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OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo inicial deste trabalho foi analisar as possíveis correlações 

existentes entre dados hidrometeorológicos (vazão, pluviosidade e altura 

pluviométrica), físico-químicos e biológicos referentes ao ribeirão Cachoeira para 

compreender como a qualidade da água do ribeirão é influenciada por possíveis 

fontes de contaminação e pela dinâmica climática da região da bacia. Contudo, 

esta pesquisa focou na análise inicial da variação temporal e espacial na 

qualidade da água do ribeirão, que é afluente do rio Atibaia (figura 1), o qual é 

responsável por 95% do abastecimento da cidade de Campinas (SANASA, 

2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Localização da bacia do ribeirão Cachoeira no Estado de São Paulo. O ribeirão 

é afluente do rio Atibaia, principal responsável pelo abastecimento de água na cidade de 

Campinas (SP). Está, ainda, inserido no contexto da Bacia Piracicaba-Capivari-Jundiaí, 

representada no mapa em amarelo. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia apresentada a seguir é referente às atividades realizadas até 

Março de 2022, período em que a pesquisa foi finalizada. Para a realização da análise 

inicial da qualidade da água, foram seguidas as seguintes etapas: 

1. Acesso ao banco de dados abertos de qualidade de água (InfoÁGUAS) da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB); 

2. Identificação das estações de monitoramento de água superficial localizadas na 

bacia do ribeirão Cachoeira; 

3. Download da série temporal completa das estações escolhidas; 

4. Seleção dos parâmetros físico-químicos e biológicos a serem estudados; 

5. Determinação do intervalo temporal a ser analisado com base nos dados coletados 

das estações de monitoramento selecionadas; 

6. Análise da consistência dos dados adquiridos; 

7. Cálculo do índice de Qualidade de Água (CETESB) para todos os meses e anos das 

estações selecionadas; 

8. Realização de Análise de Componentes Principais com dos dados de qualidade de 

água no software de análises estatísticas ; 

9. Comparação dos dados selecionados com os valores máximos permitidos para 

parâmetros físico-químicos e biológicos estipulados pela resolução 357/2005 

(CONAMA) para a classe do ribeirão Cachoeira (classe II). 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a análise espacial e temporal da qualidade da água do ribeirão, foram utilizados os 

dados coletados pelas estações de monitoramento de água superficial CACH00500 e 

CAX002800, ambas administradas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB). A estação CACH00500 está localizada dentro do reservatório Cachoeira, a 

cerca de 3,5 km da barragem em uma região onde existe pouca urbanização, 

caracterizada pela presença de algumas chácaras próximas às margens da represa; já a 

estação CAX002800 está localizada em uma ponte sobre o Rio Cachoeira, dentro da 

região urbana do município de Piracaia (SP), estando mais próxima à foz do ribeirão e à 

desembocadura no rio Atibaia (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Localização das estações de monitoramento de qualidade de água 

superficial da CETESB selecionadas para o estudo. 
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Para a análise da qualidade da água do ribeirão, 

foram selecionados os dados referentes ao 

monitoramento da Temperatura da água (०C), 

Condutividade Elétrica (µS/cm), Coloração da água, pH 

(U. pH), Demanda Bioquímica de Oxigênio ( DBO5,20, 

mg/L), Oxigênio Dissolvido (mg/L), Sólidos Totais 

(mg/L), Carbono Orgânico Dissolvido (mg/L) e Total 

(mg/L), Turbidez (UNT), Escherichia coli (UFC/100mL), 

Clorofila a (µg/L) e ensaio ecotoxicológico com 

Ceriodaphnia dubia (adimensional). 

A partir da análise da consistência dos dados 

obtidos para as duas estações, determinou-se que o 

estudo da variação espacial e temporal da bacia como 

um todo seria realizado considerando somente os 

dados compreendidos no intervalo dos anos de 2015 a 

2019. Os registros de alguns dos parâmetros realizados 

pelas estações no ribeirão Cachoeira ocorreram 

bimestralmente. Como consequência, as análises 

realizadas consideraram somente os registros 

refetenres aos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, 

Setembro e Novembro. Para a análise da variação 

temporal dos parâmetros, foram considerados os 

intervalos de monitoramento de cada uma das estações 

separadamente: para a CACH00500 de 2015 a 2019 e 

para a CAXO02800 de 2003 a 2019 (parâmetros físico- 

químicos) e 2011 a 2019 (parâmetros biológicos). 

Os Índices de Qualidade das Águas (IQA) foram 

calculados para cada uma das amostras isoladamente, assim 

como os IQAs referentes a conjuntos de dados anuais e 

mensais a partir do cálculo das médias de cada parâmetro 

referentes aos respectivos intervalos de tempo. 

