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RESUMO  

 

SILVA, F. L. Várzeas urbanas: uma abordagem ecológica aplicada para o seu manejo. 

2018. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

As áreas de várzea estão entre os ecossistemas mais ameaçados, porém no Brasil essa situação 

agrava-se devido à falta de uma abordagem ecológica robusta na Lei de Proteção da 

Vegetação Nativa, o que torna necessário a atuação do poder público municipal para 

salvaguardar esses sistemas. A presente pesquisa empregou uma abordagem ecológica 

aplicada (limnologia, macroinvertebrados, macrófitas aquáticas) para avaliar a relação do rio 

Sorocaba com suas várzeas no município de Sorocaba, o uso e ocupação da terra e a sua 

influência sobre às variáveis limnológicas, além das demandas dos serviços ambientais 

fornecidos pelas várzeas ao município. Duas amostragens foram realizadas durante o ano de 

2017, sendo uma no período de cheia (fevereiro) e outra na estiagem (junho). Métodos 

padronizados foram empregados para o desenvolvimento do presente trabalho. Evidenciou-se 

que a poluição orgânica e o predomino de áreas antropizadas são os principais fatores 

responsáveis pela alteração das variáveis limnológicas analisadas. Alguns serviços ambientais 

(i.e. provisão de água, controle do fluxo, regulação dos processos erosivos, regulação de 

nutrientes, ciclagem da água, pesca voltada ao lazer e valor intrínseco da biodiversidade) 

prestados pelos ecossistemas de várzea do Município de Sorocaba apresentam um balanço 

negativo (i.e. demanda superior à oferta). As espécies de macrófitas e famílias de 

macroinvertebrados encontradas são espécies indicadoras de poluição orgânica. Por fim, 

destaca-se a contribuição da ação estratégica e o papel da gestão municipal para o manejo dos 

ecossistemas de várzea. 

 

Palavras-chave: Ecossistemas aquáticos; Macroinvertebrados bentônicos; Macrófitas; 

Paisagem; Legislação Ambiental; Serviços Ambientais. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SILVA, F. L. Urban wetlands: an applied ecological approach for their management. 

2018. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

The wetlands are among the most threatened ecosystems, although in the Brazil that situation 

is worse because of an ecological approach lack in the Law of Native Vegetation Protection, 

what makes necessary the public power action to safeguard those systems. The present 

research employed an applied ecological approach (limnology, macroinvertebrates, aquatic 

macrophytes) for Sorocaba River and its wetlands assessment in Sorocaba-SP municipality, 

the land cover and its influence on limnological variables, as well as the environmental 

services demand supplied by the municipality wetlands. Two samples were performed during 

2017, one during the rainy (February) season and other on the dry season (June). Patronized 

methods were employed in the present research. The organic pollution and the anthropic areas 

predominance are the mainly factors responsible for limnological variables alteration. Some 

environmental services (i.e. water provision, water flow control, erosive process control, 

nutrient control, water cycling, recreation fishing and biodiversity intrinsic value) provided by 

the studied wetlands showed a negative balance (i.e. demand superior to the provision 

capacity). The macrophyte species and macroinvertebrate families found are organic pollution 

indicators. Finally, stand out the strategic action contribution and the municipality governance 

role for wetlands ecosystem management. 

Keywords: Aquatic ecosystems; Benthic macroinvertebrates; Macrophytes; Landscape; 

Environmental legislation; Environmental services. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

O rápido crescimento da população humana e o desenvolvimento socioeconômico 

resultaram em uma grande exploração dos recursos naturais para a sustentação das 

sociedades, incidindo em alterações na resiliência e resistência dos ecossistemas, visto que a 

capacidade do meio ambiente em absorver os impactos humanos gerados foi excedida 

(BURGER et al., 2012; HERNÁNDEZ-DELGADO, 2015; PEREZ et al., 2015). As 

desregulações que ocorrem nos ecossistemas em função do desenvolvimento das ações 

humanas incidem em alterações nas respostas desses sistemas aos distúrbios de ordem 

ambiental. 

