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Resumo - Objetivou-se avaliar as condições da qualidade da água de abastecimento e 

residuária na microbacia do Córrego do Jaboticabal, através de análises químicas. 

Amostras foram coletadas semanalmente no período de 24/09/98 a 28/01/99 definindo-se 

água de abastecimento como aquela fornecida pelo poder municipal e água residuária, 

proveniente de um ponto de coleta localizado no Córrego Jaboticabal a jusante da cidade. 

Os parâmetros analisados foram: pH, OD, nitrato, nitrito, amônia, DQO e DBO. Os 

resultados mostraram que à água de abastecimento possuía altas concentrações de OD 

(6,2 a 8,9 mg/L). A DBO foi nula para todas as amostras, sendo a DQO baixa (0,0 a 18 

mg/L). As formas nitrogenadas apresentaram valores aceitáveis. A água residuária 

apresentou-se anóxica na maioria das coletas, mas as concentrações de DQO e DBO 

mostraram-se reduzidas para este tipo de água (32 a 201 mg/L de DQO) e (18 a 113 mg/L 

de DBO). O nitrato prevaleceu em relação ao nitrito, estando a amônia presente em 

concentrações muito altas (0,0 a 13,4 mg/L). Conclui-se que à água de abastecimento 

possuía ótimos parâmetros de qualidade, sendo que problemas relacionados a toxidez 

pela amônia e condições de OD devem ser considerados para proposição do tratamento 

das águas residuárias. 

 

Abstract - It was evaluated water supply and wastewater quality conditions at the 

Jaboticabal Stream, through chemical analyses. Samples were collected weekly from 

09/24/98 through 01/28/99, water supply was provided by municipal government and 

wastewater was took in the Jaboticabal Stream sample point down of the town. These 

parameters were analyzed: pH, DO, nitrate, nitrite, ammonia, COD and BOD. The results 

showed water supply with high DO concentrations (6,2 to 8,9 mg/L). BOD was void for 

all samples, with low COD (0,0 to 18 mg/L). Nitrogen forms had acceptable values. 

Wastewater was anoxic to the majority of the samples., but COD and BOD 

concentrations were reduced to this kind of water (32 to 201 mg/L COD) and (18 to 113 

mg/L BOD). Nitrate prevailed over nitrite, and ammonia concentrations was too high (0,0 

to 13,4 mg/L). Water supply had excellent quality parameters, and problems related with 

ammonia toxin and DO conditions must be considered to propose a wastewater treatment. 
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INTRODUÇÃO 

A água constitui-se de um recurso natural finito, desta forma devemos preservá-la em 

quantidade e qualidade para que não se comprometa o desenvolvimento e progresso das 

sociedades mundiais. Esta preservação deve se dar de várias formas, como por exemplo: 

conservação de nascentes e mananciais de abastecimento, bem como dos lençóis 

subterrâneos; concientização e educação das sociedades, visando o uso racional das 

águas; estabelecimento de parâmetros para um desenvolvimento sustentável dos recursos 

hídricos; coleta de esgotos, urbanos, industriais e agropecuários, com posterior 

tratamento, entre outras. As águas cobrem ¾ da superfície da Terra, no entanto mais de 

97% da água do planeta é salgada e menos de 3% é água doce. Desta última, 77% estão 

congelados nos círculos polares; 22% compõem-se de águas subterrâneas; e a pequena 

fração restante encontra-se nos lagos, rios, plantas e animais. (World Resource Institute 

and International Institute for Environment and Development, 1988). Desta forma, a 

escassez futura de água tenderá a limitar o crescimento na agricultura e industria, e 

poderá pôr em risco a saúde, nutrição e desenvolvimento econômico. 

Ao observarmos a história do surgimento das cidades, podemos constatar que nossos 

antepassados optaram por locais nos quais a disponibilidade de água era abundante e 

haviam facilidades para o despejo de seus esgotos. Tinha-se a visão de que os cursos 

d’água existiam para dois propósitos, o fornecimento de água de qualidade e meio de 

carreamento de materiais e substâncias indesejáveis. Atualmente esta visão é 

incompatível com os conceitos ambientais que norteiam nosso presente e futuro, pois os 

rios continuam a ser fornecedores de água, em muitos casos com baixa qualidade, mas 

estes não podem continuar sendo objeto de despejo de todo e qualquer tipo de material 

estranho a sua natureza. A continuidade desta prática está e irá comprometer o 

desenvolvimento das cidades, afetando sua economia, saúde, alimentação, educação, etc. 

