 12.593 3.225 8.268 35.250 5.553 18.311 

2015 12.621 3.230 8.334 35.652 5.685 18.703 

2020 12.689 3.243 8.485 36.425 5.981 19.617 

Projeção de 

Mulheres 

2013 10.344 3.198 8.534 37.386 5.505 18.555 

2015 10.490 3.206 8.605 37.832 5.649 19.008 

2020 10.570 3.234 8.759 38.662 5.966 20.050 

Fonte: SEADE, 2013. 

 

Conforme a análise realizada pelo SEADE e demonstrado na Tabela 5 e Figura 5 até 

2020 os 6 municípios do interior de São Paulo que compõem a bacia do rio Dourado,  não há 

perspectiva de grande crescimento, nos próximos 10 anos. O aumento populacional dos 

municípios será suficiente para atingir 100.000 habitantes.  



27 

 

 

 
Figura 5 - Projeção da População Total dos Municípios que Abrangem a Bacia do Rio Dourado. 

Fonte: SEADE, 2013. 

 

O município que demonstra maior tendência de crescimento (SEADE, 2013) é o 

município de Promissão; que atualmente possui 36.866 habitantes e em 2020 a projeção de 

crescimento é que alcance 39.667 habitantes. 

A Tabela 7 apresenta a porcentagem de domicílios, nos municípios pertencentes à 

Bacia, que possuem acesso a serviços de saneamento básico como serviço regular de coleta de 

lixo, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário atendendo e destinação 

adequada de resíduos sólidos urbanos. No item serviços regular de coleta de lixo, a média de 

atendimento entre os 06 (seis) municípios abrangidos pelo rio Dourado é de 98,2%, sendo que 

o município que possui maior cobertura é o de Promissão com 99,6%. Observa-se que na 

porcentagem de atendimento por rede geral de esgoto sanitário, o município de Promissão 

possui 97,7% de atendimento, sendo o de maior abrangência. 
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Tabela 6 – Domicílios Particulares Permanentes nos Municípios da Bacia do Rio 

Dourado, com Atendimento a Serviços Regular de Coleta e Destinação de Lixo, 

Abastecimento, Tratamento de Esgoto.  

Dados Pirajuí Guarantã Cafelândia Lins Guaiçara Promissão 

Domicílios particulares 

permanentes atendidos por 

serviço regular de coleta 

de lixo, na zona urbana 

97,6 99,4 98,7 99,0 97,0 99,6 

Domicílios particulares 

permanentes urbanos 

ligados à rede geral de 

abastecimento de água 

98,6 98,5 99,1 97,8 95,6 99,7 

Domicílios particulares 

permanentes urbanos 

atendidos por rede geral de 

esgoto sanitário 

89,4 95,3 95,9 97,1 78,9 97,7 

Esgoto sanitário coletado 

que passa por algum tipo 

de tratamento 

1,0 25,0 6,0 100,0 - 100,0 

Lixo destinado a aterros 

sanitários, usinas de 

compostagem, incineração 

ou reciclagem 

100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Fonte: SEADE, 2000 (última atualização em 2000). 

 

4.4.5 Característica Geológica e Geomorfológica da Região 

A região está na província geomorfológica denominada de Planalto Ocidental 

Paulista, conforme Figura 6, caracterizada por Colinas Amplas e Colinas Médias com topos 

aplanados. Os dois tipos de relevos estão sujeitos ao controle estrutural das camadas sub-

horizontal dos arenitos do Grupo Bauru e das rochas efusivas básicas da formação Serra 

Geral. 
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Figura 6 - Mapa Geomorfogólico da UGRHI – 16 – Tietê Batalha. 
Fonte: CBH – TB, Relatório da Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha 

(Relatório Zero), 2002. 

 

De acordo com CBH-TB (2010), no interior da UGRHI 16 são encontrados os 

seguintes tipos de solo: Agrissolos Vermelho-Amarelos: Podzólicos Vermelho-Amarelos; 

Latossolos Vermelhos Latossolos Roxos + Latossolos Vermelho-Escuros; Gleissolos 

Háplicos (GX): Gleis Pouco Húmicos, Hidromórficos Cinzentos. 
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Segundo Lepsch (1977 apud BRAGA, 2010), as principais características do solo são 

as seguintes: 

- Latossolos: coloração vermelha, amarela ou alaranjada, muito profundos, bastante porosos, 

elevados teores de óxidos de ferro e alumínio, pequenas diferenças entre os horizontes que 

apresentam transição gradual ou difusa, à exceção do superficial, orgânico, típicos de clima 

tropicais úmidos, bastante envelhecidos e intemperizados; a fertilidade natural é baixa; podem 

suportar vegetação de floresta em razão de uma quantidade mínima de nutrientes 

periodicamente recicladas, ou vegetação de cerrado, nos quimicamente mais pobres; o cultivo 

extensivo é perfeitamente viável, pois possuem propriedades físicas boas e, na maior parte, 

estão situados em áreas de relevo suave, aptas à mecanização; dependem de correção da 

acidez e de adição de fertilizante; são ótima fonte de matéria-prima para aterros, estradas e 

barragens, além de facilitarem os trabalhos de engenharia que envolvem escavações (zonal). 

- Podzólicos vermelho-amarelo: característicos de regiões florestais úmidas, tem perfil bem 

desenvolvido com horizonte B vermelho ou vermelho amarelado em que se acumula argila; 

moderadamente ou bem intemperizados, têm profundidade mediana (1,5 m); ocorrem em 

situações de relevo mais acidentado; a fertilidade natural é maior que a dos latossolos, sendo 

mais comumente moderada, mas podendo apresentar, também, fertilidade elevada (podzólicos 

eutróficos); prestam-se bem à agricultura, desde que praticada em áreas de pouco declive, pois 

são susceptíveis à erosão. 

As Colinas Amplas são os sistemas de relevo dominantes em toda a UGRHI 16, 

principalmente na margem direita (setor Norte-Nordeste), enquanto que as Colinas Médias 

são encontradas preferencialmente na sub-bacia do rio Dourado. 

Na região, o substrato rochoso é composto pelos arenitos da Formação Adamantina, 

correlata ao Grupo Bauru de idade cretácea (bacia do Paraná), sendo que entre o município de 
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Cafelândia e Lins existem alguns pontos onde há formação Marília. Predominam os arenitos 

que apresentam granulação fina a muito fina (MOREIRA, 2007 et al.). 

Na região da bacia do rio Dourado predomina-se o relevo colinoso, apresentando 

declividade predominante inferiores entre 0% e 15% e amplitudes locais de até 100 m 

(SILVA JUNIOR, 2006). É composto em sua maioria por colinas médias na região de 

Cafelândia e Lins e colinas amplas na região de Pirajuí e Guarantã além da parcela da região 

de Guaiçara e Promissão. 

Pedologicamente predominam solos do tipo latossolo vermelho-escuro, fase arenosa. 

Nas áreas dos municípios de Guarantã, Cafelândia, Lins e Guaiçara há grande parte de solo 

tipo podzolizados, variedade Lins. Próximo ao distrito Guapiranga há uma área de solo 

hidromórfico, próximo às linhas de drenagem, na margem do rio Dourado, onde se localizam 

o córrego São João, córrego Jacutinga, córrego da Onça e ribeirão Capão Bonito à margem 

esquerda do rio Dourado. Geotecnicamente, os perfis de alteração são caracterizados por um 

horizonte de 6 a 8 m de solo superficial arenoso, homogêneo e de cor vermelho-castanho. 

 

4.4.6 Uso e Ocupação do Solo nos Municípios da Bacia do Rio Dourado 

As mudanças ocorridas nos ambientes naturais, devido o uso e ocupação do solo, 

inevitavelmente refletem na quantidade e na qualidade da água. 

De acordo com Mota (1995), com o processo de urbanização, ocorrem mudanças nos 

ambientes naturais, como o desmatamento, a impermeabilização solo, alterações na topografia 

entre outras. A impermeabilização do solo incide no aumento do escoamento superficial e 

diminuição da recarga dos aquíferos. 

Os usos e atividades rurais podem impactar o ambiente natural, refletindo 

diretamente sobre os recursos hídricos. Os desmatamentos, os movimentos de terra e a 
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poluição resultante do uso de pesticidas e fertilizantes, são padrões de mudanças ambientais 

que ocorrem na área rural (MOTA, 1995). 

O disciplinamento do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica é de suma 

importância para a manutenção e preservação dos recursos hídricos que a integram. 

Tendo em vista que, a região em estudo é conhecida nacionalmente como uma área 

agropastoril. A pecuária de corte também tem papel fundamental, o que resultou no 

funcionamento de grandes frigoríficos e indústrias de transformação de couro na região como 

os curtumes e as indústrias de calçados. No entanto, atualmente o setor agropastoril está sendo 

substituído pela canavicultura que a cada dia vem aumentando suas áreas.  

Segundo o IBGE a cidade Pirajuí chegou a ocupar a posição de maior município 

cafeeiro do mundo, com aproximadamente 35 milhões de pés de café. 

O município de Pirajuí é cortado pelo gasoduto Brasil-Bolívia, também conhecido 

como Gasbol (CBH – TB, 2010). A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) 

é responsável por administrar o trecho em território Brasileiro, que transporta gás natural 

entre Bolívia e Brasil com aproximadamente 3 mil km de extensão. O percurso está 

estrategicamente traçado para atender as áreas de grande consumo energético do país, como 

as cidades de Campinas, Araraquara e São Carlos no interior de São Paulo, além das cidades 

no estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desta forma, 

Pirajuí apresenta-se como uma área industrial em potencial, devido à possibilidade de 

aproveitamento deste recurso como fonte de energia.  

Em Guarantã, a quantidade de indústrias é pequena e o comércio se mostra em 

ascensão. As principais indústrias da cidade são: Indústria e Comércio de Plástico Guarantã 

LTDA, Frigorífico de Aves Guarantã LTDA (Frango Noroeste), Carlos Polita Estofados 

Guarantã ME e a Granja Tinôco (Ovos). 
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Cafelândia nome caracterizado pelo grande plantio de café foi um dos maiores 

produtores mundiais destes produtos. Sua base econômica é ainda sustentada pela agricultura 

e pecuária. Atualmente com a instalação da usina de álcool, Cafealcool, o cultivo de cana de 

açucar vem se destacando fortemente. Cafelândia ainda possui um moderno distrito industria, 

no qual diversas industrias, principalmente de pequeno e médio porte, ajudam a sustentar a 

economia local. 

No município de Lins existem 204 indústrias de médio e pequeno porte, tendo como 

maiores empreendimentos a JBS no seguimento frigorífico e a JBS Biodiesel. A Usina Lins 

que é filial da Usina Batatais integra as unidades associadas da Copersucar S/A, no setor de 

açúcar e álcool. 

O município de Guaiçara é popularmente conhecido, como a cidade Berço das 

Flores, possui empresas que atuam em diversas áreas como: recauchutagem de pneus, 

reparação de máquinas, comércio de equipamentos de irrigação, usina de reciclagem, entre 

outros. A cidade também possui produtores de plantas ornamentais e frutíferas. 

No município de Promissão, de acordo com a CESP – Companhia Energética de São 

Paulo, em 1966 foi dado início às obras de intalação da Usina Hidrelétrica Mário Lopes Leão,  

a qual foi inauguradaem 1975. Em 1999 a CESP e a Companhia de Geração de Energia 

Elétrica Tietê passam por uma cisão parcial, fundando a AES Tietê. Hoje a potência das 

instalações é de 350 MW (CBH-TB, 2013), sendo a segunda maior usina em capacidade 

energética da AES Tiete, no rio Tietê. 

Atualmente no município de Promissão possui dois tipos de economia forte: a 

pecuária e a agricultura. No setor pecuário há grandes empresas como os frigoríficos Marfrig 

e Frigoclass, destinados ao abastecimento interno do país e a exportação. No setor 

sucroenergético a usina de açúcar e álcool Renuka do Brasil S/A, antiga Equipav e a destilaria 

Córrego Azul S/A. 
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Os dados apresentados sobre a ocupação do solo foram baseados principalmente em 

levantamentos da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, através do 

Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária – LUPA. De acordo com a 

Figura 7 e Tabela 7, nota-se se que as áreas com o cultivo de pastagens destacam-se na região 

da bacia do rio Dourado com 47%, seguidas das áreas de culturas temporárias com 33%, a 

vegetação natural ocupa 8% e a cultura perene com 6%. 

 
Figura 7 – Principais Ocupações do Solo nos Municípios da Bacia do Rio Dourado. 

Fonte: LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (2008). 

 

 

Na região da bacia do rio Dourado, as pastagens ocupam a maior área, com 165.353 

ha (hectares), seguido pelas culturas temporárias 118.726 ha (hectares), demonstrando a forte 

vocação agropastoril. 

Ressaltando as insuficientes áreas reflorestadas com 4.920 ha (hectares), o que 

compreende a 1,38% entre os 6 municípios que compõem a bacia do rio Dourado, o 

município com a menor área refloresta é Guaiçara com somente 128 ha (hectares) e vegetação 

natural 29.358 ha (hectares), conforme apresentado na Figura 7 e Tabela 7. 
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Tabela7 – Ocupação do Solo nos Municípios da Bacia do Rio Dourado. 

DESCRIÇÃO DO USO 

MUNICÍPIOS 
Total da Bacia 

do Rio Dourado 
Pirajuí Guarantã Cafelândia Lins Guaiçara Promissão 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

CulturaPerene 556 6.044 364 5.148 165 6.442 71 1.183 37 799 444 532 1.637 20.149 

Reflorestamento 556 550 359 1.806 69 717 45 543 23 128 430 1.176 1.482 4.920 

Vegetação Natural 553 7.254 361 4.014 268 7.088 128 3.862 73 1.132 332 6.009 1.715 29.358 

Área Complementar 558 944 366 1.086 494 866 311 886 267 548 1.427 1.198 3.423 5.529 

CulturaTemporária 557 17.658 348 8.058 366 30.499 200 20.571 146 8.024 1.145 33.915 2.762 118.726 

Pastagem 557 47.759 363 22.310 477 35.012 316 21.647 234 11.322 1.349 27.303 3.296 165.353 

Área de Descanso 558 463 347 464 62 1.126 48 766 35 470 25 145 1.075 3.435 

Vegetação do Brejo ou 

Várgea 
557 3.251 360 626 483 4.318 5 9 3 6 111 240 1.519 8.450 

TOTAL - 83.923 - 43.512 - 86.068 - 49.467 - 22.429 - 70.518 - 355.920 

Fonte: LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (2008). 

 
Legenda: 

UPA = Unidade de Produção Agrícola. 

ha = Hectare. 
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4.4.6.1 Principais Explorações Animais nos Municípios do Rio Dourado 

A porcentagem de exploração animal por município se destaca na criação de 

bovinocultura mista em Pirajuí com 44.508 cabeças, representando 18,82% do total explorado 

no município e 72,54% do total explorado de bovinocultura mista da bacia do rio Dourado. 

Destaca-se a avicultura de corte nos municípios de Guarantã, Cafelândia e Guaiçara com 

1.831.002 cabeças/ano (95,52% dos municípios e 83,53% da bacia), 90.300 cabeças/ano 

(57,11% do município e 4,12% da bacia) e 250.600 cabeças/ano (80,42% do município e 

11,43% da bacia), respectivamente.  

A exploração de bovinocultura de corte predomina no município de Lins com 31.765 

cabeças, considerando 44,25% do município, e 19,07% do total da bacia. Por fim, a avicultura 

para ovos destaca-se no município de Promissão com 70,45% da exploração animal do 

município e 65,31% da exploração de avicultura para produção de ovos da bacia do rio 

Dourado (Figura 8 e Tabela 8). 

 

 
Figura 8 – Principais Explorações Animais na Bacia do Rio Dourado. 

