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Resumo: As alterações do uso e ocupação do solo 
nas bacias hidrográficas, decorrentes das atividades 
antrópicas, têm significativos impactos sobre o com-
portamento hidrológico das mesmas. O desenvolvi-
mento deste trabalho trata da implantação de monito-
ramento hidrológico de uma microbacia urbana, es-
pecificamente a bacia do córrego da Fazenda Santa 
Cândida no município de Campinas, quanto a parâ-
metros qualitativos e quantitativos do ciclo hidrológi-
co, com o objetivo de avaliar a qualidade do corpo 
d’água.   
Palavras-chave: Monitoramento hidrológico, parâ-
metros qualitativos, microbacia 
Área do Conhecimento: Engenharias – Engenharia 
Ambiental – CNPq. 
 
1. INTRODUÇÃO 
O intenso uso da água pelas atividades humanas, 
realizadas quase sempre sem controle e planeja-
mento, vem provocando impactos no ecossistema 
aquático, reduzindo a quantidade e qualidade deste 
recurso. Como consequência se torna implícita a 
crescente necessidade de se realizar pesquisas e 
promover projetos para o uso planejado deste recur-
so, garantindo a disponibilidade em quantidade e 
qualidade adequadas [12].  
Ao iniciar-se um estudo de uma determinada região 
é necessário o conhecimento detalhado da mesma, 
para que se possa ter um domínio da região no que 
diz respeito ao uso e ocupação do solo que se refle-
tem nos aspectos físicos, químicos e biológicos dos 
seus cursos d’água; para que, dessa forma, os da-
dos obtidos durante as pesquisas realizadas sejam 
interpretados de maneira correta.  
Segundo trabalhos pioneiros nessa área, [14], todos 
os estudos em bacias hidrográficas devem ser plane-
jados para obter uma melhor compreensão das rela-
ções físicas e matemáticas entre os diversos compo-
nentes do ciclo hidrológico, objetivando uma melhor 
previsão e quantificação destes elementos. O objeti-
vo não inclui apenas a coleta de dados, mas sim a 
análise detalhada dos mesmos, a fim de se planejar 
um melhor aproveitamento dos recursos hídricos.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Microbacia hidrográfica 
Na hidrologia, quando bacias hidrográficas são clas-
sificadas em grandes e pequenas essa consideração 
não é baseada na bacia como um todo, mas sim nos 
fatores diretos que interferem na geração do escoa-
mento. A microbacia apresenta como característica 
notável uma alta sensibilidade tanto quando se refere 
às chuvas de alta intensidade que ocorrem em um 
curto período de tempo, bem como a cobertura vege-
tal que caracteriza o local; assim quando ocorre uma 
alteração na qualidade e quantidade do escoamento 
em função das chuvas intensas ou na modificação 
do uso do solo são detectadas com mais sensibilida-
de nas microbacias do que nas grandes bacias [6]. 
A área da microbacia é definida a partir do objetivo 
do trabalho a se realizar. A área de abrangência da 
microbacia deve ser grande o suficiente para que as 
inter-relações apresentadas entre os elementos só-
cio-ambientais possam ser identificadas e pequena o 
bastante para ser compatível com os recursos dispo-
níveis, favorecendo a relação custo-benefício [1]. 
Pequenas bacias são muito utilizadas em questões 
de pesquisas pela homogeneidade do curso d’água, 
obtendo-se um entendimento mais amplo dos pro-
cessos físico, químicos e biológicos que interferem 
no ciclo hidrológico. Deste modo, a definição de pe-
quena bacia está ligada ao tipo de estudo realizado e 
à forma como os dados obtidos são interpretados. 
No entanto, pequenas bacias podem se caracterizar 
de forma diferente, como bacias representativas, 
bacias experimentais ou bacias elementares [3]. 
  