 A estrutura e funcionamento dos sistemas ecológicos têm sido transformados pelo 

desenvolvimento das atividades antropogênicas, uma série de alterações na integridade dos 

ecossistemas naturais e interferências na dinâmica biológica inserem-se entre as principais 

implicações (DUBOIS et al., 2015; SCHULZ et al., 2015; MADIN et al., 2016). Essas 

implicações resultaram em alterações no funcionamento e no metabolismo dos ecossistemas, 

além de implicarem em uma série de efeitos negativos. Dentre os principais efeitos adversos 

ocasionados, destacam-se a poluição, perda da qualidade da água, mudanças climáticas, perda 

de habitats naturais e perda da diversidade biológica (ROCKSTRÖM et al., 2009; CROOK et 

al., 2015; ENGLERT et al., 2015).  

As transformações observadas no meio natural decorrem principalmente da 

transformação de áreas naturais em áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades 

agrícolas ou ao processo de urbanização (GALATOWITSCH, 2012). Em relação à 

urbanização, enfatiza-se que o processo ocorre de maneira acelerada globalmente e ocupa o 

posto de uma das atividades antrópicas mais impactantes, uma vez que provoca desequilíbrios 

no metabolismo dos ecossistemas (KOWARIK, 2011; MCDONNELL; HAHS, 2013; SIMS et 

al., 2013; CHEN et al., 2014; WILLIAMS et al., 2016).    

O processo de urbanização é uma tendência mundial, a expansão das cidades pode 

estar relacionada diretamente com a ruptura da continuidade das paisagens naturais, 

conversão das paisagens destinadas ao desenvolvimento das atividades do agronegócio e 

alterações das características físico-químicas dos ecossistemas aquáticos, principalmente em 
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função da inserção de substâncias (e.g. nutrientes, sedimentos, metais pesados) e alterações de 

ordem estrutural (e.g. canalização, retificação, represamento) 

  Para comportar o aumento populacional, as cidades ao redor do mundo crescem em 

termos de tamanho e número (MCDONNELL & HAHS, 2013), até 2030 espera-se um 

crescimento de 185% das manchas urbanas (SETO et al., 2012). Todavia, o crescimento das 

cidades vem acompanhado da degradação dos recursos hídricos, os ecossistemas aquáticos 

interiores (e.g. córregos, lagos, várzeas) inseridos nestas paisagens sofrem grande influências 

dos elementos estressores resultantes das atividades humanas (MARTINOVIC-VITANOVIC 

et al., 2013; KARPOVA & KLEPETS, 2014; ROBINSON et al., 2014). Em termos 

ecológicos, a distribuição de espécies e processos ecossistêmicos acabam sendo influenciados 

pelas diferenças físicas e químicas ocasionadas nos sistemas terrestres e aquáticos (PERRING 

et al., 2013; MOGGRIDGE et al., 2014). 

 No atual cenário urbano-industrial, as interferências humanas fizeram das várzeas um 

dos sistemas de água doce mais ameaçados pelo processo de desenvolvimento no planeta, 

dada a ampla destruição de suas áreas, a não consideração de seus valores e contínuo processo 

de degradação (COOK & SPELDEWINDE, 2015; CUNNINGHAM, 2015; FINLAYSON & 

HORWITZ, 2015). Os constantes debates na academia e a formulação de políticas públicas 

ambientais até o momento não foram suficientes para reverter o atual processo de degradação 

e perda de qualidade dos ecossistemas de várzea.   

 Atualmente, as várzeas encontram-se entre os ecossistemas mais impactados, sofrem 

contínuas modificações em sua estrutura e rupturas de suas conexões com os corpos hídricos 

em função das obras de engenharia, como represamentos ou vias de acesso (ZEDLER & 

KERCHER, 2005; GUIDA et al., 2016; WATSON et al., 2016). Não obstante, no Brasil esses 

sistemas encontram-se ameaçados, visto que a Lei de Proteção da Vegetação Nativa – LPVN 

(Lei Federal n° 12.651/12) não traz mecanismos para assegurar sua proteção e favorece o 

aumento da produção agrícola em áreas de vegetação nativa, que eram antes legalmente 

protegidas (MERTINELLI et al., 2010; JUNK & PIEDADE, 2015). Salienta-se que a LPVN 

não considera a dinâmica sazonal dos corpos hídricos brasileiros, característica intimamente 

ligada à dinâmica dos ecossistemas de várzea e que, a longo prazo pode ocasionar profundas 

alterações nesses ambientes. 