Fonte: LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (2008). 
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Tabela 8  – Principais Explorações Animais nos Municípios da Bacia do Rio Dourado. 

EXPLORAÇÃO 

ANIMAL 
Unidade 

MUNICÍPIOS 
Total da Bacia do 

Rio Dourado 
Pirajuí Guarantã Cafelândia Lins Guaiçara Promissão 

Quant. 
No. 

UPA 
Quant. 

No. 

UPA 
Quant. 

No. 

UPA 
Quant. 

No. 

UPA 
Quant. 

No. 

UPA 
Quant. 

No. 

UPA 
Quant. 

No. 

UPA 

Bovinoculturamista Cabeças 44.508 265 4.245 190 1.916 76 29 2 3.135 62 7.521 322 61.354 917 

Avicultura de Corte Cabeças 20.000 1 1.831.002 35 90.300 3 120 1 250.600 2 - - 2.192.022 42 

Bovinocultura de Corte Cabeças 19.519 99 25.656 94 45.095 269 31.765 197 22.729 86 21.771 292 166.535 1.037 

Ovinocultura Cabeças 2.887 32 1.592 17 705 30 1.066 20 322 4 1.128 45 7.700 148 

Bovinoculturaleiteira Cabeças 1.615 50 543 19 1.614 46 6.596 111 4.020 61 21.739 625 36.127 912 

Equinocultura Cabeças 1.480 264 727 222 1.463 253 1.227 119 361 92 1.820 733 7.078 1.683 

Suinocultura Cabeças 475 33 276 12 605 16 240 16 59 9 2.440 189 4.095 275 

Caprinocultura Cabeças 404 5 6 2 150 1 101 4 - - 6 1 667 13 

Asininos e Muares Cabeças 234 74 140 36 95 19 5 4 21 10 15 11 510 154 

Minhocultura Canteiros 2 1 - - - - 20 2 16 1 - - 38 4 

Aviculturaparaovos Cabecas - - 52.050 3 14.150 2 16.120 5 - - 155.000 3 237.320 13 

Psicultura 
m² 

Tanques 
- - - - 1.900 2 14.460 4 15.000 1 8.682 9 40.042 16 

TOTAL  91.124 - 1.916.237 - 157.993 - 71.749 - 296.263 - 220.122 - 2.753.488 - 

Fonte: LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (2008). 
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4.4.6.2 Principais Explorações Vegetais nos Municípios da Bacia do Rio Dourado 

Da exploração total vegetal na bacia do rio Dourado destaca-se a braquiária com 

50% das áreas de plantio cultivadas, seguida pela cana-de-açúcar com 35%, laranja com 5%, 

milho com 3%, eucalipto com 1,5%, gramas com 1,5%, e 3% dividido entre as demais 

culturas mais significativas: colonião, café, seringueira, amendoim, manga, gramíneas para 

pastagem, etc. (Figura 9). 

Das culturas a braquiária, a grama, o café, o amendoim, a manga e gramínea para 

pastagem predominam em Pirajuí; a cana-de-açúcar e a laranja predominam em Cafelândia; o 

milho em Promissão; o eucalipto em Guarantã e, por fim, o colonião e a seringueira em Lins. 

Em Guaiçara destaca-se o hortifrutigranjeiro e, também possui áreas com plantio 

florestal localizados nas fazendas São Joãozinho, São Luiz, União e na nascente do córrego 

Nita. A Tabela 9 e Figura 9 apresentam detalhadamente as áreas (ha) dos principais produtos 

cultivados na área da bacia do rio Dourado por município, no ano de 2007.  

 

 
Figura 9 - Exploração Vegetal na Bacia do Rio Dourado. 

Fonte: LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (2008). 

4,98

2,84

1,48 1,56

35,23

50,44

1

10

100

Laranja Milho Grama Eucalipto Cana de 
Açucar

Braquiária

%



39 

 

 

 

Tabela 9 - Principais Culturas dos Municípios da Bacia do Rio Dourado. 

CULTURAS 

MUNICÍPIOS Total da Bacia 

do Rio Dourado Pirajuí Guarantã Cafelândia Lins Guaiçara Promissão 

Área  

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

No. 

UPA 

Área  

(ha) 

No. 

UPA 

Área 

 (ha) 

No. 

UPA 

Área  

(ha) 

No. 

UPA 

Área  

(ha) 

No. 

UP 

Área  

(ha) 

No. 

UPA 

Amendoim 487 3 60 1 194 2 - - - - 4,1 2 744 8 

Braquiária 41.392 473 22.297 315 34.676 472 2.015 311 11.266 233 27.122 1.347 156.900 3.151 

Cana de Açúcar 15.797 194 7.555 115 30.751 334 19.138 139 7.408 115 28.930 648 109.578 1.545 

Café 503 48 247 24 415 39 108 29 70 22 258 136 1.601 298 

Colonião 1.291 39 2 2 - - 1.377 15 - - 54 5 2.724 61 

Eucalipto 506 87 1.789 88 717 69 543 45 128 23 1.167 429 4.849 741 

Gramas 4.455 130 - - 137 31 26 5 - - - - 4.618 166 

Laranja 4.500 45 4.300 29 5.398 49 667 3 632 2 6 4 15.504 132 

Manga 372 9 64 17 75 9 32 10 36 6 6 9 585 60 

Milho 1.088 51 274 26 409 33 1.659 77 562 36 4.844 617 8.837 840 

Gramineas para 

Pastagens 
455 5 1 1 - - - - 35 1 - - 490 7 

TOTAL 70.844 - 36.591 - 72.773 - 26.495 - 20.137 -8 62.391 - 306.431 - 

Fonte: LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (2008). 
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4.4.6.3 Canavicultura 

O setor sucroalcooleiro apresenta uma cadeia produtiva em que várias de suas etapas, 

se não gerenciadas adequadamente, podem provocar impactos ambientais indesejados, 

principalmente associados ao solo e à água. 

Em bacias hidrográficas com menor disponibilidade de água, pode ser também um 

competidor expressivo pelos recursos hídricos, com destaque nas regiões em que a cana-de-

açúcar necessite de irrigação plena. 

O processo de tomada de decisão para uma gestão ambiental eficaz da água não 

representa tão somente a necessidade de conformidade legal da atividade industrial, mas 

também da demonstração de responsabilidade social do setor produtivo. Além disso, o setor 

sucroenergético tem importante atuação no mercado internacional e um número crescente de 

países vem exigindo certificação ambiental de produtos, processos de produção e serviços.  

A competitividade comercial exige, de forma cada vez mais presente a reavaliação 

dos processos produtivos e a adoção de práticas de produções mais limpas, que otimize os 

usos dos recursos naturais, dentre estes a água, um bem essencial à vida. (SHINTAKU, et al, 

2009).  

A canavicultura é a prática agrícola mais comum na região, ocupando extensas áreas 

da bacia hidrográfica do rio Dourado, conforme apresentado na Tabela 10. 

Observa-se na Tabela 10, que no ano safra de 2011 foram cultivados 112.094 

hectares (ha) de cana-de-açúcar. O município de Cafelândia foi o maior produtor 

correspondendo a 28,06% do total produzido na bacia, com 34.097 ha, seguido pelo 

município de Promissão com 26,40% do total da bacia com área de plantio de 29.056 ha. 
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Tabela 10 - Resumo da Safra de 2011 do Plantio de Cana-de-Açúcar nos Municípios da 

Bacia do Rio Dourado. 

 

Municípios 

Safra 2011 
Área Total do 

Município (ha) 

Ocupação com 

Relação à Área 

Municipal (%) 

No. 

UPA 

Área 

(ha) 

Ocupação na 

Bacia (%) 

Pirajuí 194 14.141 14,42 81.943 17,26 

Guarantã 115 9.000 6,90 46.180 19,49 

Cafelândia 334 34.097 28,06 91.986 37,07 

Lins 139 18.500 17,46 57.144 32,37 

Guaiçara 115 7.300 6,76 26.930 27,10 

Promissão 648 29.056 26,40 78.215 37,15 

TOTAL  112.094  382.398  

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2011). 

 

Entre os municípios que compõem a bacia do rio Dourado, o município Cafelândia 

tem a maior área ocupada pelo plantio de cana-de-açúcar com aproximadamente 34.097 ha 

(Hectares), o que corresponde a 37,15 % do seu território, seguido pelos municípios de 

Promissão com 29.056 ha (hectares) o que corresponde a 37,07 % do território e Lins com 

18.500 ha (hectares) o que corresponde a 32,37 % do seu território. 

Da área territorial total da bacia do rio Dourado possui 382.398 ha (hectares), 

aproximadamente 29% está direcionado para o plantio de cana de açúcar, o que representa em 

área 112.094 ha (hectares). Ponderando somente as áreas dos municípios  que estão dentro da 

UGRHI 16 é de aproximadamente 212.068 ha (hectares) o que representa 51,67% de seu 

território, possui plantio de cana-de-açúcar (Figura 10). 

A região que tradicionalmente foi conhecida com vocação pecuária mista, hoje 

apresenta um sensível incremento de área no cultivo da cana-de-açúcar em decorrência da 

instalação e/ou potencialização de algumas usinas de açúcar e álcool. 
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Figura 10 - Plantio de Cana-de-Açúcar na Bacia no Ano 2011 com Relação à Área Real 

da Bacia do Rio Dourado. 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2011). 

 

Conforme apresentado na Tabela 11, existem quatro destilarias instaladas na bacia do 

rio Dourado, sendo duas usinas no município de Promissão, uma em Lins e uma em 

Cafelândia. As instalações das usinas de açúcar e álcool são em função da região estar 

estrategicamente localizada, com o favorecimento do escoamento da produção pelas rodovias 

Marechal Rondon (SP-300) e a BR 153 e possuir grandes áreas agricultáveis.  

 

Tabela 11 - Relação das Unidades Produtoras de Álcool e Açúcar. 

Nº Usina Município Produto 

61 Cafealcool Destilaria de Álcool 

Ltda. 
Cafelândia Álcool 

60 Usinas Batatais S/A. Lins Açúcar e Álcool 

59 Renuka do Brasil S/A. Promissão Açúcar e Álcool 

190 Destilaria Córrego Azul S/A. Promissão Álcool 

Fonte: UDOP - União dos Produtores de Bioenergia, 2011. 
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4.4.6.4 Infra-Estrutura 

De acordo com Gomes (2012), o saneamento básico é um conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais que envolvem:  

- abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e respectivos instrumentos de medição;  

- esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;  

- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;  

- drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

 A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, tendo como fundamento a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento, garantindo a população segurança á 

saúde e proteção ao meio ambiente 

A rede de distribuição de água do Brasil atinge 63,9% do numero total de domicílios 

brasileiros, e tal serviço se caracteriza por desequilíbrios regionais, dados as diferentes 

proporções de atendimento nas regiões brasileiras (ANA, 2006). Destaca-se a Região 

Hidrográfica do Paraná com o maior número de municípios atendidos, superior a 90%. 
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O nível de atendimento de abastecimento de água tratada nos municípios da bacia do 

rio Dourado é em média de 98%, considerado um índice muito bom, sendo que, 50% provêm 

de água captada de fonte superficial e o restante de poços semi-artesianos. Algumas cidades 

não possuem hidrômetros nas residências, como os municípios de Guarantã e Cafelândia 

(Tabela 12), favorecendo o uso abusivo da população de água nobre e tratada. 

 

Tabela 12 - Abastecimento de Água Tratada na Região do Rio Dourado. 

Municípios 
Nível de 

Atendimento (%) 

Órgão ou Empresa Operadora do Sistema de 

Abastecimento de Água 

Pirajuí 99,12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Guarantã 99,94 Administração Direta da Prefeitura 

Cafelândia 95,11 Administração Direta da Prefeitura 

Lins 99,03 Sabesp 

Guaiçara 99,42 Administração Direta da Prefeitura 

Promissão 99,65 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Dentre os serviços de saneamento básico, o esgotamento sanitário é o menor nos 

municípios brasileiros. Os municípios com maior cobertura de rede se concentram nas regiões 

hidrográficas do Paraná e do Atlântico Sudeste, reforçando a tendência à concentração dos 

melhores índices de atendimento nas regiões mais desenvolvidas do país (ANA, 2006). 

Em relação à coleta e ao tratamento de esgotos sanitários os municípios brasileiros 

dividem-se em 20 % que coletam e tratam o esgoto coletado, 33% que só coletam e 47% que 

não coletam nem tratam os esgotos. Nos dois últimos casos, o esgoto é despejado in natura 

nos corpos de água ou no solo. No período de 1989 - 2000, intensificaram-se os esforços para 

a ampliação do tratamento do esgoto coletado, tendo ocorrido um aumento de 77,4% nesse 

período (ANA, 2006). 
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Os principais córregos afluentes do rio Dourado, que recebem os efluentes 

domésticos dos municípios que compõem a bacia do rio Dourado são: Em Pirajuí: córrego 

Dourado do Leste; Guarantã: córrego Guarany da Serra Azul; Cafelândia: córrego Saltinho; 

Lins: córrego Campestre; Guaiçara: córrego do Fim. 

A CETESB iniciou em 1974 a operação da Rede de Monitoramento de Qualidade 

das Águas no interior do Estado de São Paulo. As informações obtidas por meio do 

monitoramento têm possibilitado o conhecimento das condições dos rios e reservatórios das 

22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), em que se divide o Estado 

de São Paulo de acordo com a Lei Estadual nº 9.034 de 27 de dezembro de 1994. A UGRHI 

está estruturada no conceito de bacia hidrográfica (CETESB, 2013).  

Em 2006 os programas de monitoramento de qualidade dos rios e reservatórios 

totalizaram 356 postos de amostragem (CETESB, 2013).  A qualidade de água do rio 

Dourado é desconhecida, não havendo nenhum ponto de monitoramento da CETESB.  

Em âmbito nacional, o principal problema de qualidade das águas é o lançamento de 

esgotos domésticos, apenas 47% dos municípios brasileiros possuem rede coletora de esgoto, 

e somente 18% recebem algum tratamento (ANA, 2006). 

O lançamento de efluentes domésticos e industriais é feito in natura nos municípios 

de Cafelândia e Pirajuí, sendo desconhecido o grau de poluição e o comprometimento nos 

mananciais que são lançados. Nos municípios de Guarantã, Lins, Guaiçara e Promissão os 

efluentes domésticos são 100%. 

Segundo o último Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de São 

Paulo - 2012, elaborado pela CETESB, o nível de esgotamento das cargas orgânicas de 

efluentes doméstico na bacia apresenta os seguintes dados (Tabela 13).  
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Tabela 13 - Carga Orgânica Poluidora de Origem Doméstica dos Municípios da Bacia do Rio Dourado. 

 

Município 

 

Concessão 

População SEADE 

2012 
Atendimento (%) Eficiência 

Carga Orgânica Poluidora 

(Kg DBO/dia) 
 

Corpo Receptor Total Urbana Coleta Tratamento (%) Potencial Remanescente 

Pirajuí SAAE 23.098 18.816 100 0 - 1.016 1.016 Córrego Dourado Leste 

Guarantã PM 6.949 5.671 100 100 92 296 24 Córrego Guarany 

Cafelândia SAAE 16.730 14.525 100 4 82 784 758 Córrego do Saltinho 

Córrego do Meio  

Lins Sabesp 72.260 71.416 99 100 91 3.856 382 CórregoCampestre 

Guaiçara PM 10.891 9.898 100 100 90 534 53 Córrego Fim 

Promissão SAAEP 36.364 30.654 100 100 89 1.655 182 Ribeirão dos Patos 

Fonte: CETESB, 2012 (adaptda). 

 

Legenda: 

PM = Prefeitura Municipal. 

SAAE = Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

SAAEP = Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Promissão. 