O gerenciamento futuro de nossos recursos hídricos exigirá grandes esforços para que a 

água seja usada de modo mais eficiente protegendo sua qualidade, consequentemente 

grandes esforços para aumentar a conservação e eficiência de processos de tratamento são 

necessários (Renew America, 1989). 

No Brasil o número de cidades que possuem coleta de esgotos é pequeno, sendo ainda 

mais reduzida a quantidade de localidades em que, a estes esgotos, é dado um tratamento 

antes de despejá-los nos rios. Vários são os motivos para estas ocorrências, sendo os 

principais: a falta de recursos financeiros nos municípios, interesse político por este tipo 

de obra e consciência ambiental da população e a cultura da abundância que predomina 

em nosso país, pois pensa-se que água, aqui, nunca irá faltar. O processo de mudança 

desta situação deve começar pela implantação de sistemas eficientes de coleta de águas 

residuárias, bem como sistemas de tratamento destas. 

Considerando-se a situação vigente torna-se necessário o desenvolvimento de pesquisas 

tendo o bacia hidrográfica como unidade de estudo, localizando os pontos de poluição 

pontuais e difusos e diagnosticando as condições qualitativas de seus recursos hídricos. 

Pesquisas sanitárias em bacias hidrográficas são necessárias para identificar as fontes de 

contaminação das águas de consumo, para isto faz-se o uso de coletas de dados 

relacionados a qualidade da água avaliando-se seus contaminantes (Archibald, 1994). 
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A pesquisa objetivou avaliar as condições da qualidade da água de abastecimento, 

fornecida pelo poder público, e residuária na microbacia do Córrego do Jaboticabal, 

através da análises de alguns parâmetros químicos da água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Jaboticabal está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu 

correspondendo a 70 zona hidrográfica do Estado de São Paulo. Sua microbacia é 

denominada Córrego do Jaboticabal, sendo formada pelo Córrego Rico e Ribeirão 

Cerradinho. De acordo com SMA (1990), da confluência do Córrego Rico e Ribeirão 

Cerradinho até a confluência com o Rio Mogi-Guaçu estas águas apresentam classe 3 e 

do Ribeirão Cerradinho até a confluência com o Córrego Rico classe 4. A captação de 

água é realizada por autarquia municipal, sendo do tipo superficial/subterrânea. A 

demanda de água era de 139,41 L/seg em 1990 no município com projeção para 194,99 

L/seg em 2010. 

Jaboticabal possui uma população de 62.774 habitantes, sendo que 58.585 (93,33%) 

localizam-se na zona urbana e 4.159 (6,62%) na zona rural. A 70 zona hidrográfica 

representará 14,84% da população estadual em 2010, sendo a bacia do Rio Mogi-Guaçu 

a que apresentará a maior população nesta zona hidrográfica (43,18%). 

As coordenadas geográficas do município são: Latitude, 210 15’ 22’’; Longitude, 480 18’ 

58’’ W.Gr. e Altitude de 575 m. O clima, segundo classificação de KOPPEN é Cwa, isto 

é, subtropical úmido, seco no inverno e com chuvas no verão, com precipitação anual em 

torno de 1400 mm e temperatura média anual próxima a 220C. 

 

Coleta das amostras de água 

As amostras de água foram coletadas na área do Centro de Pesquisas Parasitológicas 

(CPPAR) e analisadas no Departamento de Engenharia Rural. Ambos estão localizados 

na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (FCAVJ) - UNESP. 

As coletas de água foram realizadas no período de 24/09/98 a 28/01/99 em intervalos 

semanais. As amostras eram sempre coletadas às 13:30h. Dois tipos de amostras de água 

foram avaliadas com relação a sua qualidade. As amostras denominadas água de 

abastecimento constituíram-se de águas provenientes da rede de abastecimento da cidade, 

sendo coletadas diretamente em uma torneira. Água residuária foi o termo utilizado para 

denominar as águas provenientes do córrego, no qual ocorre o despejo dos esgotos, 

estando o ponto de coleta localizado a jusante da zona urbana. 