 A aprovação desse mecanismo normativo vai contra os princípios que o Brasil 

retificou na década de noventa, quando se tornou uma das partes da Convenção Ramsar. Tal 
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ação ocorreu por meio da aprovação do texto da referida convenção pelo Decreto Legislativo 

n° 33, de 1992, além da devida promulgação pelo Decreto n° 1.905, de 16 de meio de 1996. 

Na ocasião, o Brasil se prontificou a promover a conservação dos ecossistemas de várzea, 

compensar às perdas desses ecossistemas, incentivar pesquisas e realizar um manejo 

adequado. Contudo, após mais de duas décadas, verifica-se que os esforços desempenhados 

ainda são incipientes e o processo de degradação dessas áreas continua em ritmo acelerado. 

A redução das várzeas para o desenvolvimento das atividades humanas possui um 

elevado custo socioeconômico e ambiental, dado o comprometimento dos processos 

ecológicos como a recarga de aquíferos (TUNDISI & TUNDISI, 2010), perda de berçários 

naturais e provisão de recursos para os peixes (SMITH & BARRELLA, 2000), além do 

comprometimento da provisão de serviços ambientais, tais como a regulação de fluxo, 

ciclagem de nutrientes e recarga de aquíferos.  

No meio urbano, os ecossistemas de várzea são indispensáveis para a sustentação de 

processos ecológicos e socioculturais, exercem um importante papel na provisão de serviços 

essenciais para as cidades e colaboram positivamente com a saúde humana, visto a redução 

das contaminações de origem microbiológica e química (HETTIARACHCHI et al., 2014; 

CARTER, 2015; LAVOIE et al., 2016). Apesar de contribuírem com a qualidade de vida nas 

áreas urbanas, as várzeas frequentemente são degradadas pelo processo de desenvolvimento, 

fator que implica em reduções nos benefícios por elas proporcionados, tais como 

fornecimento de água e provisão de biomassa (CHAIKUMBUNG et al., 2016; 

HETTIARACHCHI et al., 2014; LAVOIE et al., 2016). 

 Haase et al. (2014) enfatizam que as várzeas urbanas devem ser caracterizadas por 

meio de suas funções e processos. Em relação aos serviços ambientais, os autores apontam a 

existência de uma lacuna de estudos com enfoques históricos e futurísticos sobre a dinâmica 

dos serviços gerados pelos ecossistemas no ambiente urbano. Vale ressaltar que, apesar de 

existirem pesquisas  realizadas sobre o assunto em extensas áreas urbanas, a América Latina 

carece de estudos envolvendo os serviços ambientais e praticamente toda a evidência empírica 

existente sobre oferta e demanda dos serviços nas cidades desenvolveu-se no norte ocidental 

(HAASE et al., 2014).  

 Sendo assim, a avaliação dos serviços ambientais relacionados com as várzeas é 

indispensável para o embasamento da tomada de decisão, torna-se necessário a demonstração 

da necessidade de se conservar estes sistemas ecológicos (BARTH & DÖLL, 2016). Vale 
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ressaltar que, as decisões apropriadas para o gerenciamento das várzeas dependem do 

conhecimento das (i) características ambientais regionais, (ii) grau de modificação dos 

recursos, (iii) diferenças regionais existentes nos processos de mudanças e (iv) os diretores 

destes processos (OMERNIK & GRIFFITH, 2014). Reforça-se que um manejo adequado 

deve estar pautado em preceitos ecológicos, além de considerar às características locais, o 

cenário socioeconômico e favorecer o processo de desenvolvimento sem comprometer a 

integridade dos ecossistemas de várzea. 