47 

 

 

Os 6 municípios da bacia do rio Dourado possuem coleta esgoto doméstico. Todos os 

municípios fazem o lançamento de efluentes em cursos d‟água, sendo que apenas 4 deles 

(67%) possuem tratamento antes do lançamento, no entanto, os outros 2 municípios, que são 

Pirajuí e Cafelândia, não possuem tratamento efetivo do esgoto. 

Diariamente são produzidos no Estado de São Paulo 26 mil toneladas de resíduos 

sólidos domiciliares, a precariedade na destinação final destes resíduos e a falta de tratamento 

adequado podem desencadear muitos problemas relacionados às questões sanitárias, 

ambientais e sociais. Podendo ocorrer muitos prejuízos ambientais tais como, a disseminação 

de doenças, a contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais, a poluição do ar 

pelo gás metano e a facilitação da presença de catadores (CETESB, 2013). 

A partir de 1997 a CETESB através do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 

Domiciliares, tem organizado e disponibilizado informações sobre das condições ambientais e 

sanitárias dos locais de destinação dos resíduos sólidos domiciliares nos municípios paulistas, 

assim aprimorando os mecanismos da gestão ambiental (CETESB, 2013) 

A partir de 2012, foi reestruturado o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 

Urbanos, entre as mudanças passar a existir a Nova Proposta (NP) dos índices IQR e IQC, no 

que se refere ao enquadramento das condições das instalações de tratamento e/ou destinação 

final dos resíduos sólidos domiciliares. Atualmente são classificadas as instalações como 

inadequadas ou adequadas, conforme a Tabela 14, sendo extinto o enquadramento controlado. 

 

Tabela 14 - Enquadramento das Condições das Instalações de Tratamento e/ou 

Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares em Função aos Índices de IQR e 

IQR - Valas Nova Proposta e IQC. 

IQR – NP, IQR – Valas – NP e IQC ENQUADRAMENTO 

0,0 a7,0 Condições Inadequadas (I) 

1,1 a 10,0 Condições Adequadas (A) 

Fonte: Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares. CETESB, 2013. 
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De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólido Urbanos da CETESB 2012, 

são gerados diariamente na bacia do rio Dourado, aproximadamente 60,32 ton./dia de resíduo 

sólido urbanos em condições adequadas, conforme apresentado na Figura 11 e Tabela 15. 

 

 
Figura 11 - Produção de Resíduo Sólido Diário (ton./dia) na Bacia do Rio Dourado por 

Municípios. 
Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB 2012. 

 

 

No ano de 2011, dos 6 municípios que compõem a bacia, apenas 2 deles (33,33%) 

Pirajuí e Cafelândia, se enquadram na disposição final dos resíduos sólidos em situação 

INADEQUADA. Isso representa 13,34 toneladas por dia de resíduos sólidos sendo disposto 

inadequadamente, o que pode ocasionar sérios riscos para ambiente. Do restante, 4 municípios 

(66,67%) Guarantã, Lins, Guaiçara e Promissão estão em situação ADEQUADA. Em virtude 

da consolidação dos resultados do inventário é possível verificar que houve uma melhora do 

IQR médio de 2012 na bacia do rio Dourado, conforme indicado na Figura 12 e Tabela 15, 

passando o índice para 100 % em situação ADEQUADA. 
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Figura 12 - Evolução do IQR Nova Proposta na Bacia do Rio Dourado nos Anos de 2011 

e 2012. 
Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB 2012. 

 

O Governo do Estado juntamente com a CETESB com o intuito de melhorar a 

qualidade do solo e a diminuir as áreas contaminadas, tem trabalhado para a extinção dos 

lixões até em 2014 e disseminando práticas de coleta seletiva e reciclagem. 

Os municípios que compõem a bacia do rio Dourados, conseguiram em 2012 atingir 

a meta de 100% dos seus resíduos sólidos domiciliares terem destinação final de forma 

adequada, assim contribuindo de forma efetiva para a extinção dos lixões na região (Figura 

12). Segundo a CETESB em fevereiro de 2012, o Decreto Estadual nº 57.817/12, instituiu o 

Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos, que institucionaliza a 

atuação da Secretaria do Meio Ambiente no tema e uma estrutura de quatro projetos: 

1) elaboração do plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

2) apoio aos planos Municipais de Resíduos Sólidos; 

3) melhoria na gestão dos resíduos, que subdivide em responsabilidade pós-consumo, 

sistema declaratório e melhoria da gestão dos resíduos de construção civil; 

4) educação ambiental para resíduos sólidos.              
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Tabela 15 - Situação dos Resíduos Sólidos Urbanos dos Municípios Banhados pelo Rio Dourado. 

MUNICÍPIO 

Lixo 

2012 

(t/dia) 

SITUAÇÃO Enquadramento/ 

Disposição 

Final 

TAC LI LO 
AgênciaAmbiental 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2012 

IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC 

Pirajuí * 7,53 Bauru 6,0  4,8  6,6  10,0  9,4  7,9  8,5  6,2  8,0  Adequado N S N 

Guarantã * § # 2,19 Marília 4,2  4,6  5,6  10,0  9,6  10,0  8,9  8,7  9,0  Adequada N S S 

Cafelândia § * 5,81 Marília 4,7  4,2  3,9  9,8 6,0 9,4 6,3 7,8 5,7 7,2 4,6 3,5  8,8  Adequado N S S 

Lins § * 28,57 Marília 6,2  5,1 4,6 5,7 6,4 5,3 4,1 4,2  3,2  4,0  10,0  8,8  Adequado N S S 

Guaiçara * 3,96 Marília 8,4  4,6  2,9  6,9  10,0  9,8  8,8  9,5  9,0  Adequada N S S 

Promissão § * 12,26 Araçatuba 2,4  2,4 6,4  3,9 4,4 3,1 4,3 2,9 8,9  2,9  10,0  10,0  Adequada N S S 

Fonte: Inventário Resíduo Sólido Domiciliar - CETESB, 2012. 

 

Legenda:  

(*) =  FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) 

(#) = Programa Aterro Sanitário em Valas 

(§) = FEHIDRO 

LI = Licença de instalação  

LO = Licença de operação 

TAC = Termo de Ajustamento de Conduta 

(N) = não possui  

(S) = possui 
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Os municípios que se enquadram no CBH-TB, possuem diferentes sedes da 

CETESB, onde o município de Pirajuí responde a sede de Bauru, o município de Promissão a 

sede de Araçatuba e os municípios de Guarantã, Cafelândia, Guaiçara e Lins a sede de Marília 

O município de Lins depositava seus resíduos sólidos urbanos em lixão, situado 

próximo ao córrego Campestre. O que representa uma fonte de poluição do lençol freático 

através da infiltração de chorume, podendo afetar o corpo hídrico com alta carga orgânica, 

metais, entre outros contaminantes. Este córrego atravessa o perímetro urbano do município 

de Lins e deságua no rio Dourado. O lixão teve suas atividades encerradas em 2009 e desde 

então, todo resíduo sólido de Lins é encaminhado para um aterro sanitário licenciado, 

terceirizado, situado no município de Piratininga, no interior do Estado de São Paulo. 

A Figura 13 apresenta a evolução do IQR no decorrer dos anos de 1999 a 2012, 

sendo que o município de Promissão não apresentou IQR no ano 2001. No período de 1999 e 

2000, Promissão obteve o menor índice entre os 6 municípios, tendo uma sensível melhora 

em 2004, mas logo em 2005 atingiu seu menor IQR de 2,9. Através dos esforços 

governamentais em 2012, o município de Promissão atingiu o IQR 10. 

 
Figura 13 - Evolução do IQR de 1999-2012. 

Fonte: Inventário Resíduo Sólido Domiciliar - CETESB, 2012. 
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4.4.7 Licenciamento Ambiental para Resíduo Sólido 

A indicação do número total de unidades de disposição ou tratamento dos resíduos 

sólidos domiciliares, licenciadas no Estado de São Paulo é agrupada por Licenças de 

Instalação (LI) e por Licenças de Operação (LO). 

Os 6 municípios que pertencem à bacia do rio Dourado, 100% possuem Licença de 

Instalação, sendo que 83,33% dos municípios possuem licença de operação: Guarantã, 

Cafelândia, Lins e Promissão, exceto o município de Pirajuí. E nenhum deles tem Termo de 

Ajustamento de Conduta (Tabela 15). 

 

4.4.8 Áreas Contaminadas 

A CETESB é a instituição que dispõe em nível estadual, a função de fiscalizar e 

autuar as diferentes formas de degradação ambiental por substâncias tóxicas e nocivas ao 

meio ambiente e o homem. 

No ano de 2012, de acordo com a CETESB, foram constatadas 12 (doze) ocorrências 

de áreas contaminadas na região da bacia do rio Dourado. Na qual as 11 (onze) ocorrências 

foram geradas por postos de combustíveis, que contaminaram o solo, o subsolo e as águas 

subterrâneas e 01 autuação gerada pela Indústria JBS S/A, que contaminou o solo e o subsolo 

com metais, solventes aromáticos halogenados (SAH) e solventes aromáticos (SA), conforme 

descrito (Tabela 16). 

Em análise as áreas contaminadas por combustível líquido (CL), correspondem a 

91,7 % das autuações, com solventes aromáticos (SA) 100% e com os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs) 50%, conforme apresentado na Tabela 16.  

.
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Tabela 16 - Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas. 

Município Empresa Atividade 
Fonte 

Contaminação 

Meio 

Impactado 
Contaminante 

Processo de 

Remediação 

Pirajuí 

Auto Posto 

2001 de 

Pirajuí 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Águas 

Subterrâneas 
CL / SA 

Bombeamento 

e tratamento 

Pirajuí 

Auto Zanella 

& Zanella 

Combustível 

Ltda 

Posto de 

combustível 
Armazenagem Subsolo CL / SA 

Extração de 

vapores solo/ 

remoção de 

solo e resíduo 

Cafelândia 

Auto Posto 

Tigrão De 

Cafelândia 

 

Posto de 

combustível 

Armazenagem 
Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 
CL/ SA/ PAH 

Extração 

multifásica 

Cafelândia 

Posto de 

Combustível 

Lara 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 
CL / SA 

Extração 

multifásica 

Lins 

Auto Posto 

Olavo Bilac 

LTDA 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 
CL/ SA/ PAH - 

Lins 

Posto de 

Serviço Beira 

Rio 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 
CL / SA 

Extração 

multifásica 

Lins JBS S/A Indústria 
Armazenagem 

e infiltração 

Solo 

superficial/ 

Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 

Metais / SA / 

SAH 
 

Guaiçara 
Xandi Auto 

Posto 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Águas 

Subterrâneas 
CL/ SA/ PAH 

Bombeamento 

e tratamento 

Promissão 
Agile Com. 

Combustível  

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Águas 

Subterrâneas 
CL/ SA/ PAH 

Extração 

multifásica 

Promissão 
Auto Posto 

BR-153 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 
CL/ SA/ PAH 

Extração 

multifásica 

Promissão 
Auto Posto 

Rodocap 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Subsolo/ Águas 

Subterrâneas 
CL  

Promissão 

Auto Posto 

Rosado Com. 

de 

Combustível 

Posto de 

combustível 
Armazenagem 

Águas 

Subterrâneas 
CL/ SA/ PAH 

Extração 

multifásica 

Fonte: CETESB, 2012. 

 

Legenda: 

CL= Combustível Líquido;  

SA = Solventes Aromáticos;  

PAH= Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos;  

SAH= Solventes Aromáticos Halogenados. 
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4.4.9 Áreas Degradadas 

 

4.4.9.1 Erosão 

O processo de erosão é um fenômeno natural que ocorre de forma lenta, sem causar 

maiores problemas ao meio. No entanto, este processo pode ser antecipado pela ação do 

homem, sendo as principais causas: o desmatamento; as práticas agrícolas inadequadas entre 

outras (MOTA, 1995). 

A erosão laminar é um dos processos de erosão hídrica mais comum e se refere à 

erosão que ocorre de forma difusa, erodindo teoricamente uma lâmina homogênea do solo 

(BRITO et al., 1998, p. 506). 

Brito et al. (1998), afirma que o fator mais importante a predição a erosão é a 

erodibilidade, que consiste em uma complexa propriedade, onde é composta pela capacidade 

de infiltração, resistência à fragmentação, transporte de sedimentos pela precipitação e 

escoamento superficial.  

De acordo com o Plano de Bacia do Tiete Batalha, grande parte da área de 

abrangência dos municípios que compõem a bacia do rio Dourado possui classificação Alta 

em relação aos processos erosivos, a qual indica que estas áreas são muitos suscetíveis a 

erosão laminar intensa, desenvolvendo sulcos e ravinas, este fenômeno se intensifica 

principalmente a margem esquerda do rio Dourado (Figura 14). 

Os seis municípios têm a maior parte do seu território com classificação alta, em 

relação à potencialidade dos processos erosivos, seguida por pequenas áreas classificadas 

como médias.  
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Figura 14 - Mapa da Suscetibilidade a Erosão da Região de Abrangência do CBH-TB. 
Fonte: Caderno Síntese, Plano de Bacia Hidrográfica, Tiete Batalha (2008). 

 

4.4.9.2 Assoreamento 

Os processos de assoreamento estão intimamente associados aos erosivos, que atuam 

nas encostas e nos vales, constituindo um dos principais impactos decorrentes da erosão 

acentuada. Estas instabilidades são desencadeadas principalmente pela ação das chuvas que 

resultam no encharcamento e percolação do solo para dentro dos corpos hídricos. (CBH-TB, 

2002). O município de Guarantã possui áreas críticas nas estradas secundárias em 

cruzamentos com rios ou córregos e, em Promissão, se localizam as margens do córrego 

Gonzaga, Patos e Patinhos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Aspectos da Ocupação das Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Para o estabelecimento da caracterização de uso e ocupação das APP do corpo 

principal do rio Dourado, foram realizadas campanhas (atividades de campo) por via fluvial e 

terrestre, aliadas às pesquisas de dados já existentes. 

A caracterização por via aquática iniciou-se na foz no reservatório da Usina 

Hidroelétrica Mario Lopes Leão, localizado no município de Promissão, na coordenada N 

7.633.705 E 632.759, até a ponte do rio Dourado, na estrada vicinal LIN-030 que liga o 

município de Lins ao bairro rural Tangará, coordenada N 7.608.118 E 648.000, denominado 

(Área Alagada); e a caracterização por via terrestre, iniciou-se na principal nascente no 

município de Pirajuí, coordenada N 7.447.119 E 657.993, até a ponte Cafelândia, na rodovia 

Dona Leonor Mendes de Barros, km 259, na coordenada N 7.586.509 E 656.155, denominado 

(Área Não Alagada).  

As atividades em campo objetivaram a observação dos aspectos de ocupação das 

APP como: remanescentes florestais, pontos de erosão e assoreamento, lançamentos, 

captações, usos turísticos, principais nascentes, entre outros. Para o efeito de observações nas 

APP, foi considerado o Novo Código Florestal Brasileiro Lei nº 12.651/12, que inclui as 

matas ciliares na categoria de Áreas de Preservação Permanente (APP), de acordo com a faixa 

de mata ciliar a ser preservada conforme mostra no Anexo C.  

“Área de APP – Área de Proteção Permanente são áreas protegidas em local de 

elevada fragilidade e/ou importância ambiental (como margens de nascentes, riachos, rios, e 

lagos, entorno de nascentes e reservatórios d‟água, topos de morros e áreas de altas 

declividades), coberta ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos 
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hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas” (Lei nº 12.651/12). 