 

Determinação das variáveis químicas da água 

pH- Registrado em um peagâmetro portátil Corning PS15. 

Oxigênio Dissolvido (OD)- Determinado pelo método de Winkler, segundo Golterman et 

al. (1978). 

 

Formas Nitrogenadas- Através do uso de reagentes para análise de água da HACH, as 

formas nitrogenadas foram determinadas pelos seguintes métodos: nitrato (Cadmium 
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Reduction Method - low range), nitrito (Diazotization Method - low range) e amônia 

(Salicylate Method). Obtiveram-se os valores por método colorimétrico, empregando-se 

espectrofotômetro modelo DR-2000 da HACH. Os resultados obtidos com estas 

metodologias se equivalem aos descritos no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (1992). 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)- Os valores da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) foram obtidos de acordo com a metodologia descrita no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (1992). 

Demanda Química de Oxigênio (DQO)- Obtiveram-se os valores da Demanda Química 

de Oxigênio (DQO) por método colorimétrico, empregando-se espectrofotômetro 

modelo DR-2000 da HACH e bloco digestor para DQO de mesma marca. A metodologia 

descrita nos manuais do aparelho faz uso de digestão ácida em meio com dicromato de 

potássio e catalisadores, utilizando-se reta padrão existente na memória do aparelho. Os 

resultados obtidos com esta metodologia se equivalem aos descritos no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (1992). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 são dadas as concentrações de pH aferidas durante o período experimental 

em ambas as águas. Observa-se que os valores concentraram-se na faixa de pH neutro, 

com variação de 7,4 a 8,3, na água de abastecimento e de 6,7 a 7,7, na água residuária. 

Sabe-se que durante o processo de decomposição da matéria orgânica, oxigênio é 

consumido e gás carbônico é liberado, sendo que a partir deste forma-se o ácido 

carbônico, ocorrendo a acidificação do meio. Intensos processos de decomposição têm como 

conseqüência a liberação de CO2 e, portanto, a formação de ácido carbônico e hidrogênio 

(Matheus, 1993). Apesar da matéria orgânica estar presente em grande quantidade na água  

residuária, as concentrações de OD nesta foram baixas e/ou nulas, o pH não apresentou 

concentrações reduzidas, desta forma não observou-se a relação pH/oxigênio dissolvido. Nota-se 

que a diferença entre as concentrações de pH da água de abastecimento e residuária são muito 

pequenas, podendo-se dizer que para este parâmetro estas águas apresentaram o mesmo padrão de 

qualidade. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
4

/0
9

0
8

/1
0

2
2

/1
0

0
5

/1
1

1
9

/1
1

0
3

/1
2

1
7

/1
2

3
1

/1
2

1
4

/0
1

2
8

/0
1

coleta

p
H

abastec/to

córrego

 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

6 

Figura 1- Concentrações de pH, na água de abastecimento e do córrego, durante o 

período de coletas. 

 As concentrações de Oxigênio Dissolvido (OD) das águas do estudo são dadas na Figura 

2. Na água de abastecimento a variação foi de 6,2 a 8,9 mg/L de OD, a partir destes 

valores pode-se dizer que estas água estão aptas para os mais diversos usos, inclusive o 

consumo humano, e que a matéria orgânica está ausente ou em reduzida quantidade. 

Na água residuária as concentrações de OD variaram de 0,0 a 6,3 mg/L, a grande 

incidência de concentrações nulas de OD nestas águas indicam seu alto grau de poluição, 

na forma de matéria orgânica, sendo que pelos valores mensurados estas águas 

apresentam uma baixa qualidade. Problemas ambientais em corpos d’água são freqüentes 

devido ao excesso de matéria orgânica que consome muito oxigênio durante a 

decomposição. Resíduos orgânicos e inorgânicos reduzidos exercem uma demanda de 

oxigênio (Boyd, 1990). 

A incidência e quantidade de chuvas influenciaram nas concentrações de OD. A partir de 

10/12/98 verificou-se o início de um período chuvoso que estendeu-se até o final das 

coletas. Neste período observou-se as maiores concentrações de OD em ambas as águas, 

principalmente na água residuária. Os principais fontes de poluição difusa são: agricultura, 

sivilcutura, atmosfera, escoamento urbano e suburbano e águas subterrâneas. Suas 

características são, origens e descargas de águas residuais difusas. A qualidade destas águas 

tende a variar com o tempo, influenciadas pelas chuvas por exemplo (Aalderink & Lijklema, 

1998).  