Para a realização do cálculo dos IQAs foram também 

selecionados e tratados os dados referentes à concentração 

de Fosfato e Nitrato. Os resultados obtidos são apresentados 

na Figura 3 e foram usados com parcimônia, pois sua análise 

isolada leva à perda das informações referentes às variáveis 

individuais e às interações existentes entre elas. 

De modo geral, observa-se que existe uma diferença 

na classificação obtida pelo IQA para as duas estações de 

monitoramento de qualidade. Tanto quando analisados os 

anos, como também os meses, percebe-se que 

majoritariamente são vistos resultados categorizados como 

“ótimos” para a água do Reservatório Cachoeira, onde está 

localizada a estação CACH00500. Já para as análises 

referentes ao ponto de monitoramento CAXO02800, 

localizado dentro da cidade de Piracaia, observa-se 

resultados predominantemente classificados como “bons”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Localização das estações de monitoramento de 

qualidade de água superficial da CETESB selecionadas 

para o estudo. 

Resultados categorizados como regulares e ruins 

são minoria, ocorrendo somente para as análises referentes 

à CAXO02800. Não foram obtidos resultados classificados 

como “péssimos” para nenhuma das estações. 

Para fins comparativos, foi feita a análise da 

variação dos parâmetros de qualidade de água 

considerando informações disponibilizadas por relatórios 

anteriores do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, do qual a Bacia do Rio 

Cachoeira faz parte. 
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De acordo com os relatórios finais do Plano de Bacias Hidrográficas PCJ de 

2010 - 2020 e 2020 - 2035, estipula-se que o Rio Cachoeira seja categorizado em 

duas classes distintas (Decreto n° 8.468/76): classe 1, à montante da represa 

Cachoeira, e classe 2, à jusante. O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) dispõe de diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos 

hídricos. Dentro disso, estipula Valores Máximos Permitidos (VMPs) para alguns 

parâmetros de qualidade de cada uma das classes de corpos d’água existentes 

(Res. N° 357/2005). 

Considerando a classificação apresentada pelo Comitê das Bacias 

Hidrográficas PCJ e, também, a localização das estações de monitoramento de 

qualidade da CETESB, tem-se que a estação CACH00500 encontra-se em um 

trecho de classe I, enquanto que a estação CAXO02800 encontra-se em um trecho 

do rio de classe II. Foram, então, analisadas as porcentagens de parâmetros que 

se enquadram nas categorias estipuladas considerando as séries temporais 

divididas em anos e também em meses. 

Em relação à estação CACH00500, quando comparadas as medidas 

referentes a cada ano com os VMPs, nota-se que os valores medidos para os 

parâmetros pH, Demanda bioquímica de oxigênio, Clorofila a e exame 

ecotoxicológico com Ceriodaphnia dúbia encontram-se majoritariamente 

inadequados para sua classificação. Dentre esses, merecem destaque os valores 

de pH de 2018, Ceriodaphnia dúbia de 2016 e Clorofila a de 2017 e 2020 por 

apresentarem 100% dos valores inadequados para a classificação. 

Quando analisados os dados referentes a cada mês, considerando todos os 

anos, observou-se que os mesmos parâmetros apresentaram valores inadequados, 

porém com menor frequência do que quando comparado às medições anuais. 

 

Destaca-se apenas os dados referentes à Ceriodaphnia dúbia, os quais apresentaram 

mais de 60% das medições com valores considerados irregulares para os meses de 

Janeiro, Maio, Julho e Novembro. 

Em relação a CAXO02800, localizada em um trecho de classe I, os parâmetros 

com valores inadequados são bastante semelhantes aos de CACH00500. Tanto quando 

considerado o conjunto de dados anuais, como para os mensais, foram observados 

valores inadequados para turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

Ceriodaphnia dúbia e Escherichia coli, porém tais registros são bem menos frequentes 

que os observados na outra estação. Desses, destaca-se apenas as medições de 

Escherichia coli, cujas concentrações estavam acima do valor máximo permitido em 

todos os anos, sendo que em 2015, 2016 e 2019 metade das medições ultrapassavam 

esse limite. Quando considerados os dados mensais, as concentrações de E. coli 

ultrapassaram os valores máximos em todos os registros referentes a Março e Maio. 

  CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos durante o período de realização desta pesquisa permitiram 

a análise inicial, porém não conclusiva, da qualidade da água superficial do ribeirão 

Cachoeira. A partir da análise dos resultados obtidos para o Índice de Qualidade da 

Água, nota-se que de maneira geral há uma pequena variação na qualidade da água ao 

longo do ribeirão, apresentando qualidade inferior no trecho localizado no interior da 

cidade de Piracaia. Tal resultado somado à alta concentração de Escherichia coli 

observada nos intervalos de tempo anuais e mensais pode ser interpretada como indício 

de contaminação antrópica. Contudo, para a análise aprofundada da variação na 

qualidade da água e determinação de possíveis fontes de contaminação, são 

necessários estudos mais aprofundados na região, os quais podem ser realizados 
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