Especificamente para o rio Dourado foram adotadas três situações: 

 Desde as principais nascentes localizadas no município de Pirajuí até aponte sobre o 

rio Dourado na estrada vicinal LIN-030. O rio enquadra-sena situação de “rios com 

menos de 10 m de largura”, portanto, neste trecho á área de APP observada foi de até 

30 metros em cada margem; 

 Da ponte da estrada vicinal LIN-030 até sua foz no reservatório de Promissão, 

enquadra-se na situação de “rios com 50 m a 200 m de largura”, portanto, a área de 

APP observada foi de 100 m em cada margem. Cabe ressaltar que deste ponto até sua 

Foz o rio sofre influência do represamento do reservatório de Promissão que 

descaracterizou sua situação geográfica original; 

 Para as nascentes contribuintes do rio Dourado, foi observada; conforme preconiza a 

Lei nº 4.777/65 e alterada pela Lei nº 12.651/12, citada à situação de uso em 50 m de 

raio. Para todos os usos ou eventos observados desde suas nascentes até sua foz foram 

obtidas suas coordenadas.  

 

5.2 Plano de Amostragem e Levantamento em Campo 

Durante o período de estiagem de junho a agosto, foram previamente selecionados 42 

(quarenta e dois pontos), sendo 6 (seis) no corpo principal do rio Dourado e 36 (trinta e seis) 

na confluência com os principais contribuintes (tributários) do rio Dourado, conforme 

apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 - Representação Esquemática da Bacia Hidrográfica do Rio Dourado, 

Indicando os Pontos de Coleta das Amostras de Água. 
Fonte: CETESB – Águas Superficiais, 2013  

 

No período de julho e agosto de 2011, foi realizado o levantamento de campo dos 

dados ambientais referentes ao uso e ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente 

(APP) no rio Dourado – uso agropecuário, captações, lançamentos, turismo 

(estabelecimentos, áreas de lazer, etc.), pontos de erosão e assoreamento.  

Os levantamentos foram realizados por via aquática na porção alagada do rio e por 

via terrestre na parcela não navegável. Para compreender o estágio de uso das APP, o rio foi 

dividido em dois trechos definidos como: Área Alagada e Área Não Alagada. Denomina-se 

como Áreas Não Alagadas os trechos pertencentes às principais nascentes no município de 

Pirajuí até a ponte do rio Dourado na estrada municipal LIN-030 que liga o município de Lins 
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ao bairro rural Tangará e como Áreas Alagadas da ponte da estrada municipal LIN-030 que 

liga o município de Lins ao bairro Tangará até sua foz no rio Tietê, reservatório da UHE 

Mário Lopes Leão, Promissão, conforme mostra a Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Representação Esquemática da Bacia Hidrográfica do Rio Dourado, com as 

Áreas Denominadas de “Alagada” e “Não Alagada”. 

 

Para todos os pontos de amostragem da água e de situações de uso das APP (área de 

proteção permanente), foram tomadas as coordenadas em Unidade Transversa de Mercator – 

UTM (Datum WGS 84 – Fuso 22), através do Sistema de Posicionamento Global (GPS de 

navegação) e registro fotográfico da “situação ambiental” das APP no rio Dourado. 
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Os parâmetros de qualidade da água, físico, químico e biológico foram selecionados 

com base na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 357/05, 

complementada e alterada pela Resolução COMANA 430/2011. Também foram agregados 

outros parâmetros para auxiliar na análise dos resultados. 

Os pontos de amostragens de água estão apresentados na Tabela 17. Selecionados de 

forma a indicar a qualidade da água desde suas nascentes principais até a foz no rio Tietê no 

reservatório da UHE Promissão. 

 

Tabela 17 - Pontos de Amostragens de Água no Corpo Principal do Rio Dourado, 

Característica e Localização. 

 

Pontos 

 

Características 

Localização 

Município Coordenadas - UTM 

1 Nascente Lótico Pirajuí N 7.447.119 E 657.993 

2 Estiva Lótico Pirajuí N 7.573.449 E 662.499 

3 Ponte Cafelândia Lótico Cafelândia N 7.586.509 E 656.155 

4 Tangará Intermediário Lins N 7.608.118 E 648.000 

5 Campestre Lêntico Lins N 7.623.500 E 632.143 

6 Foz Lêntico Promissão N 7.633.705 E 632.759 

 

Foi realizada no período julho a agosto de 2011 uma coleta de água em cada ponto 

de amostragem, tanto no corpo principal (rio Dourado), quanto na confluência dos principais 

formadores com o rio Dourado. 

A seguir, são descritos brevemente a localização e as características dos seis pontos 

de amostragens citados (Tabela 17). Esses pontos estão ilustrados nas Figuras 17 a 22. 
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Ponto 01: Nascente 

A nascente do córrego Dourado do Leste é uma das principais formadoras do rio 

Dourado, e está localizada no município de Pirajuí na fazenda Santa Josefina, na coordenada 

N 7.447.119 E 657.993. Seu entorno é ocupado por pequenos arbustos e pastagens, não foi 

observado o isolamento (cerca) da nascente, conforme mostrado na Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Ponto de Amostragem - 01 Nascente, na Coordenada N 7.447.119 E 657.993. 

 

Ponto 02: Estiva 

Localizado no município de Pirajuí na junção das águas do córrego Dourado do 

Leste e córrego Douradinho, na coordenada N 7.573.449 E 662.499. Seu entorno é totalmente 

utilizado para pastagens, ausência de vegetação ciliar e áreas com processo erosivo. Recebe as 

águas residuarias (efluentes in natura) do município de Pirajuí através do córrego Dourado do 

Leste (Figura 18). 
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Figura 18 – Ponto de Amostragem - 02 Estiva, na Coordenada N 7.573.449 E 662.499. 

 

Ponto 03: Ponte Cafelândia 

Localizado no município de Cafelândia, na coordenada N 7.586.509 E 656.155, sob a 

ponte no rio Dourado na rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, km 259. Seu entorno é 

ocupado por remanescentes florestais, conforme de apresentada na Figura 19. Recebe as 

águas residuarias de Pirajuí e da lagoa de tratamento de efluentes de Guarantã (Figura 19). 

 

 
Figura 19 - Ponto de Amostragem - 03 Ponte Cafelândia, na Coordenada N 7.586.509 E 

656.155. 
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Ponto 04: Tangará 

Localizado na coordenada N 7.573.449 E 662.499, sob a ponte no rio Dourado na 

estrada vicinal LIN-030 que liga Lins ao bairro rural Tangará. Porção final do ambiente lótico 

do rio Dourado. Entorno utilizado para pastagens e cultivo de cana-de-açúcar (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Ponto de Amostragem - 04 Tangará, na Coordenada N 7.573.449 E 662.499. 

 

Ponto 05: Campestre 

Área alagada na confluência do ribeirão Campestre com o rio Dourado. Recebe a 

influência dos diversos usos dos municípios de Lins e Guaiçara, principalmente a recepção 

dos efluentes domésticos e industriais (Figura 21). 
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Figura 21 - Ponto de Amostragem - 05 Ribeirão Campestre, na Coordenada N 7.623.500 

E 632.143. 

 

Ponto 6: Foz 

Localizado no município de Promissão, na coordenada N 7.633.705 E 632.759, na 

porção alagada do rio Dourado, na confluência com o rio Tietê, no reservatório da Usina 

Hidroelétrica Mário Lopes Leão (Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Ponto de Amostragem 06 - Foz do Rio Dourado, na Coordenada N 7.633.705 

E 632.759. 
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A Tabela 18 apresenta os 22 parâmetros de qualidade: físicos, químicos e 

microbiológicos selecionados para a realização das análises nos pontos de amostragem no rio 

Dourado (corpo principal) e os 06 parâmetros de qualidade selecionados para análise nos 

pontos localizados na confluência com os principais formadores, utilizados para a 

caracterização do comportamento desses tributários e de suas contribuições em relação à 

qualidade da água do rio Dourado. 

 

Tabela 18 - Parâmetros de Qualidade da Água, Selecionados para Análises na Bacia 

Hidrográfica do Rio Dourado. 

 

Parâmetros 

 

Unidade 

Conc. 

Pontos de Amostragens 

Rio 

Dourado 

Confluência 

(*) 

Alumínio mgL
-1

 X - 

Cobre mgL
-1

 X - 

ColiformesTermotolerantes NMP/ 100ml X - 

Coliformes Totais NMP/ 100ml X - 

Condutividade Elétrica µS/cm X X 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias, 20ºC) mgL
-1 

X - 

Demanda Química de Oxigênio mgL
-1

 X - 

Ferro Total mgL
-1

 X - 

Fósforo Total mgL
-1

 X - 

Manganês mgL
-1

 X - 

Nitrato mgL
-1

 X - 

Nitrito mgL
-1

 X - 

Nitrogênio Amoniacal mgL
-1

 X - 

Nitrogênio Orgânico mgL
-1

 X - 

Nitrogênio Total mgL
-1

 X - 

Oxigênio Dissolvido mgL
-1

 X X 

pH UpH X X 

Sólido Dissolvido Totais mgL
-1

 X X 

Temperatura do Ar ºC X X 

Temperatura da Água ºC X X 

Transparência de Secchi (*) M X - 

Zinco mgL
-1

 X - 
(*) Confluência: confluência dos principais córregos e/ou ribeirões formadores do rio Dourado. 

 

Para auxiliar na caracterização da qualidade da água da bacia hidrográfica foram 

coletadas as amostras na sub superfície de água (0,10 m), conforme estabelecido no Guia de 
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Coleta e Preservação de Amostra de Água da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB/ANA, 2011). 

As amostras de água coletadas foram acondicionadas em frascos de polietileno e 

identificadas por etiquetas fixadas para posterior análise no Laboratório de Análises 

Químicas, Microbiológicas e Controle Industrial (LACI), pertencente à Fundação Paulista de 

Tecnologia e Educação “Engenharia de Lins”.  

Na Tabela 19 e 20, estão listados os pontos de amostragens, bem como as 

características dos tributários: córregos e ribeirões, contribuintes do rio Dourado e a 

localização dos pontos de amostragens por município e coordenadas em UTM. 

 

Tabela 19 - Pontos de Amostragens da Água dos Tributários Localizados na Margem 

Direita do Rio Dourado. 

 

Município Coordenadas - UTM

7 Fazenda Santa Maria Lótico Pirajui N 7.563.316  E 666.271

8 Córrego Água Quente Lótico Pirajui N 7.565.542  E 667.809

9 Córrego Pintado Lótico Pirajui N 7.576.749  E 662.030

10 Córrego Serra D'Água Lótico Guarantã N 7.579.179  E 659.273

11 Córrego Teodoro Pintado Lótico Guarantã N 7.578.734  E 659.796

12 Córrego Bela Vista Lótico Guarantã N 7.584.963  E 656.628

13 Córrego Ponte Funda Lótico Cafelândia N 7.587.395  E 655.730

14 Córrego Tibají Lótico Cafelândia N 7.590.101  E 652.637

15 Córrego do Papagaio Lótico Cafelândia N 7.592.973  E 649.843

16 Córrego Três Barras Lótico Cafelândia N 7.597.983  E 647.870

17 Córrego da Estiva Lótico Cafelândia N 7.606.534  E 647.327

18 Córrego Bom Jardim Lótico Lins N 7.608.054  E 648.926

19 Córrego Água Branca Lótico Lins N 7.607.860  E 648.300

20 Córrego do Ashida Lótico Lins N 7.611.286  E 645.605

21 Córrego Santa Branca Lótico Lins N 7.615.586  E 642.427

22 Córrego dos Cambalos Lótico Lins N 7.616.216  E 641.469

23 Córrego Santa Inês Lótico Lins N 7.619.258  E 638.241

24 Córrego Canjarana Lótico Guaiçara N 7.621.978  E 636.186

25 Córrego Ponte Seca Lótico Guaiçara N 7.627.508  E 634.358

26 Córrego Água Amarela Intermediário Guaiçara N 7.630.208  E 633.232

Localização

Tributários
Características

Pontos de coleta de amostras da água  dos tributários localizados na margem direita do Rio Dourado
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Tabela 20 - Pontos de Amostragens da Água dos Tributários Localizados na Margem 

Esquerda do Rio Dourado. 

 

 

5.3 Análises Laboratoriais 

Para a realização das análises físicas, químicas e biológicas dos parâmetros 

selecionados foram utilizados os procedimentos descritos no APHA (American Public Health 

Association) - 19 Standard Methods Examination of Water and Wastewater. 21th (APHA, 

2005). 

Os parâmetros analíticos de temperatura da água, temperatura do ar, condutividade 

elétrica, pH, oxigênio dissolvido, e transparência de secchi, foram medidos in locu.  As 

amostras analisadas em campo foram realizadas através do equipamento, HQd Portable 

Meter, marca Hach. Para as análises dos parâmetros de condutividade elétrica e Sólidos 

Dissolvidos Totais utilizou-se a sonda CDC 401; para o parâmetro de pH utilizou-se a sonda 

pHC 101 e para oxigênio dissolvido utilizou-se a sonda LDO 101. 

O parâmetro de transparência de secchi foi realizado apenas no ponto Campestre e na 

foz do rio Dourado, devido à condição (profundidade) para a medição.  

Município Coordenadas - UTM

27 Córrego Água Sumida Lótico Pirajuí N 7.568.928  E 664.968

28 Córrego Dourado do leste (Douradinho) Lótico Pirajuí N 7.573.398  E 662.506

29 Córrego Congonhas Lótico Guarantã N 7.578.147  E 659.469

30 Córrego Coqueirão Lótico Guarantã N 7.580.859  E 656.763

31 Córrego da Perdida Lótico Guarantã N 7.584.065  E 656.640

32 Córrego Santa Helena Lótico Cafelândia N 7.588.527  E 653.854

33 Córrego Saltinho Lótico Cafelândia N 7.590.927  E 649.499

34 Córrego São Pedro Lótico Cafelândia N 7.594.165  E 648.961

35 Ribeirão Grande Lótico Lins N 7.602.155  E 647.658

36 Córrego Monte Belo Lótico Lins N 7.605.409  E 648.266

37 Córrego do Barandi Lótico Lins N 7.609.897  E 645.523

38 Córrego do Capão Bonito Lótico Lins N 7.613.808  E 640.720

39 Córrego Jacutinga Lótico Lins N 7.615.681  E 637.517

40 Córrego São João Lótico Lins N 7.618.967  E 635.945

41 Córrego Silvestre Lótico Promissão N 7.627.152  E 631.995

42 Córrego Rico Intermediário Promissão N 7.632.584  E 632.209

Tributários
Características

Pontos de coleta de amostras da água  dos tributários localizados na margem esquerda do Rio Dourado

Localização
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Os resultados das análises de qualidade da água foram avaliados principalmente com 

base nos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, alterada pela Resolução 

410/2009 e pela 430/2011, para classe de águas doces, tendo como referência os valores 

máximos permitidos (VMP) para água de classe 2, conforme descrito no Anexo A. A 

condutividade elétrica foi avaliada, segundo a concentração sugerida pela CETESB, devido a 

Resolução CONAMA não estimar uma concentração. 

A definição de alguns parâmetros limnológicos e suas implicações em altas 

concentrações, para a saúde humana e da biota aquática, estão no Anexo B conforme a 

CETESB (2013). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização da Qualidade de Água 

A Tabela 21 apresenta os resultados obtidos dos parâmetros de qualidade da água nos 

pontos de amostragens do corpo principal do rio Dourado. 

 

Tabela 21 - Resultados dos Pontos de Amostragem do Corpo do Rio Dourado. 

Parâmetros Conc. 
  