 O município de Sorocaba (SP) encontra-se em uma região onde a terra tem sido 

explorada por mais de quatro séculos, porém os últimos trinta anos são marcados pelo 

aumento do processo de urbanização, redução das áreas naturais (BORTOLETO et al., 2016; 

SILVA, 2010) e pela degradação das várzeas do rio Sorocaba. Com a necessidade de 

governos locais serem mais atuantes na agenda ambiental e lidarem com lacunas presentes na 

LPVN, a Prefeitura Municipal de Sorocaba (SP) inseriu as várzeas do município na 

Macrozona de Conservação Ambiental, com o intuito de restringir os uso e ocupação da terra 

e resguardar o patrimônio natural (SOROCABA, 2014).   

 Diante do exposto, o presente trabalho busca utilizar uma abordagem ecológica 

aplicada, pautada em uma análise físico-química e biológica para avaliar a relação do rio 

Sorocaba e suas várzeas, além de analisar o uso e ocupação da terra e a sua influência sobre a 

provisão e demandas dos serviços ambientais de provisão, regulação, suporte e culturais 

fornecidos pelas várzeas no meio urbano, além de apontar as principais implicações para o 

planejamento municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

2. OBJETIVO GERAL  

 

Verificar a influência antrópica na estrutura das comunidades bióticas aquáticas do rio 

Sorocaba e de suas várzeas, bem como a provisão e demandas dos serviços ambientais 

(provisão, regulação, suporte, cultural) prestados por estas áreas para o Município de 

Sorocaba (SP), almejando fornecer subsídios para o manejo adequado das várzeas.    

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a qualidade da água do rio Sorocaba e de suas várzeas; 

 Avaliar os ambientes aquáticos através da comunidade de macrófitas e 

macroinvertebrados bentônicos; 

 Identificar a provisão e as demandas dos serviços ambientais fornecidos pelas várzeas 

do rio Sorocaba; 

 Verificar a dimensão territorial das áreas de várzeas e os usos da terra no município de 

Sorocaba em um intervalo de dez anos (2007 a 2017); 

 Propor diretrizes para o gerenciamento ambiental das várzeas no Município de 

Sorocaba, além de subsidiar a criação de dispositivos normativos. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. VÁRZEAS 

 

As várzeas são ecossistemas caracterizados por serem inundados periodicamente por 

água ou possuírem solos permanentemente saturados, são dotados de propriedades edáficas 

específicas e abrigam uma vegetação com adaptações voltadas para à influência espacial e 

temporal da água (BEUEL et al., 2016; HESSLEROVÁ et al. 2016). São áreas de transição 

entre os ecossistemas aquáticos e terrestres (WPEM, 2009). Estas áreas são reconhecidas por 

possuírem uma rica biodiversidade, um regime hidrológico complexo e por serem os filtros 
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naturais da Terra, devido sua capacidade de retirar compostos potencialmente danosos da 

água (BRINSON, 1998; ZEDLER, 2003; CHEN & WONG, 2016).  

 Certas relações espaciais existentes entre a água subterrânea, água superficial e 

vegetação das várzeas não são visíveis (TURNER et al., 2000). Ainda assim, tais áreas são 

divididas em várzeas isoladas (i.e. não se conectam com outras várzeas ou corpos hídricos 

através de uma superfície de água bem definida) e várzeas conectadas, que se associam 

visualmente com a vegetação ripária e ecossistemas aquáticos (TINER, 2003).  

Diversos serviços ambientais são prestados pelas várzeas, pode-se citar como 

exemplos a regulação do fluxo de água, controle de processos erosivos, regulação de gases de 

efeito estufa, retenção de contaminantes, hábitat para a biodiversidade, fornecimento de 

matérias primas e oportunidades de recreação (CHAIKUMBUNG et al., 2016). As várzeas 

também auxiliam na redução das concentrações de nitrato e nitrogênio por meio dos processos 

de desnitrificação e da absorção realizados por organismos como macrófitas ou 

microrganismos (MITSCH et al., 2005). Os sistemas de várzeas podem apresentar 

características distintas, suas propriedades químicas e processos são alterados periodicamente 

devido a inundação periódica (WPEM, 2009). Tais sistemas são dotadas de grande valor 

ecológico, são responsáveis pelo fornecimento de água e sua produtividade primária serve 

como base para muitas espécies (SCHUYT & BRANDER, 2004). 