2.2 Bacia experimental 
Segundo Toebes [14], bacias experimentais apresen-
tam característica homogêneas no que diz respeito a 
solo e vegetação e tem características físicas uni-
formes, onde o estudo do ciclo hidrológico é realiza-
do com riqueza de detalhes.  Nas bacias experimen-
tais, em muitas ocasiões as características naturais 
sofrem mudança, por intervenção do ser humano, 
para a realização do estudo sobre o efeito das modi-
ficações no comportamento hidrológico da mesma.  
Para a realização de estudos faz-se necessária a 
autorização para a manipulação e modificação da 
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terra, por isso, em muitos casos, é preciso a aquisi-
ção ou o arrendamento da área a ser estudada. De 
acordo com [14], as bacias experimentais possuem 
extensão máxima de 4 km². 
Conforme Goldenfum[3] esclarece, as pesquisas em 
bacias experimentais são realizadas a partir de estu-
dos comparativos, o que facilita se dividido em uni-
dades. Essas unidades comumente têm o objetivo 
de: 

 Estudar as consequências de mudanças cultu-
rais, como desmatamento e/ou alteração no uso 
do solo;  
 Previsão hidrológica – as bacias experimentais 
representam um excelente laboratório para vali-
dar, testar e calibrar modelos hidrológicos; 
 Extensão de séries hidrológicas – do mesmo 
modo que nas bacias representativas, as séries 
de dados coletados em bacias experimentais po-
dem ser utilizados para complementar o arquivo 
de dados na mesma região homogênea; 
 Treinamento de técnicos e estudantes – a ins-
trumentação rica em detalhes das bacias experi-
mentais constitui uma excelente oportunidade pa-
ra familiarização e treinamento para o trabalho 
com os equipamentos de monitoramento hidroló-
gico e de clima; 
 Pesquisa básica – estudo com detalhes dos 
processos físicos, químicos e/ou biológicos pre-
sentes no ciclo hidrológico. 

 
2.3 Monitoramento hidrológico 
O planejamento de um monitoramento e das obser-
vações a serem realizadas em uma bacia depende 
do objetivo central do estudo e das condições que a 
região oferece.  Em bacias experimentais, as obser-
vações variam conforme o tipo de estudo a se reali-
zar e podem ser em um período mais extenso ou 
bem pequeno [3]. 
Para o planejamento, é necessário o estudo detalha-
do, estes devem apresentar programas e metodolo-
gias de monitoramento para que após criado um 
padrão a comparação entre os resultados possa ser 
realizada. Destaca-se ainda a importância do pro-
grama de monitoramento ser definido e detalhado 
antes da escolha da bacia experimental, alterações 
podem ocorrer com o desenvolver do estudo, con-
forme a necessidade de ajustes devido às caracterís-
ticas da bacia [3]. 
 
2.3.1 Parâmetros qualitativos 
A única forma encontrada de H2O pura na natureza é 
o vapor. Logo após a mudança de fase do vapor 
para o líquido, a água entra em contato com os ga-

ses presentes na atmosfera, chegando então a su-
perfície terrestre em forma de solução. Cada água 
apresenta características diferentes, a água da chu-
va se difere das águas superficiais e concomitante-
mente das águas subterrâneas.  
Alguns padrões físicos químicos e biológicos são 
comumente usados para avaliarem a qualidade da 
água [11]. Destacam-se entre eles: cor, turbidez, pH, 
dureza, oxigênio dissolvido (OD), demanda química 
de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigê-
nio (DBO).  
 
2.3.2 Parâmetros quantitativos 
Para um amplo entendimento a respeito do compor-
tamento hidrológico de uma bacia é necessário o 
conhecimento de alguns dados importantes como 
vazão, precipitação e evaporação os dados armaze-
nados são de utilidade para estudos simplificados ou 
realizados em longo prazo [8].  
 Vazão – A vazão é dada pelo volume de água 
escoado em uma determinada seção do curso 
d’água pela unidade de tempo. Podemos diferenciar 
as vazões normais, aquelas que escoam no curso 
d’água, e as vazões de inundação, aquelas que ex-
trapolam um valor limite e excedem a capacidade 
normal das seções de escoamento do curso d’água 
[9]. 
 Precipitação – A formação das precipitações está 
diretamente ligada à ascensão das massas de ar, o 
que causa o resfriamento e pode fazer com o ar atin-
ja seu ponto de saturação, levando a condensação 
do vapor d’água por meio de minúsculas gotas sus-
pensas como nuvens ou nevoeiros. Para que a pre-
cipitação ocorra, faz-se necessário o crescimento 
das gostas a partir de núcleos como poeira, gelo ou 
outras partículas, até que haja pejo suficiente para 
superarem a resistência do ar e caírem. A precipita-
ção pode depositar-se na superfície terrestre em 
forma de chuva, orvalho, neblina, neve, geada ou 
granizo [4]. 
Os conceitos de evaporação, transpiração e evapo-
transpiração são definidos por [9] do seguinte modo: 
 Evaporação – É a transformação da água em 
vapor d’água através dos processos físicos da natu-
reza como umidade relativa do ar, temperatura, ven-
to, radiação solar. O processo interfere nas águas de 
lagos, mares, cursos d’água e da própria superfície. 
 Transpiração – É a evaporação realizada pelos 
vegetais através de ações fisiológicas. As plantas por 
meio das raízes retiram do solo a água necessária 
para a realização de suas atividades vitais, parte 
dessa água é passada para a atmosfera em forma 
de vapor através das folhas. 
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 Evapotranspiração – É a realização concomitan-
temente dos processos de evaporação e transpira-
ção [7] [9]. 