A relação OD/temperatura não foi observada, pois no início do experimento, época das 

secas com baixas temperaturas, as concentrações de OD não foram as mais elevadas. Na 

fase final, época das águas com elevadas temperaturas, as concentrações foram máximas. 

Este é mais um indício da estreita relação que ocorreu entre os valores de OD e a incidência 

de chuvas. 
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Figura 2- Concentrações de OD, na água de abastecimento e do córrego, durante o 

período de coletas. 

 

As Figuras 3 e 4 apresentam as concentrações de nitrato e nitrito mensuradas no período 

de estudo. As concentrações de nitrato apresentaram-se com valores muito baixos, com 
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variações de 0,0 a 0,51 mg/L na água de abastecimento e 0,0 a 0,57 mg/L na água 

residuária. De acordo com Walker et al. (1997), águas de abastecimento na cidade de 

Decatur e vila de Georgetown, IIIinois, EUA, apresentaram concentrações de nitrato que 

sazonalmente excederam o padrão de 10 mg/L. 

Pela análise da Figura 3 nota-se que no período de 20/10/98 a 10/12/98 a água residuária 

apresentou concentrações de nitrato mais altas, as quais não eram esperadas, pois como o 

OD na mesmo período é baixo, deveria ter ocorrido o processo de desnitrificação nestas 

águas. Na maioria das coletas altas concentrações OD não estiveram relacionadas a altos 

valores de nitrato. 

O nitrito apresentou-se em concentrações reduzidas, sendo que somente em dois 

momentos sua concentração pode ser considerada indesejável para o consumo humano, 

na primeira e última coleta para água residuária 0,12 e 0,1 mg/L respectivamente. Na 

água de abastecimento as concentrações de nitrito foram baixas variando de 0,0 a 0,02 

mg/L. A água residuária apresentou concentrações de nitrito sempre mais elevadas do 

que a água de abastecimento com variação de 0,02 a 0,12 mg/L. Este fato pode estar 

relacionado ao OD, pois baixas concentrações deste propiciam a redução de nitrato a 

nitrito. 

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2
4

/0
9

0
8

/1
0

2
2

/1
0

0
5

/1
1

1
9

/1
1

0
3

/1
2

1
7

/1
2

3
1

/1
2

1
4

/0
1

2
8

/0
1

coleta

N
it

ra
to

 (
m

g
/L

)

abastec/to
córrego

 
 

Figura 3- Concentrações de nitrato, na água de abastecimento e do córrego, durante o 

período de coletas. 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as concentrações de amônia em todos as coletas. Na água 

de abastecimento somente em uma coleta (01/10/98) a concentração pode ser considerada 

preocupante (0,7 mg/L) para os níveis de qualidade exigidos. Nas demais coletas as 

concentrações mantiveram-se em valores satisfatórios (0,0 a 0,3 mg/L), sendo que a 

ausência de amônia predominou em grande parte das amostras. Na água residuária a 

concentração de amônia foi muito elevada, com valores máximos de 9,15 a 13,4 mg/L, 

somente em dois momentos a concentração de amônia apresentou-se nula (10/12/98 e 

24/12/98). 
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Figura 4- Concentrações de nitrito, na água de abastecimento e do córrego, durante o 

período de coletas. 

 

As altas concentrações de amônia estão relacionadas as baixas concentrações de OD 

verificadas na água residuária, pois o processo de desnitrificação é acelerado. Observa-se 

que as maiores concentrações de amônia ocorreram quando os valores de OD eram 

nulos, consequentemente quando o OD esteve presente a amônia sofreu uma redução de 

valor. Altas concentrações de íon amônio podem ter grandes implicações ecológicas, 

como por exemplo; influenciando fortemente a dinâmica de oxigênio do meio, uma vez 

que para oxidar 1,0 miligrama deste elemento, são necessários cerca de 4,3 miligramas 

de oxigênio; podendo também influenciar a comunidade de peixes, pois em pH básico o 

íon amônio se transforma em amônia, que dependendo de sua concentração pode ser 

tóxica (Boyd, 1990). 