 VPM 
Pontos de Amostragem  - corpo principal do Rio Dourado 

1 2 3 4 5 6 

Alumínio mg L
-1
 0,1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 N.D 

Cobre mg L
-1
 0,009 0,03 * N.D 0,03 * 0,05 * 0,03 * 0,18 * 

Coli. Termotolerante 
NMP/100 
ml 

1000 240 2400 * 930 930 93 2400 * 

Coli. Totais 
NMP/100 
ml  

240 2.400 930 930 93 2.400 

Condutividade Elétrica μS/cm 
 

37,0 66,0 61,0 51,0 122 * 123 * 

D.B.O5 mg L
-1
 <=5,0 5,0 5,0 6 * 7 * 3,0 3,0 

D.Q.O mg L
-1
 

 
12,0 14,0 16,0 15,0 7,0 6,0 

Ferro Total mg L
-1
 0,3 1,3 * 1,7 * 3 * 1,2 * 0,16 0,34 * 

Fósforo Total mg L
-1
 0,1 N.D 0,06 0,10 0,01 N.D. N.D. 

Manganês mg L
-1
 0,1 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Nitrato mg L
-1
 10 0,10 0,30 0,40 0,10 0,10 0,08 

Nitrito mg L
-1
 1 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 N.D. 

Nitrogênio Amoniacal mg L
-1
 2 N.D 0,40 0,20 N.D. 0,06 N.D. 

Nitrogênio Orgânico mg L
-1
 

 
N.D N.D N.D 0,80 0,70 1,40 

Nitrogênio Total mg L
-1
 

 
0,11 0,74 0,64 0,90 0,90 1,48 

Oxigênio Dissolvido mg L
-1
 > 5 9,0 6,2 6,5 2 * 5,0 6,0 

pH 
 

6 a 9 7,6 7,4 8,0 7,2 8,0 8,3 

S DT mg L
-1
 500 19,0 33,0 30,0 26,5 61,0 61,5 

Temperatura do Ar ºC 
 

26,0 20,0 24,0 24,0 22,5 22,0 

Temperatura da Água ºC 
 

25,0 20,0 20,0 20,0 22,0 21,5 

Transp. de Secchi m 
 

N.R N.R N.R 1,20 2,00 2,50 

Zinco mg L
-1 

0,18 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 

(*) parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 ou Indicação CETESB. 
 

 
Legenda: 

D.B.O.5 = Demanda Bioquímica de Oxigênio, cinco dias a 20° C. 

D.Q.O.= Demanda Química de Oxigênio. 

pH= Potencial Hidrogeniônico. 

N.D.= Não Detectado. 

N.R.= Não Realizado. 

VMP = Valor Máximo Permitido 

NMP.= Número Mais Provável. 

SDT = Sólidos Dissolvidos Totais 

Transp. Secchi = Transparência de Secchi 

Coli. = Coliformes
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A Tabela 22 apresenta os resultados obtidos para os parâmetros: condutividade 

elétrica, sólidos dissolvidos totais, oxigênio dissolvido e pH, para os principais formadores do 

rio Dourado,  localizados na margem direita do rio Dourado (sentido Nascente-Foz). 

 

Tabela 22 - Valores dos Parâmetros de Qualidade nos Pontos de Amostragens na 

Confluência dos Tributários da Margem Direita do Rio Dourado. 

 
Legenda: 

pH= Potencial Hidrogeniônico 

(*) = Valores em Desconformidade CONAMA 357/2005 ou VMI - Valor Máximo Indicado pela 

CETESB. 

 

 

Como se observa na Tabela 22 e Figura 23 as concentrações de condutividade 

elétrica tendem a aumentar (próximo ao valor máximo indicado pela CETESB = 100 µS/cm) 

nos corpos de água localizados na área represada do rio, como os resultados obtidos para os 

córregos Canjarana 99,0 µS/cm, no córrego Ponte Seca 110,0 µS/cm e córrego Água Amarela 

109,0 µS/cm, os dois últimos pontos ultrapassaram o valor máximo indicado pela CETESB. 

Esta porção do rio Área Alagada é a região receptora de toda influência de uso dos municípios 

Condutividade Sólidos Dissolv. Oxigênio 

Elétrica (µS/cm) Totais (mg/L) Dissolvido (mg/L)

7 Fazenda Santa Maria 48,0 24,0 8,2 7,8

8 Córrego Água Quente 36,0 18,0 6,6 7,8

9 Córrego Pintado 49,0 25,0 7,6 7,7

10 Córrego Serra D'Água 42,0 21,0 7,6 7,8

11 Córrego Teodoro Pintado 36,0 18,0 8,0 7,8

12 Córrego Bela Vista 38,0 19,0 7,9 7,5

13 Córrego Ponte Funda 38,0 19,0 7,7 7,5

14 Córrego Tibají 31,0 16,0 8,1 7,2

15 Córrego do Papagaio 60,0 30,0 7,3 7,7

16 Córrego Três Barras 43,0 22,0 7,4 7,9

17 Córrego da Estiva 49,0 25,0 6,8 7,7

18  Córrego Bom Jardim 47,0 29,0 8,0 7,8

19 Córrego Água Branca 60,0 30,0 2,3 * 7,8

20 Córrego do Ashida 48,0 24,0 6,9 8,2

21 Córrego Santa Branca 65,0 32,0 7,7 8,4

22 Córrego dos Cambalos 69,0 35,0 7,2 8,4

23 Córrego Santa Inês 88,0 44,0 7,3 8,1

24 Córrego Canjarana 99,0 49,0 6,8 8,2

25 Córrego Ponte Seca 110 * 55,0 7,0 8,3

26 Córrego Água Amarela 109 * 54,0 7,0 8,2

pH (U. pH)Tributários

Tributários localizados na margem direita do Rio Dourado
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instalados na bacia do rio Dourado, além da influência dos diversos condomínios de lazer 

instalados e a agricultura às margens do rio Dourado 

. 

 
Figura 23 - Valores de Condutividade Elétrica nos Pontos de Amostragens na 

Confluência dos Principais Tributários da Margem Direita do Rio Dourado, SP. 

 

Para o parâmetro relativo ao sólido dissolvido total (SDT), os resultados também 

sugerem um acréscimo no sentido Nascente-Foz, a despeito das concentrações encontradas 

estarem dentro do valor máximo permitido (VPM) de 500,0 mg L
-1

. 

O oxigênio dissolvido se mostrou abaixo do mínimo aceitável pela Resolução 

CONAMA 357/05 para águas doces de classe 2, no córrego Água Branca apresentando a 

concentração de 2,3 mg L
-1

 . Nos outros pontos este parâmetro se comportou nos padrões 

estabelecidos. 

Os resultados encontrados para os parâmetros analisados nos tributários da margem 

direita se mantiveram, com o mesmo padrão observado para os contribuintes da margem 

esquerda, (Tabela 22 e 23).  
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Nota-se que o parâmetro condutividade elétrica tem acréscimo no sentido Nascente-

Foz, visto que as maiores concentrações acima do máximo sugerido foram observadas nos 

córregos Silvestre e Rico, que estão localizados na porção Alagada do rio Dourado e recebem 

toda a influência dos usos da porção média e superior do rio. 

Os valores referentes aos sólidos dissolvidos totais também sofreram acréscimo no 

sentido Nascente-Foz, mas se mantiveram abaixo do valor máximo permitido. O oxigênio 

dissolvido se manteve nos padrões aceitos pela resolução CONAMA, como o pH. 

 

Tabela 23 - Valores dos Parâmetros de Qualidade nos Pontos de Amostragens na 

Confluência dos Tributários da Margem Esquerda do Rio Dourado. 

 

Legenda: 

pH= Potencial Hidrogeniônico 

(*) = Valores em Desconformidade CONAMA 357/2005 ou VMI - Valor Máximo Indicado pela 

CETESB. 

 

Condutividade Sólidos Dissolv. Oxigênio 

Elétrica (µS/cm) Totais (mg/L) Dissolvido (mg/L)

27 Córrego Água Sumida 48,0 24,0 8,8 7,9

28 Córrego Dourado do leste 78,0 37,0 5,6 7,9

29 Córrego Congonhas 40,0 20,0 8,0 7,6

30 Córrego Coqueirão 47,0 24,0 6,1 7,5

31 Córrego da Perdida 37,0 18,0 7,5 7,6

32 Córrego Santa Helena 32,0 16,0 8,0 7,8

33 Córrego Saltinho 55,0 28,0 6,8 7,5

34 Córrego São Pedro 24,0 12,0 7,8 7,9

35 Ribeirão Grande 42,0 21,0 7,5 7,8

36 Córrego Monte Belo 52,0 26,0 7,4 7,6

37 Córrego do Barandi 50,0 25,0 7,3 8,2

38 Córrego do Capão Bonito 66,0 33,0 6,8 8,3

39 Córrego Jacutinga 76,0 38,0 6,3 8,3

40 Córrego São João 87,0 43,0 6,0 8,0

41 Córrego Silvestre 106 * 54,0 7,5 8,1

42 Córrego Rico 110 * 55,0 8,0 8,4

pH (U. pH)Tributários

Tributários localizados na margem esquerda do Rio Dourado
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Figura 24 - Valores de Condutividade Elétrica dos Pontos de Amostragens na 

Confluência dos Principais Tributários da Margem Esquerda do Rio Dourado, SP. 

 

Conforme apresentado na Tabela 21, os resultados obtidos nos pontos de 

amostragens do rio Dourado indicaram que alguns parâmetros apresentaram-se em 

desconformidade, em relação à legislação pertinente (CONAMA 357/05), quando 

comparados aos valores máximos permitidos para águas de classe 2 (Anexo A) e com a 

concentração de condutividade elétrica acima do indicado pela CETESB. 

A condutividade elétrica é a capacidade da água em conduzir corrente elétrica e 

indica a quantidade de sais dissolvidos existentes na água, representando assim uma medida 

indireta da concentração de poluentes. Em geral níveis acima de 100μS/cm indicam ambientes 

impactados (CETESB, 2013). A Tabela 21 e Figura 25 apresentam os resultados das 

concentrações de condutividade elétrica do ponto de amostragem Nascente até o ponto de 

amostragem na confluência do rio Dourado com o rio Tietê, ponto Foz, demonstrando 

aumento nas concentrações no sentido Nascente-Foz. 

O ponto 1 Nascente o resultado da condutividade elétrica é de 37,0 μS/cm, logo após, 

no ponto 2 Estiva apresenta um aumento acima de 100% , elevando a concentração para 66,0 

100

48

78

40
47

37
32

55

24

42
52 50

66
76

87

106 110

0

20

40

60

80

100

120

µS/cm

Tributários



74 

 

 

μS/cm. Devido à influência do recebimento dos efluentes domésticos e industriais in natura 

oriunda do município de Pirajuí.  

A concentração da condutividade elétrica tem um decréscimo no ponto 4 Tangará, 

sendo que no ponto 5 Campestre ocorreu uma elevação representativa  subindo para 122,0 

μS/cm e no ponto 6  Foz para 123,0 μS/cm, os pontos de amostragem Campestre e Foz 

ultrapassam os valores indicados pela CETESB de 100,0 μS/cm. O aumento na concentração 

da condutividade elétrica decorre do uso da bacia, mas principalmente pelo fato do ribeirão 

Campestre ser o corpo receptor dos efluentes oriundos da lagoa de tratamento do município 

de Lins e dos efluentes do município de Guaiçara, através do córrego Água Sumida (Tabela 

21 e Figura 25).  

A micro bacia do ribeirão Campestre recebe influência de poluição difusa direta da 

área urbana da cidade de Lins/SP, contribuindo para os resultados observados. 

 

 

Figura 25 - Valores de Condutividade Elétrica nos Pontos de Amostragens do Rio 

Dourado, SP. 
 

 

A DBO5, o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/05 a 

concentração é de 5,0 mg L
-1
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Nascente e Estiva estiveram no limite máximo permitido. No ponto Campestre e Foz, os 

resultados mostraram-se abaixo do valor permitido pela legislação, possivelmente devido à 

autodepuração do rio e o maior volume de água para diluição da carga poluidora, conforme 

apresentado na Figura 26. 

 

 
Figura 26 - Valores de DBO5, nos Pontos de Amostragens do Rio Dourado, SP. 

 

A Tabela 21 demonstra que os valores encontrados no período para o fósforo total, 

no ponto de amostragem 3 – Ponte Cafelândia a concentração encontrada foi de 0,10 mg L
-1

, 

ficando no limite do valor máximo permitido do recomendado pela legislação, evidenciando a 

capacidade de autodepuração do corpo d‟água, sendo que nos últimos pontos de amostragens 

não foram detectados. 

Os valores encontrados para o nitrogênio total tiveram aumento no sentido Nascente-

Foz, conforme mostra a Tabela 21 e Figura 27, demonstrando o recebimento de carga 

poluidora, possivelmente oriunda de efluente doméstico e da agricultura caracterizada pela 

monocultura. 
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Figura 27 - Valores de Nitrogênio Total nos Pontos de Amostragens do Rio Dourado, SP. 
 

 

A Tabela 21 mostra os valores encontrados para o nitrogênio amoniacal. Pode-se 

observar que nos pontos de amostragens Nascente, Tangará e Foz não foi detectado. Em 

contrapartida, nos pontos Estiva, Ponte Cafelândia e Campestre o mesmo foi encontrado, 

embora abaixo do valor máximo permitido, sugerindo que são decorrentes dos efluentes 

domésticos dos municípios de Pirajuí (Estiva), Guarantã (ponte Cafelândia), Lins e Guaiçara 

(Campestre).  

 

 
Figura 28 - Valores de Concentrações de Cobre nos Pontos de Amostragens do Rio 

Dourado, SP. 
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Os solos tropicais do Estado de São Paulo apresentam naturalmente elevadas 

concentrações dos metais alumínio, ferro e manganês. Dessa forma, os solos constituem uma 

fonte significativa desses metais para os corpos hídricos, através de carreamento de partículas 

devido a processos erosivos, causados entre diversos fatores por chuvas intensas e carência de 

mata ciliar (CETESB, 2013). 

Para os metais cobre e ferro total os valores estiveram acima do permitido em vários 

os pontos, exceto no ponto Estiva que não foi detectado concentrações de cobre e no ponto 

Campestre a concentração de ferro total apresentou abaixo do estabelecido. Estes valores 

estão representados nos Figuras 28 e 29 e Tabela 21. 

 

 
Figura 29 - Valores de Concentrações de Ferro Total nos Pontos de Amostragens do Rio 

Dourado, SP. 
 

O oxigênio dissolvido é indispensável para o desenvolvimento da vida aquática, 

apresentou-se conforme os padrões estabelecidos em todos os pontos, exceto no ponto 

Tangará que obteve resultado de 2,0 mg L
-1

, estando abaixo de 5,0 mg L
-1 

que é o valor 

mínimo permitido pela CONAMA. Esta desconformidade indica que neste ponto houve um 

intenso processo de decomposição da matéria orgânica lançada na água, o que pode a vir 

comprometer os organismos aquáticos, conforme Tabela 21 e Figura 30. 
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Figura 30 - Valores de Oxigênio Dissolvido nos Pontos de Amostragens do Rio Dourado, 

SP. 

 

Os valores encontrados para os parâmetros manganês, nitrato, nitrito, pH, sólidos 

dissolvidos totais e zinco se apresentaram abaixo do limite estabelecido pela CONAMA 

357/2005,  nos ponto de amostragens do rio Dourado. 

“As bactérias usadas como indicadoras de poluição da água por matéria fecal são os 

coliformes, os quais vivem normalmente no organismo humano existindo em grande 

quantidade nas fezes.” (MOTA, 1995). Os coliformes são excelentes indicadores da presença 

de bactérias patogênicas na água. 

Na figura 31 demonstra os resultados obtidos no parâmetro coliformes 

termotolerântes, o ponto de amostragem Estiva e o ponto de amostragem Foz apresentam 

valores de 2.400 NMP/100 ml, superando o limite recomendado pela CONAMA, onde o 

número mais provável é de 1.000 NMP/100 ml, indicando que estes pontos estão próximos a 

lançamento de efluentes domésticos, devido os microrganismos não se produzirem no meio 

aquático e sobreviverem por tem limitado  
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Figura 31 - Valores de Coliformes Termotolerantes nos Pontos de Amostragens do Rio Dourado. 