 

 Quantificação de vazão 

A metodologia utilizada para a mediação de vazão 
pode ser classificada em três diferentes categorias: 
de nível, não estrutural e estrutural (vertedores)[8].  
A utilização dos métodos não estruturais são descar-
tados, pois normalmente são mais trabalhosos e 
exigem mão de obra qualificada e alguns deles não 
se qualificam para medições em baixa profundidade 
[13].  
De um modo geral, qualquer tipo de obstáculo no 
fundo do canal que cause a aceleração do escoa-
mento enquanto passa por cima deste obstáculo é 
considerado um vertedor [8]. Quando a espessura da 
lâmina d’água sobre um vertedor é previamente co-
nhecida, é possível determinar a descarga através 
de tabelas e gráficos, desde que no ato da instalação 
o equipamento tenha sido devidamente calibrado 
[10]. O vertedor tem a desvantagem de elevar o nível 
da lamina d’água, dificultando a passagem dos mate-
riais arrastados pelo rio. 
As calhas medidoras de vazão são instrumentos 
capazes de medir regime crítico, ou seja, são cons-
truídos de forma a promover em seu interior, a tran-
sição entre o regime fluvial e torrencial, assegurando 
dessa forma condições de controle que produzem 
uma relação direta entre a lâmina d’água e a vazão 
de escoamento [8].  
 

 Quantificação de evaporação 

 A evaporação é uma das etapas do ciclo hidro-
lógico onde a água é transformada em vapor. Sua 
medida baseia-se em duas metodologias: perda de 
água da superfície evaporante para a atmosfera 
(medida por meio de evaporímetros), como a perda 
de água de superfícies livres para a atmosfera (quan-
tificada através de tanques evaporimétricos). Os 
tanques evaporimétricos, por serem de simples ma-
nipulação, têm uma grande aplicação na área da 
hidrologia [8]. 
 

 Balanço hídrico 

O balanço hídrico pode ser definido como a contabi-
lidade entre as entradas e saídas de água de um 
volume de controle de solo, de modo que a sua dife-
rença represente a variação do armazenamento 
deste volume em um dado intervalo de tempo. Para 
a realização do balanço hídrico, são necessários 
dados de chuva e evapotranspiração potencial, ha-
vendo a necessidade de se definir o armazenamento 

máximo no solo. Com essas três informações esti-
ma-se a evapotranspiração real, a deficiência ou 
excedente hídrico, e o total de água retida no solo e 
cada período [7]. 
De acordo com Marin [7], o balanço hídrico de uma 
bacia pode ser expresso pela equação: 

Qt = Pt - Et 

Desta forma, a precipitação é termo para o qual 
sempre é possível a obtenção de registros de dados 
históricos ou estimativas dos mesmos via modelos 
estatísticos.  
Quando se trata de evapotranspiração as incertezas 
são maiores, dificultando a aplicação de modelos 
estimativos.  
De todo modo, a vazão de saída em uma determina-
da área pode ser estimada com significativa confiabi-
lidade dependendo da disponibilidade de dados de 
evaporação de precipitação. 
 