Na Tabela 2 são apresentados os valores de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). A DQO da água de abastecimento apresentou-

se com valores baixos durante todo período de coletas, com valor máximo de 18 mg/L e 

mínimo de 0,0 mg/L. Estes dados estão de acordo com as altas concentrações de OD 

encontradas nestas águas, pois a demanda por oxigênio foi reduzida.  

Na água residuária as concentrações de DQO foram elevadas, principalmente na primeira 

metade das coletas, a variação observada foi de 32 a 201 mg/L. Nesta também verificou-

se a relação da DQO com o OD, pois como nas primeiras coletas o oxigênio manteve-se 

praticamente nulo os valores de DQO foram altos. Nas coletas finais, com o aumento da 

concentração de OD, ocorreu uma redução nas concentrações de DQO. Nota-se que os 

maiores valores de DQO foram encontrados nas menores concentrações de OD, sendo 

que o inverso não ocorreu, ou seja, nas maiores concentrações de OD os valores de DQO 

não foram os mais baixos. 
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Tabela 1- Valores das concentrações de amônia (mg/L), na água de abastecimento e do 

córrego, durante o período de coletas. 

 

Amônia (mg/L) 

coleta 

(dias) 

abastecimento córrego coleta (dias) abastecimento córrego 

24/09 0,4 6,0 03/12 0,0 6,7 

01/10 0,7 5,0 10/12 0,0 0,0 

08/10 0,0 0,9 17/12 0,0 3,4 

15/10 0,3 9,1 24/12 0,0 0,0 

22/10 0,0 9,1 31/12 0,0 5,0 

29/10 0,0 6,4 07/01 0,2 11,9 

05/11 0,0 13,4 14/01 0,0 3,0 

12/11 0,0 9,8 21/01 0,0 3,9 

19/11 0,0 11,3 28/01 0,0 0,9 

26/11 0,0 9,1    

 

Os valores de DBO, Tabela 2, foram nulos para todas as coletas de água de 

abastecimento, estando de acordo com as concentrações de OD e DQO aferidas. Na água 

residuária a DBO esteve presente em todas as coletas variando de 18 a 113 mg/L, 

observou-se a estreita relação da DBO com o OD e DQO, pois as maiores concentrações 

destes equivalem aos maiores valores de DBO. Nota-se que na parte final das coletas, 

quando o OD e DQO têm suas concentrações reduzidas o mesmo acontece com a DBO. 

Os valores de DBO da água residuária indicam a presença de matéria orgânica nesta, a 

qual proporciona uma demanda por oxigênio. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se, através dos dados coletados, que a água denominada de abastecimento 

possuiu um ótimo padrão de qualidade, podendo ser utilizada, sem conseqüências 

danosas, para o uso e consumo humano. A água residuária apresentou características que 

demandam um processo de tratamento antes de sua utilização, principalmente em relação 

as concentrações de amônia, com concentrações em níveis de toxidez, e matéria orgânica, 

através da redução de sua DQO e DBO e conseqüente aumento de OD. Pesquisa futuras 

nestas águas devem ser incentivadas ampliando-se o número de parâmetros analisados, 

abrangendo características físicas, químicas e biológicas. 
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Tabela 2- Valores das concentrações de DQO e DBO (mg/L), na água de abastecimento 

e do córrego, durante o período de coletas. 

 

Coleta DQO (mg/L) DBO (mg/L) 

(dias) abastecimento córrego abastecimento córrego 

24/09 0,0 198 0,0 95 

01/10 2,0 201 0,0 104 

08/10 18 135 0,0 18 

15/10 0,0 169 0,0 64 

22/10 0,0 179 0,0 98 

29/10 4,0 120 0,0 76 

05/11 3,0 132 0,0 85 

12/11 2,0 156 0,0 81 

19/11 4,0 161 0,0 110 

26/11 0,0 196 0,0 113 

03/12 3,0 124 0,0 72 

10/12 15 51 0,0 33 

17/12 1,5 85 0,0 41 

24/12 7,0 57 0,0 53 

31/12 12 102 0,0 43 

07/01 0,0 32 0,0 26 

14/01 0,0 48 0,0 31 

21/01 0,0 52 0,0 38 

28/01 0,0 54 0,0 22 
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