Os ecossistemas de várzea são considerados importantes sítios para a manutenção da 

biodiversidade por fornecerem abrigo e recursos para muitos organismos em diversas fases 

dos seus ciclos de vida, principalmente para a ictiofauna, que utiliza estas áreas como 

berçários ou locais de refúgio em diversas fases de seu desenvolvimento (CLARO-JR et al., 

2004; CUNICO et al., 2008; LUZ et al., 2012).  

Em relação aos usos humanos, Rebelo et al. (2009) ressaltam que muitas várzeas são 

utilizadas principalmente para a produção de alimentos (e.g. produção de arroz, provisão de 

pescado), porém muitos outros serviços prestados por esses ecossistemas suprem outras 

necessidades. Estima-se que um bilhão de famílias que vivem na Ásia, Américas e África 

dependem dessas áreas para a obtenção de recursos que propiciam a sua subsistência 

(RAMSAR CONVENTION SECRERIAT, 2015). Apesar de sua grande importância para a 

manutenção das atividades antrópicas e sobrevivência de muitas pessoas, as várzeas situam-se 

entre os ecossistemas mais ameaçados do planeta, continuam sendo drenadas e degradadas 

(FORMAN, 2008; NABAHUNGU & VISSER, 2011).  
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Durante o período compreendido entre 1900 e os dias atuais, cerca de 64% das várzeas 

desapareceram e 76% da biodiversidade aquática associada a estas áreas sofreram reduções 

em seus níveis populacionais entre 1970 e 2010 (RAMSAR, 2016). O cenário de degradação 

das várzeas faz necessária a identificação das áreas com qualidade ambiental alta, medida que 

viabiliza a elaboração de medidas protecionistas (CROFT & CHOW-FRASER, 2007). A 

integridade dos ecossistemas aquáticos quando comprometida, implica na perda dos serviços 

fornecidos por estes ecossistemas, alterações na fauna e flora (e.g. fenologia, comportamento, 

dinâmica populacional, estrutura da comunidade), além de alterações na adaptação evolutiva 

(GONG et al., 2010; GILVEAR et al., 2013; PERRING et al. 2013). 

 Nas regiões tropicais e temperadas, muitas várzeas encontram-se em processo de 

desaparecimento e perda de sua saúde devido aos processos antropogênicos e naturais, sendo 

que estes muitas vezes não recebem a devida atenção do ponto de vista ecológico e são 

diretamente afetados pelas atividades humanas (PAUL & MEYER, 2001; MITSCH et al., 

2008; GONG et al., 2010; SIMS et al., 2013). Os padrões de mudanças do uso e cobertura da 

terra ocasionam alterações no metabolismo e funcionamento desses ecossistemas, dentre eles 

o processo de urbanização e o agronegócio destacam-se como os principais condutores de 

degradação, visto a adução de poluentes e a conversão das áreas de várzeas em outros usos do 

solo (BASSI et al., 2014). 

 Estimativas apontam que mais de 20% do território brasileiro é enquadrado como 

várzea, não obstante, o aparato jurídico brasileiro carece de uma abordagem ecológica robusta 

para o tratamento desses ecossistemas em nosso país (PIEDADE et al., 2012). A Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa – LPVN (Lei Federal 12.651/12), dispositivo normativo que 

dispõe sobre os aspectos florestais no Brasil, reconhece que várzeas podem ser consideradas 

áreas de preservação permanente se existir uma declaração de interesse do chefe do poder 

executivo. Brancalion et al. (2016) enfatizam que a LPVN é marcada por retrocessos em 

relação a legislação anterior (Código Florestal de 1965), visto que estabelece faixas de 

vegetação ciliar pouco efetivas para a proteção dos corpos hídricos e ameaça a manutenção 

dos serviços ambientais. 