3. ÁREA DE ESTUDO 
A microbacia do córrego Fazenda Santa Cândida 
localiza-se no município de Campinas/SP, está situ-
ada entre os paralelos 22.846° a 22.862° de latitude 
Sul e pelos meridianos 47.0419° a 47.0495° de longi-
tude Oeste.  
O córrego Fazenda Santa Cândida possui uma área 
de aproximadamente 4,2 km², segundo [13], desen-
volve-se no sentido sul-norte da cidade por aproxi-
madamente 1,7 km até atingir sua foz no ribeirão das 
Anhumas. O médio curso do ribeirão das Anhumas, 
onde está localizada a bacia experimental, caracteri-
za-se por uma área com grande tendência de cres-
cimento e desenvolvimento do município. A microba-
cia é composta de 8 bairros com aproximadamente 
12.600 habitantes [5].  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise qualitativa 
Com o objetivo de avaliar os parâmetros qualitativos 
da água, coletou-se amostras no Córrego Fazenda 
Santa Cândida, em duas ocasiões distintas, para a 
realização da análise segundo as normas do [2], pela 
qual seguem-se padrões específicos para corpos 
d’água diferentes, neste caso foram utilizados os 
padrões para águas doces de classe 1; foram anali-
sados os seguintes parâmetros: pH, turbidez, dureza, 
DQO (Demanda Química de Oxigênio), OD (Oxigê-
nio Dissolvido) e DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio).  
As coletas foram realizadas durante o período da 
tarde (por volta das 14h) pela autora do projeto com 
ausência de precipitação (para não haver comprome-
timento da análise), foram utilizados os equipamen-
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tos do Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente 
da PUC-Campinas onde também são realizadas as 
análises; os resultados estão apresentados nas Ta-
belas 01 e 02 abaixo e discutidos a seguir. 
 
 
Tabela 01 – Resultado das análises  

Parâmetros 
(25/10/2011) 

Ponto 01  
(Alto Curso) 

Ponto 02  
(Médio Curso) 

Ponto 03  
(Baixo Curso) 

pH 7,03 7,17 7,56 

Turbidez 0,47 UNT 58,70 UNT 9,81 UNT 

Dureza 111 mgCaCO3/L 1010 
mgCaCO3/L** 

114 mgCaCO3/L 

DQO 59,40 mg/L O2 396,0 mg/L O2 217,80 mg/L O2 

OD 2,58 mg/L O2 0,39 mg/L O2 2,43 mg/L O2 

DBO 8,10 mg/L O2 -4,40 mg/L O2*** 14,10 mg/L O2 

* CONAMA 357/05 (Conselho Nacional do Meio Ambiente, resolu-
ção nº357 do ano de 2005) 

**Obs: O elevado índice de dureza provavelmente deve-se a 
alguma falha durante o procedimento de determinação 
** Obs: Não existe valor de DBO negativo, portanto o resultado foi 

comprometido devido à falta de calibração do aparelho. O proble-
ma foi informado e solucionado pela técnica do laboratório de 
Saneamento e Meio Ambiente da PUC-Campinas. 

 
Tabela 02 – Resultado das análises  
Parâmetros 
(13/12/2011) 

Ponto 01  
(Alto Curso) 

Ponto 02  
(Médio Curso) 

Ponto 03  
(Baixo Curso) 

pH 7,00 7,40 7,70 

Turbidez 13,50 UNT 55,60 UNT 15,10 UNT 

Dureza 47 mgCaCO3/L 44 mgCaCO3/L 64 mgCaCO3/L 

DQO 74,1 mg/L O2 214,2 mg/L O2 119,0 mg/L O2 

OD 4,80 mg/L O2 0,90 mg/L O2 5,59 mg/L O2 

DBO 2,94 mg/L O2 0,19 mg/L O2 4,61 mg/L O2 

* CONAMA 357/05 (Conselho Nacional do Meio Ambiente, resolu-

ção nº357 do ano de 2005) 

 
 pH (Potencial Hidrogeniônico)  
Segundo as normas do CONAMA 357/05, o limite de 
pH para a classe 1 fica entre 6 e 9; em ambas as 
coletas, as leituras apresentaram resultados dentro 
da condição estabelecida, caso a resposta obtida 
fosse de um pH acido poderia detectar-se uma alta 
taxa de decomposição ao longo da microbacia, em 
contrapartida se o pH fosse básico poderia indicar a 
presença de resíduos industriais podendo promover 
também o crescimento de microorganismos nocivos 
à saúde humana. 
 