 

 

6.2 Aspectos da Ocupação das Áreas de Preservação Permanente (APP) 

As observações realizadas em campo mostraram que ao longo das APP do rio 

Dourado (corpo principal), a mata ciliar quando existente é fragmentada e descontínua, 

estando muito inferior do exigido pelo Novo Código Florestal. Foram observadas algumas 

áreas de reflorestamento com plantio recente de espécies arbóreas nativas, mas não o 

necessário para recuperar as diversas áreas degradadas pelo desmatamento ocasionado por 

ações antrópicas. 

Observou-se forte presença do cultivo de cana-de-açúcar nas áreas no entorno do rio 

Dourado e uma pequena porção de terra com cultivo de laranja e tomate sendo que o restante 

é utilizado como área para a exploração da pecuária. A presença do gado vacum é uma 

ocorrência constante, além de registrados diversos pontos de captação de água e exploração 

mineral através de um porto de areia.  
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Na Área Alagada a exploração do rio é realizada através da presença de vários 

condomínios com diversas benfeitorias em APP e empreendimentos como bares e/ou 

lanchonetes. 

De acordo com os dados do Relatório Zero, referente á área do município de 

Cafelândia pertencente ao comitê do Aguapeí/Peixe, como ao comitê Tietê Batalha, se 

encontra nas áreas crítica e muito crítica com relação aos processos erosivos, onde a própria 

sub-bacia é dita como muito crítica em relação ao desenvolvimento de processos erosivos. 

Os corpos de assoreamento foram identificados, praticamente, em todos os fundos de 

vale com processos erosivos instalados nas áreas a jusante e a montante de cursos d‟água e a 

jusante das linhas de drenagens. 

O solo e os cursos d‟água localizados no meio rural sofrem com as condições 

inadequadas com que os mesmos são manejados seja com a inadequação ou falta de 

manutenção das estradas rurais ou com a falta de manejo de animais no pasto.  

Os principais eventos observados nas áreas de APP do rio Dourado e no seu entorno 

(acima das APP) são descritos no Anexo C e a representação de uso das APP. 

No levantamento das áreas Não Alagadas, teve inicio nas nascentes dos córregos 

Dourado do Leste, Douradinho, na coordenada N 7.558.442 E 658.952 e Douradinho II, na 

coordenada N 7.557.850 E 659.138, localizadas no município de Pirajuí, neste local as áreas 

de APP estão desprovidas de vegetação ciliar, e com áreas em processos erosivos avançados, 

conforme apresenta a Figura 32. 
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Figura 32 - Área da Nascente do Córrego Douradinho, Coordenada N 7.558.442 E 

658.952, e o Córrego Douradinho II, Coordenada N 7.557.850 E 659.138. 
 

A contribuição da bacia do rio Dourado para o desenvolvimento sócio e econômico da região 

é visto logo após a nascente do à nascente do córrego Douradinho quando suas águas são 

utilizadas para o desenvolvimento de área de lazer, denominado de Pesqueira de Pirajuí 

(Figura 33). 

                 
Figura 33 - Clube de Pesca, na Coordenada 7 562.804 E 657.103, Localizado em Pirajuí 

e a Jusante da Nascente do Córrego Douradinho na Coordenada N 7.578940 E 659.442. 

 

 

Os córregos Dourado do Leste, na coordenada N 7.567.114 E 658.807 e o córrego 

Douradinho na coordenada 7.565.185 E 659.531, percorrem na área urbana do município de 

Pirajuí, onde é possível observar a poluição gerada pelo descaso do poder público e da 

população com acúmulo de lixo nas margens do córrego e lançamento de efluentes sem 

tratamento. Ainda existem vários pontos de assoreamento, conforme mostra a Figura 34. 
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Figura 34 - Vistas do Trecho Urbano do Córrego Dourado do Leste, na Coordenada N 

7.567.114 E 658.807, Aspectos da Poluição. Na Coordenada N 7.565.185 E 659.531, Lixo 

Jogado as Margens e Local com Estágio Adiantado de Assoreamento. 
 

Na área rural designada de Estiva ainda no município de Pirajuí, há o encontro do 

córrego Dourado do Leste com o córrego Douradinho passando a ser chamado de rio 

Dourado. 

O percurso iniciado na Nascente até o ponto de amostragem do Tangará possui fluxo 

de águas correntes é um trecho que recebe as águas residuarias (efluentes) dos municípios de 

Guarantã e de Cafelândia. 

As áreas de APP a maioria dos pontos apresentaram ausência de mata ciliar e quando 

existente são fragmentadas e descontínuas, conforme mostra a Figura 35, sendo insuficiente 

para a manutenção do ecossistema.  

    
Figura 35 – Área de APP Desprovida de Vegetação Ciliar, na Coordenada N 7.562.280 E 

659.665. Área com Pequenos Fragmentos de Vegetação, na Coordenada N 7.584.929 E 

656.614. 
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 Em quase todo curso do rio Dourado há diversos pontos com ausência de mata 

ciliar, agravando os processos erosivos e de assoreamento, o que demonstrando o manejo 

inadequado das áreas, comprometendo a manutenção do ecossistema e a qualidade e 

quantidade de água, conforme apresentado na Figura 36. 

 

           
Figura 36 – Ponto de Erosão e Ausência de Vegetação Ciliar, na Coordenada N 7 

578.940 E 659.808, Área com Assoreamento e Pequenos Fragmentos de Vegetação, na 

Coordenada N 7.580.185 E 658.002. 
 

Na figura 37, acima da APP – Área de Proteção Permanente, na coordenada N 

7.590.282 E 651.696, ilustra o solo sendo utilizado para o cultivo extensivo da cana-de-

açúcar, de forma semelhante a outras áreas encontradas as margens do rio Dourado, com 

introdução de vegetação exótica na área e sem a cobertura da vegetação nativa, expondo o 

solo a processo erosivo e percolação de sedimentos no rio Dourado. 
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Figura 37 - Uso do Solo Acima da APP com o Cultivo de Cana-de-Açúcar, na 

Coordenada N 7.590.282 E 651.696. 
 

Na figura 38 ilustra o cultivo de tomate, que é freqüente na região. A área observada 

está na coordenada N 7.606.569 E 647.569, e não apresenta a mata ciliar para a proteção do 

rio, expondo-o á percolação dos fertilizantes e defensivos agrícolas. 

  

 
Figura 38 – Uso do Solo Acima da APP o Cultivo de Tomate, na Coordenada N 

7.606.569 E 647.569. 
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Conforme mostra a Figura 39, na porção final da área de água corrente na 

coordenada N 7.606.716 E 648.312, o rio é tomado por macrófitas aquáticas, impedindo a 

navegação, ocasionado em virtude  do cultivo de cana-de-açúcar e a falta de vegetação ciliar 

que auxilia na contenção dos nutrientes, evitando que percolem para os corpos d‟água. 

 

 
Figura 39 - Macrófitas Aquáticas na Porção Final da Área das Águas Correntes, na 

Coordenada N 7.606.716 E 648.312. 

 

Na figura 40 a área é utilizada para o empreendimento do porto de areia, está localiza 

as margens do rio Dourado. As atividades de mineração, embora proporcione o 

desassoreamento da calha fluvial (OLIVEIRA; MELLO, 2007), não há evidencia de estudos 

prévios sobre os impactos que a atividade pode provocar nesta área e no ecossistema (Figura 

40). 
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Figura 40 - Porto de Areia, na Coordenada N 7.617.015 E 637.243. 
 

No levantamento das áreas alagadas, neste trecho as APP assim como o trecho lótico 

são desprovidas de vegetação ciliar, encontrando-se várias áreas de remanescentes florestais, 

mas fragmentados e descontínuos. Ainda foram observadas diversas áreas de reflorestamentos 

com espécies nativas realizadas principalmente pela empresa energética AES Tietê S/A, 

conforme mostra a Figura 41. 

 

 
Figura 41 - Á Esquerda Área com Remanescente Florestal, Coordenada N 7.606.523 E 

647.224 e à Direita Área de Reflorestamento Realizado pela Empresa AES TIETÊ S/A, 

na coordenada N 7.627.740 E 631.887. 
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Esta porção do rio é explorada principalmente pelos loteamentos, condomínios e 

ranchos (áreas de lazer) resultando em uma das principais atividades de lazer e recreação da 

região. Observa-se que alguns deles “avançam” e ocupam, não respeitando as Áreas de 

Preservação Permanente, conforme mostram as Figuras 42 e 43. 

 

 
Figura 42- Áreas com Condomínios e Rancho com Vegetação Arbórea Exótica e 

Ausência de Vegetação e Pastagem Animal, na Coordenada N 7.617035 E 638.164. 

 

 

 
Figura 43 - Placa de “Advertência” para os Condomínios, na Coordenada N 7.620.726 E 

635.209, e Barcos Utilizados para Lazer no Rio Dourado, na Coordenada N 7.620.323 E 

635.956. 
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O uso do solo no entorno do rio é utilizado para o cultivo da cana-de-açúcar e para a 

pecuária, e ainda são observadas ao longo do rio as constantes invasões do gado vacum nas 

áreas de APP, conforme demonstra a Figura 44 e 45. 

 

 
Figura 44 - Utilização do Solo com o Cultivo de Cana-de-Açúcar, na Coordenada N 

7.616.317 E 639.070. 

 

Na figura 45, a área é utilizada para pastagem de animais, principalmente bovinos e, 

cultivo de cana de açúcar. A falta de isolamento nas APP permite livre acesso dos animais às 

margens do rio, que através do pisoteamento impede a regeneração natural da vegetação. 

Associado a esse impacto, o cultivo de cana de açúcar utiliza grande quantidade de insumos e 

a ausência da mata ciliar. 
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Figura 45 – Cultivo de Cana de Açúcar, Presença do Gado na Área de APP e Ausência de 

Vegetação Ciliar, na Coordenada N 7.612.439 E 645.330. 

 

No percurso do rio Dourado encontra pontos com captação de água, para utilização 

na irrigação das áreas cultivadas próxima ás margens do rio Dourado, uma vez que não á 

controle do volume captado, como mostra na Figura 46. Na época de estiagem dependendo do 

volume pode vir a ocasionar o rebaixamento do rio. 

 

 
Figura 46 - Captações de Água, na Coordenada N 7.608.900 e 646.595. 
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Na coordenada N 7.609.557 E 645.977, observaram-se áreas com cultivo de laranja, 

sem a vegetação ciliar para a proteção do rio, assim facilitando a percolação dos defensivos 

agrícolas e fertilizantes, como mostra a Figura 47. 

 

Figura 47 - Plantio de Laranja e Ausência de Vegetação Ciliar, na Coordenada N 

7.609.557 E 645.977. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As desconformidades observadas no período considerado em relação aos resultados 

dos parâmetros de qualidade da água (demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, 

ferro total, cobre e Coliformes Termololerantes) nos pontos da Estiva e na Foz, provavelmente 

são decorrentes dos lançamentos de efluentes oriundos dos municípios que compõem a bacia 

hidrográfica do rio Dourado, como também o cultivo de monoculturas caracterizadas pela 

cana-de-açúcar e poluições difusas causadas pelos sistemas de drenagem urbana, com exceção 

de Promissão que lança seus efluentes em outra bacia hidrográfica. 

Conforme o relatório de qualidade da água da CETESB (CETESB, 2010) a bacia do 

rio Dourado recebeu no ano de 2009 uma carga de 2.650 kg/DBO/dia remanescentes oriundos 

dos municípios de Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins e Guaiçara, conforme mostrado na 

Tabela 24. Isso mostra que mais de 40% dos efluentes domésticos e industriais gerados na 

região alcançam o rio Dourado. 

 

Tabela 24 – Coleta e Tratamento de Efluentes dos Municípios da Bacia do Rio Dourado. 

 
Fonte: CETESB, 2010 (adaptada) 

 

 

Desde suas nascentes, o rio Dourado através dos córregos Dourado do Leste e 

Douradinho, já recebe importantes cargas poluentes seja através da recepção dos efluentes in 

natura do município de Pirajuí, seja também de toda a influência causada pela sua passagem 

na área urbana do mesmo município. 

% Corpo

Total Urbana Coleta Tratam. Eficiência Potencial Remanes. Receptor

Cafelândia SAAE 16.778 13.870 100 4 74 749 727 Cór. do Saltinho

Guaiçara PM 11.206 9.818 100 100 80 530 106 Cór. do Fim

Guarantã PM 6.680 5.122 100 100 83 277 47 Cór. Guarany

Lins SABESP 73.183 71.259 99 100 80 3.848 800 Cór. Campestre

Pirajuí SAAE 22.192 17.965 100 0 0 970 970 Cór. Dourado Leste

6.374 2.650Total

Município Concessão

População (2009) Atendimento Carga poluidora (*)
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Neste trecho o rio Dourado ainda recebe as águas residuarias sem tratamento do 

município de Cafelândia através do córrego do Saltinho e o efluente tratado do município de 

Guarantã. Em sua porção inferior (Área Alagada), o rio recebe os efeitos das águas do ribeirão 

Campestre que por sua vez é receptor dos efluentes gerados pelos municípios de Lins e 

Guaiçara. 

Ressalta-se que o ribeirão Campestre é corpo receptor de efluentes de dois 

municípios, Lins e Guaiçara, e enquadrado pelo Decreto n
o
 10.755/77 como rio de “classe 4” , 

(águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento avançado, ou à navegação, 

à harmonia paisagística, ao abastecimento industrial, à irrigação e a usos menos exigentes), 

portanto, sendo restringido a diversos usos. 

Os desvios na qualidade da água observados no período são principalmente em 

relação aos teores de cobre, coliformes termotolerantes, condutividade elétrica, DBO5, ferro 

total e oxigênio Dissolvido. 

Essas mesmas desconformidades também foram observadas pela AES em seu 

programa de monitoramento da qualidade da água em rios e reservatórios quando o rio 

Dourado já nos anos de 2004 a 2006 mostrava vários parâmetros desconformes com a 

legislação (AES, 2008). 

Com o inicio da operação do complexo de lagoas de tratamento de efluentes do 

município de Pirajuí, poderá haver uma melhora na qualidade da água (o complexo de lagoas 

está em fase final de construção). Necessário se faz que Cafelândia realize o tratamento dos 

efluentes domésticos do seu município e o acompanhamento da eficiência dos tratamentos de 

efluentes de Lins, Guarantã e Guaiçara. 

A vegetação natural das APP do corpo principal resume-se a alguns remanescentes, 

fragmentados e descontínuos e em função disto, alguns pontos as APP estão sendo invadidas 

pelo gado vacum. A falta de vegetação ciliar também tem promovido o aparecimento de 
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vários pontos de erosão e conseqüentes assoreamentos ao longo do rio, o que trará certamente 

reflexos negativos na qualidade e quantidade da água. 

As observações do uso do solo acima das APP mostraram que ao longo do rio 

Dourado predomina a canavicultura, fato este já observado através do Censo Agropecuário do 

Estado de São Paulo – projeto LUPA 2007/2008 (SÃO PAULO, 2010). Este Censo apontou 

uma área de 19% de cultivo de cana-de-açúcar no município de Pirajuí, 17% em Guarantã e 

34,5% em Cafelândia. Em Lins a área ocupada pelo cultivo da cana foi de mais de 39,0%. 

Guaiçara tem 33,% de suas áreas emprestadas ao cultivo da cana e Promissão aparece com a 

maior área que foi de 40,4%, conforme mostra a Tabela 26 que expõe também a porcentagem 

do uso do solo no ano de 1996 e 2008 para a canavicultura e para a pecuária. Observa-se 

através da Tabela 25 que a perda do solo para as atividades da pecuária foram consideráveis e 

que o aumento do solo para o cultivo da cana teve uma variação de 44,7% para o município 

de Guaiçara, chegando até a um aumento de 2.342,8% da área plantada para o município de 

Guarantã. 