 Turbidez 
De acordo com as normas do CONAMA 357/05, o 
limite estabelecido para a turbidez é de 40 UNT (uni-
dades nefelométrica de turbidez), como visto acima, 
os resultados de ambas as coletas em relação ao 

alto e baixo curso satisfazem plenamente as condi-
ções estabelecidas, em contra partida os resultados 
do médio curso superam em 100% a condição esta-
belecida. Um corpo d’água com um elevado índice 
de turbidez torna-se incapaz de manter qualquer tipo 
de existência, tanto vegetal como animal, pois a luz 
solar é impedida de adentrar a água devido às partí-
culas em suspensão, impossibilitando a atividade 
fotossintetizante das espécies submersas podendo 
suprimir a produtividade dos peixes. 
 
 Dureza 
Na resolução do CONAMA 357/05, não há limites 
estabelecidos para a dureza, no entanto, seguindo a 
pesquisa feita na elaboração da revisão bibliográfica, 
os valores obtidos na coleta realizada no dia 
25/10/2011, excluindo o valor de 1010 mgCaCO3/L 
pois o elevado índice de dureza provavelmente deve-
se a alguma falha durante o procedimento, indicam 
no momento um corpo d’água com grau moderado 
de dureza. Na coleta realizada no dia 13/12/2011 no 
alto e baixo curso da bacia do córrego Fazenda San-
ta Cândida, a água apresenta-se em grau de dureza 
mole, enquanto a água do médio curso apresenta-se 
em grau de dureza moderada.  A dureza indica a 
concentração de sais presentes na água, visto isso, 
as águas da microbacia não encontram-se totalmen-
te inapropriadas quanto à dureza. Uma maneira mui-
to prática de se determinar a dureza sem precisão, 
porém com agilidade, é submeter à água estudada a 
sabões; a água quando muito dura, tende a produzir 
uma elevada taxa de espuma. 
 
 DQO (Demanda Química de Oxigênio) 
Na resolução do CONAMA 357/05, não há limites 
estabelecidos para a DQO, no entanto, seguindo a 
pesquisa feita na elaboração da revisão bibliográfica, 
os valores para corpos d’água que possam sofrer 
descartes de efluentes, o valor da DQO não deve ser 
superior a 200 mg/L. Em ambas as coletas o único 
ponto que excedeu esse limite foi o do médio curso. 
A DQO é a quantidade de oxigênio necessária para 
oxidação da matéria orgânica através de um agente 
químico. Um valor de DQO alto indica uma grande 
concentração de matéria orgânica e baixo teor de 
oxigênio.  
 
 OD (Oxigênio Dissolvido) 
Segundo as normas do CONAMA 357/05 o nível de 
OD não deve ser inferior a 6 mg/L O2, em ambas as 
coletas e em todos os pontos de coleta as amostras 
d’água foram inferiores ao limite estabelecido pela 
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norma, indicando o comprometimento da vida do 
ecossistema. 
 
 DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 
Segundo as normas do CONAMA 357/05 o nível de 
DBO não deve ultrapassar o limite de 3 mg/L O2, na 
coleta realizada no dia 25/10/2011, as águas do alto 
e baixo curso encontram-se fora dos padrões estabe-
lecidos pela norma. Quando um corpo d’água encon-
tra-se no padrão estabelecido, indica que há a quan-
tidade necessária de oxigênio para que os microor-
ganismos presentes na amostra possam oxidar a 
matéria orgânica. 
 
De acordo com os dados apresentados na tabela 2 e 
os conceitos apresentados acima, nota-se a inexis-
tência de um padrão comportamental quanto à quali-
dade da água do Córrego Fazenda Santa Cândida. 
O ponto de coleta do médio curso é o que apresenta 
o maior desvio dos padrões estabelecidos, princi-
palmente no que diz respeito à turbidez, que interfere 
no ciclo de vida e oxigenação do local como é indi-
cado na leitura de OD. Bem próximos ao ponto de 
coletas existem várias empresas no ramo de gestão 
de informação e consultoria de informática, além da 
área extremamente degradada. 
Nota-se também no alto curso, localizado em perí-
metro urbano uma alta taxa de descarte de entulho 
proveniente da construção civil. O acesso aos pontos 
do alto e baixo curso é de grande dificuldade devido 
à vegetação local, devido a isso, não foi possível tirar 
fotos dos locais de coletas citados. 
 
4.2 Análise qualitativa 
Desde o inicio deste ciclo de Iniciação Tecnológica, 
foi realizado o monitoramento dos dados da estação 
do Agritempo, localizada na Faculdade de Engenha-
ria Agrícola da UNICAMP (Universidade Estadual de 
Campinas) que possui dados diários de evaporação 
e precipitação, necessários para a realização do 
balanço hídrico. Para que fosse efetuado o balanço 
hídrico diário e mensal optou-se pelo uso deste ban-
co de dados, devido à ausência de leituras de dados 
nos finais de semana e feriados do Tanque Evapori-
métrico Classe A instalado na PUC Campinas. Os 
dados da evaporação estão em conjunto com a eva-
potranspiração (evaporação fisiológica dos vegetais 
que perdem água para o ambiente devido ao calor).  
Os dados disponibilizados em azul (positivo) indicam 
que a quantidade total mensal de precipitação supe-
rou o total mensal de evaporação, tornando-se então 
escoamento superficial. Os dados apresentados em 
vermelho (negativo), que são do período de estiagem 

(abril a setembro), indicam que “saiu” mais água da 
área do que “entrou”. Assim, a água que proporciona 
a vazão do rio é aquela decorrente de precipitações 
anteriores, que ficou armazenada no solo, e lenta-
mente vai alimentar o curso d’água. Na tabela 04 são 
apresentados os dados dos meses de junho e julho 
de 2012, com dados de precipitação da estação me-
teorológica da PUC Campinas. 

 
Tabela 03 – Balanço hídrico anual 

Mês Precipitação 

(mm) 

Evaporação 

(mm) 

Balanço 

hídrico (mm) 

Agosto/2011 28,20 73,60 -45,40 

Setembro/2011 14,10 88,20 -71,10 

Outubro/2011 154,00 111,80 42,20 

Novembro/2011 210,00 117,00 93,00 

Dezembro/2011 227,70 130,30 97,40 

Janeiro/2012 320,50 127,70 192,80 

Fevereiro/2012 139,70 124,60 15,10 

Março/2012 77,00 107,80 -30,80 

Abril/2012 163,00 86,60 76,40 

Maio/2012 36,20 63,40 -23,70 

Junho/2012 133,20 52,90 80,30 

Julho/2012 42,20 54,70 -12,50 

Fonte: Estação Agritempo – adaptado.  

 
Tabela 04 – Balanço hídrico 

Mês Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm) 

Balanço 
hídrico (mm) 

Junho  163,00 52,90 110,10  

Julho  49,00 54,70 -5,70  

Fonte: Estação Agritempo/ Estação PUC Campinas – adaptado.  
 
Analisando-se apenas os meses úmidos da 

Tabela 03, verifica-se um total de 597,20 litros de 
água por metro quadrado de área, disponível na 
bacia (1mm = 1litro por m²). Uma vez que sua área é 
de 4,2 km², o volume total de água no período de 
sete meses foi de 2508,24.10

3
 m

3
, significando um 

volume médio mensal de 358,32.10³ m³, o que re-
presenta uma vazão média potencial de 0,14 m

3
/s na 

foz do córrego da fazenda Santa Cândida para o 
período úmido analisado. 

Com a análise apenas do mês de junho da 
Tabela 04, e utilizando-se da mesma metodologia 
acima, o volume total de água no período de ju-
nho/2012 foi de 462,42.10

3
, o que representa uma 

vazão de 0,18 m
3
/s na foz do córrego da fazenda 

Santa Cândida para o mês de junho/2012 de acordo 
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com os dados de precipitação da estação PUC 
Campinas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho buscou quantificar as taxas de 
evaporação na região da microbacia do córrego Fa-
zenda Santa Cândida, para que se possa, futura-
mente, com as vazões medidas através da calha 
Parshall (a ser instalada) monitorar o comportamento 
hidrológico da bacia ao longo do tempo e inferir a 
respeito das influências sobre o mesmo.  
O monitoramento qualitativo indicou que a degrada-
ção do córrego está aumentando com o passar do 
tempo em função da expansão urbana em toda área 
da microbacia; fato este constatado pela grande 
dificuldade de acesso aos pontos de coleta de amos-
tras de água devido ao descarte de entulho em suas 
margens, resultado do processo de intensa urbani-
zação pelo qual a bacia tem sido submetida nos 
últimos dez anos. 
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