 

Tabela 25 - Porcentagem de Ocupação da Área Total do Município para Uso na 

Pecuária e Cultivo de Cana. 

Município 
Pastagens Cana-de-açúcar 

1996 2008 Perda (%) 1996 2008 Aumento (%) 

Pirajuí 82,4 50,7 31,7 3,5 19,0 442,8 

Guarantã 82,6 51,6 31,0 0,7 17,1 2.342,8 

Cafelândia 75,0 40,2 34,8 3,5 34,5 886,0 

Lins 63,7 42,6 21,1 17,4 39,1 124,7 

Guaiçara 58,7 50,2 8,5 22,8 33,0 44,7 

Promissão 59,0 38,7 20,3 19,6 40,4 106,1 

FONTE: LUPA (1996, 2009) adaptada. 
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Como mostra a Tabela 25, a canavicultura é a segunda opção de uso da terra para 

cultivo na região. Se a expansão do setor sucroalcooleiro é benéfica para a região devido ao 

desenvolvimento econômico, também é preocupante porque exerce pressão sobre os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos existentes, podendo comprometer sua disponibilidade e a 

qualidade, interferir na biodiversidade da fauna regional. 

Em relação às captações de água no rio Dourado para diversos usos, foram 

observados alguns pontos, no entanto, segundo o Plano de Bacias do CBH-TB (PBH-TB, 

2008), esta bacia não se mostra critica em relação à demanda de água. 

No trecho alagado ainda não há medida da “poluição” gerada pela instalação dos 

condomínios ou ranchos de lazer, denominados por CORAZZA (2003, 2005) e RICO (2006) 

de “residências secundárias”. A exploração das “residências secundárias” pode trazer aspectos 

positivos ao corpo hídrico tais como os cuidados com as APP através do plantio de árvores 

nativas, restaurando parcialmente a flora e a fauna.  No entanto, também trazem aspectos 

negativos significantes se o empreendimento não for devidamente estruturado para o 

tratamento dos efluentes gerados para a destinação final adequada dos resíduos sólidos e a 

prática de outras atividades que podem ser “agressivas” ao meio ambiente e ao corpo hídrico. 

Essas desconformidades na qualidade da água e na falta de vegetação nas APP 

apontadas neste estudo podem trazer reflexos negativos no uso e exploração do rio para os 

mais diversos fins como, por exemplo: 

 Ecológicos: perda da diversidade íctica (peixes) e faunística (alagada e terrestre), 

eutrofização, infestação de macrófitas aquáticas, entre outros; 

 Econômicos: restrição do uso da água para diversas finalidades, queda no rendimento 

da pesca profissional e turística, fuga de turistas da região, restrição do uso da água, 

entre outros. 
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Mesmo com o plantio de aproximadamente 210 hectares de mata ciliar realizado pela 

empresa AES Tietê, no trecho alagado do rio Dourado e do ribeirão Campestre, há de se 

estabelecer parcerias urgentes para o aumento da área vegetada na bacia em estudo, trazendo 

com isso o restabelecimento da flora e da fauna regional, além da melhoria da qualidade, 

quantidade e regularidade da água do rio Dourado 

Diante da situação ambiental observada com a descaracterização das APP (com a 

falta de vegetação ciliar continua, entre outros) e os resultados de qualidade da água, há 

indícios de que a bacia hidrográfica do rio Dourado, contribui água com alguns parâmetros 

em desconformidade com a legislação vigente para o já descaracterizado rio Tietê, na porção 

do reservatório da UHE Promissão. 

Os parâmetros relativos à qualidade da água, ainda estão aceitáveis, não 

comprometendo efetivamente sua qualidade devido à sua capacidade de autodepuração, no 

entanto deve haver a preocupação com o futuro deste bem inestimável. 
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8. CONCLUSÕES 

Diante dos fatos analisados e resultados obtidos na avaliação da qualidade ambiental 

da bacia hidrográfica com vocação agropecuária da região do rio Dourado é possível elencar 

as principais conclusões, a saber: 

 

 O uso e ocupação inadequados do rio Dourado vêm comprometendo a 

qualidade da água tendo uma relação direta evidenciada pelas desconformidades 

encontradas em alguns parâmetros como: DBO5, fósforo total, cobre e oxigênio 

dissolvido. A condutividade elétrica apresentou valores acima do indicado pela 

CETESB. Nota-se também que a partir do Ponto Tangará ocorre maior 

comprometimento na qualidade; 

 No entorno da bacia existem áreas com poucos fragmentos de mata nativa 

insuficientes para a manutenção da biodiversidade e de todo ecossistema. Os 

reflorestamentos são insuficientes e pontuais os quais não conseguem efetuar seu 

papel de mitigador dos impactos causados pelo desmatamento descontrolado; 

 Os fatores que contribuem para o desequilíbrio ambiental são a forte presença 

do cultivo de cana-de-açúcar entre outras culturas, associado à pastagem de gado, 

construções de condomínios, captação de água e exploração mineral, nas suas 

margens. Isso ocasiona o comprometimento da qualidade da água, dos pontos de 

erosões e os assoreamentos encontrados em todo curso do rio Dourado e, 

 Há a necessidade de ações conjuntas com o poder público e privado para 

recuperação dos trechos comprometidos e fiscalização para a conservação futura do 

rio Dourado. 

.
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10. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Lista das Principais Condições/Ocupação das APP e Coordenadas do 

Entorno Acima das APP do Rio Dourado na Margem Direita das Áreas Consideradas 

Alagada. 

 

UTM

1 Pasto e cana  N 7.635.478  E 633.629

2 Fragmento florestal  N 7.634.760  E 633.808

3 Reflorestamento mais cana com comprimento de +/- 250metros por 30 de largura  N 7.634.270  E 633.651

4 Fragmento florestal  N 7.632.295  E 633.707

5 Reflorestamento mais cana com comprimento de +/- 250metros por 30 de largura  N 7.630.024  E 631.940

6 Reflorestamento mais cana com comprimento de +/- 200metros por 30 de largura  N 7.630.226  E 633.203

7 Reflorestamento mais cana com comprimento de +/- 200metros por 30 de largura  N 7.629.088  E 632.845

8 Fragmento florestal  N 7.628.552  E 632.962

9 Cana N 7.627.508  E 634.358

10 Pasto e cana N 7.626.457  E 633.115

11 Pasto N 7.626.739  E 633.592

12 Pasto  N 7.624.664  E 634.173

13 Residência mais captação de água para irrigação  N 7.625.280  E 634.107

14 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 300metros por 30 de largura  N 7.624.556  E 633.551

15 Pasto  N 7.623.069  E 634.460

16 Ranchos/lanchas/chalés  N 7.623.743  E 634.100

17 Fragmento florestal  N 7.623.041  E 634.531

18 Pasto e cana  N 7.622.581  E 634.720

19 Cana  N 7.621.607  E 636.114

20 Fragmento florestal  N 7.621.840  E 636.496

21 Pasto + gado na APP N 7.619.907  E 637.115

22 Fragmento florestal  N 7.619.431  E 637.388

23 Pasto, casa e plantação de tomate  N 7.618.859  E 637.429

24 Condomínio  N 7.617.035  E 638.164

25 Reflorestamento mais cana com comprimento de +/- 700 metros por 30 de largura  N 7.617.513  E 638.378

26 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 100 metros por 40 de largura  N 7.616.945  E 638.926

27 Fragmento florestal  N 7.616.397  E 638.726

28 Pasto e cana N 7.616.317  E 639.070

29 Pasto  N 7.615.400  E 641.208

30 Casa  N 7.615.318  E 640.716

31 Ranchos em qdes de aproximadamente 25  N 7.614.981  E 641.527

32 Pasto e cana  N 7.613.887  E 642.665

33 Fragmento florestal  N 7.611.903  E 644.034

34 Pasto e cana  N 7.612.439  E 645.330

35 Pasto N 7.610.303  E 646.168

36 Ponto de captação de água  N 7.608.900  E 646.595

37 Fragmento florestal  N 7.608.019  E 647.361

38 Pasto  N 7.608.867  E 648.206

39 Fragmento florestal  N 7.608.550  E 648.174

Usos observados na APP e no entorno do rio

Área alagada - margem direita
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APÊNDICE B - Lista das Principais Condições/Ocupação das APP e Coordenadas do 

Entorno Acima das APP do Rio Dourado na Margem Esquerda das Áreas Consideradas 

Alagada. 

 

 

UTM

40 Rio Dourado confluência reservatório N 7.636.350  E 632.758

41 Fragmento florestal N 7.633.697  E 632.549

42 Fragmento florestal N 7.633.407  E 632.374

43 Córrego Rico N 7.632.584  E 632.209

44 Ranchos aproximadamente 35 N 7.630.700   E 632.473

45 Fragmento florestal N 7.629.992  E 632.170

46 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 350 metros por 30 de largura  N 7.630.815  E 631.961

47 Pasto N 7.629.728  E 630.564

48 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 3000 metros por 30 de largura N 7.628.961  E 632.576

49 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 500 metros por 30 de largura N 7.627.740  E 631.887

50 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 1500 metros por 30 de largura N 7.625.978  E 632.267

51 Casa mais pasto N 7.624.900  E 632.494

52 Reflorestamento mais pasto com comprimento de +/- 800 metros por 30 de largura N 7.625.259  E 632.540

53 Fragmento florestal N 7.624.624  E 632.391

54 Reflorestamento com comprimento de +/- 100 metros por 30 de largura N 7.622.863  E 633.710

55 Pasto N 7.622.374  E 633.711

56 Fragmento florestal N 7.621.107  E 634.455

57 Condomínio lagoa dourada  - antes do campestre N 7.620.726  E 635.209

58 Estância Náutica Branda - antes campestre - sentido foz -Lins N 7.620.323  E  635.956

59 Ranchos em qde de aproximadamente 20 N 7.619.988  E 635.893

60 Condomínio Orla Dourado N 7.618.381  E 637.494

61 Fragmento florestal N 7.617.198  E 637.069

62 Porto de areia N 7.617.015  E 637.243

63 Condomínio recanto Dourado I N 7.616.943  E 637.395

64 Condomínio recanto Dourado II N 7.615.685  E 637.431

65 Fragmento florestal N 7.615.292  E 639.173

66 Pasto N 7.615.534  E 641.348

67 Fragmento florestal N 7.613.608  E 640.715

68 Pasto e cana N 7.614.307  E 642.772

69 Pasto e cana N 7.613.935  E 643.071

70 Pasto e cana N 7.611.412  E 644.657

71 Pasto e cana N 7.610.432  E 645.137

72 Pasto e plantação de laranja N 7.609.557  E 645.977 

73 Fragmento florestal N 7.607.882  E 646.575

74 Fragmento florestal N 7.606.523  E 647.224

75 Fragmento florestal N 7.606.396  E 647.361

Usos observados na APP e no entorno do rio

Área alagada - margem esquerda
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APÊNDICE C - Lista das Principais Condições/Ocupação das APP e Coordenadas do 

Entorno do Rio Dourado das Áreas Consideradas Não Alagada. 

 

 

UTM

76 1˚ Nascente do Rio Dourado N 7.558.610  E 662.678

77 2˚ Nascente do Rio Dourado N 7.559.675  E 666.181

78 Rio Dourado abaixo da 1˚nascente N 7.672.827  E 665.525

79 Nascente do Rio Dourado do leste N 7.558.442  E 658.952

80 2˚ Nascente do Rio Dourado do leste N 7.557.850  E 659.138

81 Lagoa N 7.558.660  E 659.069

82 Seringal e pasto N 7.560.119  E 659.864

83 Córrego da nascente próximo a linha do trem N 7.560.514  E 659.704

84 Córrego s/nome N 7.562.280  E 659.665

85 Cana e pasto N 7.563.444  E 659.542

86 Tamanqueira N 7.564.272  E 659.157

87 Inicio da cidade de Pirajuí N 7.565.185  E 659.531

88 Córrego Dourado do Leste - área urbana - N 7.565.668  E 659.472

89 Nascente do Rio Douradinho 1 fazenda da Faca agropecuária LTDA N 7.562.049  E 656.924

90 Pesqueiro praia parque clube country - Pirajuí N 7.562.804  E 657.103

91 Douradinho 1- Pirajuí N 7.565.223  E 657.535

92 Pasto N 7.566.172  E 658.020

93 Fragmento florestal N 7.567.097  E 658.428

94 Encontro dos rios Dourado do leste e douradinho 1 N 7.567.632  E 658.984

95 Lançamento de efluentes domésticos, criação de porcos N 7.567.114  E 658.807

96 Nascente Douradinho II N 7.569.675 E 657.740

97 Erosão - SP 300 Marechal Rondon Km 400 mais 300 metros N 7.569.885  E 658.301

98 Construção da lagoa de tratamento de efluentes de Pirajuí N 7.569.980  E 658.931

99 Bomba de recalque Pirajuí lagoa de tratamento N 7.569.675  E 657.740

100 Encontro três córregos - Dourado Leste- Douradinho I e II N 7.569.170  E 659.677

101 Encontro Rio Dourado, Dourado do Leste N 7.573.437  E 662.521

102 Erosão N 7.573.505  E 662.490

103 Bomba captação de água - Córrego Douradinho do Leste N 7.572.744  E 662.060

104 Erosão N 7.577.778  E 660.005

105 Pasto e mata N 7.578.507  E 659.444

106 Fragmento florestal N 7.578.382  E 659.003

107 Barranco e pasto  N 7.578.761  E 659.808

108 Barranco, erosão e pasto  N 7.578.940  E 659.442

109 Assoreamento e capão de mata ex: pimenta de macaco e Ingá quatro quinas  N 7.579.466  E 659.227

110 Banco de areia  N 7.579.609  E 658.766

111 Barranco mais assoreamento  N 7.579.537  E 658.553

112 Barranco mais pasto  N 7.579.665  E 658.376

113 Fragmento florestal (Cerrado), pasto, assoreamento a barranco  N 7.580.185  E 658.002

114 Fragmento florestal  N 7.581.066  E 658.215

115 Erosão e areia  N 7.580.083  E 657.714

116 Erosão, mata e areia  N 7.580.376  E 657.364

117 Fragmento florestal  N 7.580.785  E 657.038

118 Fragmento florestal  N 7.580.823  E 656.375

119 Barranco, vegetação e pasto  N 7.583.598  E 655.906

Área não alagada

Usos observados na APP e no entorno do rio
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Continuação da lista das Principais Condições/Ocupação das APP e Coordenadas do Entorno 

do Rio Dourado das Áreas Consideradas Não Alagada. 

UTM

120 Fragmento florestal  N 7.584.929  E 656.614

121 Açude com distância de aproximadamente 100 metros do rio Dourado  N 7.585.077  E 656.647

122 Mata, pasto e cana  N 7.586.485  E 656.408

123 Mata, pasto e cana e erosão  N 7.586.123  E 656.284

124 Mata, pasto e cana  N 7.586.548  E 656.193

125 Erosão, barranco, mata, cerrado ex: Jatobá, Ingá, Embaúva,  Ipê do Brejo e Guaritá  N 7.586.795  E 655.750

126 Barranco, pasto e capão de mata  N 7.586.957  E 655.600

127 Pasto e plantação de laranja  N 7.587.507  E 654.746

128 Fragmento florestal (Cerrado) e cana  N 7.587.314  E 654.925

129 Mata, pasto e cana  N 7.590.126  E 652.565

130 Cana  N 7.590.282  E 651.696

131 Erosão, cana e mata  N 7.591.212  E 651.608

132 Mata e pasto  N 7.591.720  E 649.909

133 Porto de areia  N 7.593.028  E 649.214

134 Reflorestamento á margem direita Jambolão, Acácia, Embaúva, Canafistula e Pororoca  N 7.593.205  E 649.314

135 Fragmento florestal e pasto  N 7.593.430  E 649.253

136 Fragmento florestal (Cerrado) e pasto  N 7.593.775  E 649.233

137 Barranco, areia, pasto e cerrado  N 7.594.358  E 649.011

138 Vegetação, cerrado a pasto  N 7.595.362  E 648.840

139 Fragmento florestal (Cerrado), pasto e cana  N 7.596.322  E 649.133

140 Porto de areia desativado  N 7.486.197  E 647.086

141 Eucalipto +/- a 100 metros do Rio Dourado  N 7.597.336  E 647.979

142 Eucalipto, açude, rancho +/- 200 metros do Rio Dourado  N 7.597.561  E 647.889

143 Pasto e cana  N 7.600.496  E 647.824

144 Pasto  N 7.602.420  E 647.554

145 Pasto e cana  N 7.603.857  E 647.536

146 Pasto, cana a capão de mata - macrófitas  N 7.606.716  E 648.312

147 Pasto, cana a capão de mata  N 7.606.534  E 647.327

148 Plantação de tomate  N 7.606.569  E 647.569

Área não alagada

Usos observados na APP e no entorno do rio
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11. ANEXOS 

 

ANEXO A - Usos Permitidos Para as Classes de Águas Doces Conforme Resolução 

CONAMA 357/05. 

 

Classes Usos 

Especial 

Abastecimento para consumo humano, com desinfecção 

À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 

À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral 

1 

Abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado 

À proteção das comunidades aquáticas 

À recreação de contato primário (natação, esqui aquático, mergulho) 

À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 

À proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas 

2 

À proteção das comunidades aquáticas 

À recreação de contato primário (natação, esqui aquático, mergulho) 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 

À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, etc. 

À aqüicultura e à atividade de pesca 

3 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado 

À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas se forrageiras 

À pesca amadora 

À recreação de contato secundário 

À dessedentação de animais 

4 
À navegação 

À harmonia paisagística 
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ANEXO B - Definição de alguns parâmetros limnológicos e suas implicações em altas 

concentrações, para a saúde humana e da biota aquática. 

 

Alumínio 

O alumínio e seus sais são usados no tratamento da água, como aditivo alimentar, 

na fabricação de latas, telhas, papel alumínio, na indústria farmacêutica, etc. O 

alumínio atinge a atmosfera como particulado, derivado de poeiras dos sol os e 

por erosão, originado da combustão do carvão. Na água, o metal pode ocorrer em 

diferentes formas e é influenciado pelo pH, temperatura e presença de fluoretos, 

sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. A solubilidade é baixa em pH entre 

5,5 e 6,0. As concentrações de alumínio dissolvido em águas com pH neutro 

variam de 0,001 a 0,05 mg L
-1

, mas aumentam para 0,5-1 mg L
-1

 em águas mais 

ácidas ou ricas em matéria orgânica. Na água potável, os níveis do metal variam 

de acordo com a fonte de água e com os coagulantes à base de alumínio que são 

usados no tratamento da água. Estudos americanos mostraram que as 

concentrações de alumínio, na água tratada com coagulante, variaram de 0,01 a 

1,3 mg L
-1

, com uma concentração média de 0,16 mg L
-1

.O aumento da 

concentração de alumínio está associado com o período de chuvas e, portanto, 

com a alta turbidez. Outro aspecto da química do alumínio é sua dissolução no 

solo para neutralizar a entrada de ácidos com as chuvas ácidas. Nesta forma, ele é 

extremamente tóxico à vegetação e pode ser escoado para os corpos d‟água.  A 

Portaria 518 estabelece um valor máximo permitido de alumínio de 0,2 mg L
-1  

como padrão de aceitação para água de consumo humano (CETESB, 2013).  

 

Cobre 

O cobre tem vários usos, como na fabricação de tubos, válvulas, acessórios para 

banheiro e está presente em ligas e revestimentos. Na forma de sulfato 

(CuSO4.5H2O) é usado como algicida. As fontes de cobre para o meio ambiente 

incluem minas de cobre ou de outros metais, corrosão de tubulações de latão por 

águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, usa de compostos 

de cobre como algicidas aquáticos, escoamento superficial e contaminação da 

água subterrânea a partir do uso agrícola do cobre e precipitação atmosférica de 
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fontes industriais. O cobre ocorre naturalmente em todas as plantas e animais e é 

um nutriente essencial em baixas doses (CETESB, 2013).  

 

Coliformes Totais e Termotolerantes 

São fortes indicadores de contaminação da água. Indicam a possibilidade de existência de 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação 

hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera (CETESB, 2013). 

. 

 

Condutividade Elétrica 

A condutividade é a expressão numérica da capacidade da água conduzir a corrente elétrica. 

Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade de sais existentes 

na coluna d'água, e, portanto, representa uma medida indireta da concentração de poluentes. 

Em geral, níveis superiores a 100 µS/cm indicam ambientes impactados. A condutividade 

também fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma água, 

especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das 

quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são 

adicionados, a condutividade da água aumenta. Altos valores podem indicar características 

corrosivas da água (CETESB, 2013). 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5  

A DBO5 da água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por 

decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. A DBO5 é normalmente 

considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de 

tempo, numa temperatura de incubação específica. Os maiores níveis em termos de DBO5 em 

um corpo d‟água são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A 

presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à extinção do oxigênio na água, 

provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática, além de produzir 

sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nas 

estações de tratamento de água (CETESB, 2013). 
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Demanda Química de Oxigênio – DQO 

É a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica através 

de um agente químico. Os valores da DQO normalmente são maiores que os da 

DBO5, sendo o teste realizado num prazo menor. O aumento da concentração de 

DQO num corpo d‟água deve-se principalmente a despejos de origem industrial.  

A DQO é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de esgotos 

sanitários e de efluentes industriais. A DQO é muito útil quando utilizada 

conjuntamente com a DBO5 para observar a biodegradabilidade de despejos. 

Sabe-se que o poder de oxidação do dicromato de potássio é maior do que o que 

resulta mediante a ação de microrganismos, exceto raríssimos casos como 

hidrocarbonetos aromáticos e piridina. Desta forma, os resultados da DQO de 

uma amostra são superiores aos de DBO5. Como na DBO5 mede-se apenas a 

fração biodegradável, quanto mais este valor se aproximar da DQO significa que 

mais biodegradável será o efluente. É comum aplicar -se tratamentos biológicos 

para efluentes com relações DQO/DBO5 de 3/1, por exemplo. Mas valores muito 

elevados desta relação indicam grandes possibilidades de insucesso, uma vez que 

a fração biodegradável torna-se pequena, tendo-se ainda o tratamento biológico 

prejudicado pelo efeito tóxico sobre os microrganismos exercido pela fração não 

biodegradável (CETESB, 2013). 

 

Ferro Total 

Nas águas tratadas para abastecimento público, o emprego de coagulantes a base 

de ferro provoca elevação em seu teor. O ferro, apesar de não se constituir em um 

tóxico, traz diversos problemas para o abastecimento público  de água. Confere 

cor e sabor à água, provocando manchas em roupas e utensílios sanitários. 

Também traz o problema do desenvolvimento de depósitos em canalizações e de 

ferro-bactérias, provocando a contaminação biológica da água na própria rede de 

distribuição. Por estes motivos, o ferro constitui -se em padrão de potabilidade, 

tendo sido estabelecida a concentração limite de 0,3 mg/L na Portaria 518 do 

Ministério da Saúde. É também padrão de emissão de esgotos e de classificação 

das águas naturais. No Estado de São Paulo estabelece-se o limite de 15 mg/L 

para concentração de ferro solúvel em efluentes descarregados na rede coletora 

de esgotos seguidas de tratamento- Decreto no 8.468 (CETESB, 2013).  
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Fósforo Total 

O fósforo aparece em águas naturais devido principalmente às descargas de esgotos sanitários. 

Nestes, os detergentes superfosfatados empregados em larga escala domesticamente 

constituem a principal fonte, além da própria matéria fecal, que é rica em proteínas. Alguns 

efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, 

conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em 

quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem 

provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais. Ainda por ser nutriente para 

processos biológicos, o excesso de fósforo em esgotos sanitários e efluentes 

industriais conduz a processos de eutrofização das águas naturais  (CETESB, 2013). 

 

Manganês 

O manganês e seus compostos são usados na indústria do aço, ligas metálicas, 

baterias, vidros, oxidantes para limpeza, fertilizantes, vernizes, suplementos 

veterinários, entre outros usos. Ocorre naturalmente na água superficial e 

subterrânea, no entanto, as atividades antropogênicas são também responsáveis 

pela contaminação da água. Raramente atinge concentrações de 1,0 mg L
-1

 em 

águas superficiais naturais e, normalmente, está presente em quantidades de 0,2 

mg L
-1 

ou menos. Desenvolve coloração negra na água, podendo se apresentar nos 

estados de oxidação Mn
+2

 (mais solúvel) e Mn
+4

 (menos solúvel). Concentração 

menor que 0,05 mg L
-1

 geralmente é aceita por consumidores, devido ao fato de 

não ocorrerem, nesta faixa de concentração, manchas negras ou depósitos de seu 

óxido nos sistemas de abastecimento de água. É muito usado na indústria do aço. 

O manganês é um elemento essencial para muitos organismos, incluindo o ser 

humano. A principal exposição humana ao manganês é por consumo de 

alimentos, entretanto devido ao controle homeostático que o homem sobre o 

metal, geralmente o manganês não é considerado muito tóxico quando ingerido 

com a dieta. O padrão de aceitação para consumo humano do manganês é 0,1 mg 

L
-1

 - Portaria 518 (CETESB, 2013). 
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Nitrogênio, Nitrato, Nitrito e Amônia 

O nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo dos organismos vivos 

participando da formação de proteínas e está diretamente relacionado à produção primária de 

ecossistemas aquáticos onde são encontrados sob as formas de nitrato, nitrito, amônia, íon 

amônio, óxido nitroso, nitrogênio molecular, nitrogênio orgânico dissolvido (purina, aminas, 

aminoácidos e outros), nitrogênio orgânico particulado (bactérias, fitoplâncton, zooplâncton e 

detritos). As principais fontes naturais de nitrogênio são as chuvas, porém efluentes 

industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas 

águas, como algumas indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de 

conservas alimentícias, matadouros, frigoríficos e curtumes. Nas áreas agrícolas, o 

escoamento das águas pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a presença de 

diversas formas de nitrogênio. Também nas áreas urbanas, as drenagens de águas pluviais 

associadas às deficiências do sistema de limpeza pública, constituem fonte difusa de difícil 

caracterização. Quando em excesso pode ser tóxico aos seres vivos (CETESB, 2013). 

 

Oxigênio Dissolvido – OD 

As principais fontes de oxigênio dissolvido em águas provêm da fotossíntese, realizada pelas 

algas e vegetais superiores, e da difusão do oxigênio atmosférico. Este fenômeno ocorre em 

águas poluídas ou eutrofizadas principalmente pela liberação de nitrogênio e fósforo que são 

utilizados como nutrientes pelas algas. A sua produção varia de acordo com a profundidade, 

transparência, comunidade fitoplanctônica, hora do dia, estação do ano e nebulosidade. O alto 

consumo de oxigênio na água é representado pelo processo de decomposição da matéria 

orgânica, pela perda para a atmosfera e pela respiração de organismos aquáticos. Este 

parâmetro tem grande importância no controle da poluição das águas, bem como no 

monitoramento dos processos de aeração e oxidação de materiais orgânicos, associado ao 

potencial de autodepuração de ecossistemas aquáticos (CETESB, 2013). 

 

Potencial Hidrogeniônico - pH 

Define o caráter ácido, básico e neutro da água, baseado na concentração do íon hidrogênio 

(H
+
). Os organismos aquáticos estão geralmente adaptados a faixas diferentes de pH. 

Alterações bruscas podem acarretar a mortalidade em peixes por dificuldades respiratórias, 

além do desaparecimento de outros seres vivos, muito embora as coleções d‟água encerrem 
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uma significativa capacidade de tamponamento. Valores fora da faixa de neutralidade 

contribuem para a corrosão de equipamentos do sistema de geração das UHE. 

 

Sólidos Totais 

Os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. Eles podem sedimentar no leito 

dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos, ou também danificar os leitos de 

desova de peixes. Ainda podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, 

promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de sais minerais, particularmente sulfato e 

cloreto, estão associados à tendência de corrosão em sistemas de distribuição, além de 

conferir sabor ás águas. 

 

Temperatura da Água 

Variações de temperatura é parte do regime climático normal e, corpos de água 

naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação 

vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, 

altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação 

da temperatura em um corpo d‟água gera lmente é provocada por despejos 

industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas.  

A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de variáveis físico -químicas. Em 

geral, à medida que a temperatura aumenta de 0 a 30°C, a viscosidade, tensão 

superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor 

latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão 

de vapor aumentam. Organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica 

superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida 

em gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e 

incubação do ovo (CETESB, 2013).  

 

Transparência de Secchi 

Essa variável pode ser medida facilmente no campo utilizando -se o disco de 

Secchi, um disco circular branco ou com setores branco e preto e um cabo 

graduado, que é mergulhado na água até a profundidade em que não seja mais 

possível visualizar o disco. Essa profundidade a qual o disco desaparece, e logo 
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reaparece, é a profundidade de transparência. A partir da medida do disco de 

Secchi, é possível estimar a profundidade da zona fótica, ou seja, mede a 

profundidade de penetração vertical da luz solar na coluna d‟água. Na zona fótica 

ocorre a fotossíntese, indicando o nível da atividade biológica de lagos ou 

reservatórios (CETESB, 2013).  

 

Zinco 

O zinco e seus compostos são muito usados na fabricação de ligas e latão, 

galvanização do aço, na borracha como pigmento branco, suplementos 

vitamínicos, protetores solares, desodorantes, xampus, etc. A presença de zinco é 

comum nas águas superficiais naturais, em concentrações geralmente abaixo de 

10 µgL
-1

; em águas subterrâneas ocorre entre 10-40 µg L
-1

. Na água de torneira, a 

concentração do metal pode ser elevada devido à dissolução do zinco das 

tubulações. O zinco é um elemento essencial ao corpo humano em pequenas 

quantidades. A atividade da insulina e diversos compostos enzimáticos dependem 

da sua presença. O zinco só se torna prejudicial à saúde quando ingerido em 

concentrações muito elevadas, o que é extremamente raro, e, neste caso, pode 

acumular-se em outros tecidos do organismo humano. Nos animais, a deficiência 

em zinco pode conduzir ao atraso no crescimento. A água com elevada 

concentração de zinco tem aparência leitosa e produz um sabor metálico ou 

adstringente quando aquecida (CETESB, 2013).  
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ANEXO C - Largura Mínima de Faixa Ciliar Estipulada pelo Novo Código Florestal 

Brasileiro Lei nº 12.651/12. 

 
Fonte: Novo Código Florestal, Lei 12.651/2012. (Adapatada). 

 

Faixa ciliar Situação

30 m em cada margem Rios com menos de 10 m de largura

50 m em cada margem Rios com 10 a 50 m de largura

100 m em cada margem Rios  com 50 a 200 m de largura

200 m em cada margem Rios  com 200 a 600 m de largura

500 m em cada margem Rios  com largura superior a 600 m

Raio de 50 m Nascentes

30 m ao redor do espelho d'água Lagos ou reservatórios em áreas urbanas

50 m ao redor do espelho d'água Lagos ou reservatórios em zona rural com área menor que 20 ha

100 m ao redor do espelho d'água Lagos ou reservatórios em zona rural com área igual ou superior a 20 ha.

100 m ao redor do espelho d'água Represas de hidrelétricas