Diante da grande importância das várzeas para os processos ecológicos e serviços 

ambientais (GABRIELSEN et al., 2016), estratégias de gerenciamento devem ser elaboradas 

para a manutenção da integridade ecológica destes sistemas (JUNK et al., 2012). No atual 

cenário, a proteção e conservação desses sistemas exige uma avaliação dos benefícios atuais e 
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potenciais proporcionados pelos serviços ambientais, a realização de uma caracterização dos 

macrohabitats por listas de espécies indicadoras e a realização de uma abordagem 

interdisciplinar (i.e. a integração de saberes das mais diversas áreas do conhecimento) que 

aborde tensões sociais e espaciais ( TUNDISI & TUNDISI, 2010; IORIS, 2013; JUNK et al., 

2014) auxiliam no processo. 

 

3.1.2. Políticas públicas relacionadas com os ecossistemas de várzea 

 

Frente ao cenário de degradação, políticas públicas para a conservação desses sistemas 

começaram a ser fomentadas (e.g. Water Framework Directive, Water Resources 

Development Act, Código de Águas). Atualmente, verifica-se que internacionalmente, os 

ecossistemas de várzeas são abordados por duas políticas públicas oriundas de convenções 

que o Brasil é signatário: o Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011 - 2020 (PEB) e o 

Plano Estratégico RAMSAR 2016 - 2024 (PER).  

O PEB foi fruto de uma conferência realizada durante o ano de 2010 em Nagoya 

(Japão), onde os países signatários da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) 

estabeleceram as Metas de Aichi, que são 20 componentes oriundos do desdobramento de 

cinco objetivos estratégicos (veja CDB, 2017) para a conservação da biodiversidade. De todos 

os componentes presentes no PEB, doze abordam de alguma forma elementos associados com 

os ecossistemas de várzea e a sua restauração ecológica. 

De maneira similar ao PEB, o PER foi acordado durante uma conferência das partes 

em junho de 2015. O plano formulado inclui quatro objetivos gerais, que por sua vez 

desdobram-se em 19 metas (veja RAMSAR CONVENTION SECRETARIAT, 2016). 

Sucintamente, o PER visa o emprego de práticas de manejo que contribuam para a redução 

das ameaças sobre as áreas úmidas, promovendo a restauração dos ecossistemas, incidindo no 

aumento das áreas pertencentes à rede RAMSAR, tudo com amparo científico e envolvimento 

as partes. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (BRASIL, 1997) foi instituída 

através da Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, com a premissa de regulamentar o 
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inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil (BRASIL, 

1988). 

Verifica-se que, a PNRH possui elementos que reforçam a importância da água como 

recurso natural (Art. 1°), assim como salienta a sua importância econômica. A PNRH também 

traz a necessidade de promoção dos usos múltiplos da água, mediante uma gestão 

descentralizada e participativa (envolvimento dos usuários, comunidades e poder público), 

que seja integrada na gestão ambiental e não dissociada dos aspectos qualitativos, bem como 

quantitativos. 

Um fator que merece destaque é o fato de a PNRH realizar uma articulação entre o 

gerenciamento de recursos hídricos e os usos e cobertura da terra, assim como também 

fundamenta que a implementação da política pública deve ocorrer por meio de planos 

diretores, termo referente aos Planos de Recursos Hídricos (Art. 6°). 

 

3.2. Avaliação dos serviços ambientais  

 

Serviços Ambientais referem-se aos benefícios proporcionados, direta ou 

indiretamente, pelos elementos biofísicos e funções ecológicas que são utilizados, 

aproveitados ou consumidos pelos seres humanos, sendo que sua provisão associa-se 

diretamente com a integridade dos ecossistemas, diversidade biológica e ações humanas 

(CONSTANZA et al., 1997; DAILY; 1997; PIMENTEL et al., 1997; MA, 2005; 

BALVANERA et al., 2012; McPHEARSON et al., 2014; WUNDER et al., 2015; 

GRIZZETTI et al., 2016). Dubois et al.(2015) agrupam os serviços ambientais em serviços de 

provisão (e.g. água, floresta), regulação (e.g. purificação do ar), suporte (e.g. ciclos 

biológicos) e culturais (e.g. ecoturismo, valor estético).  

Nos últimos anos, observa-se um crescente interesse nas avaliações envolvendo os 

serviços ambientais para subsidiar os tomadores de decisão e formulação de diretrizes 

gerenciais (ASH et al., 2010). Estes processos de avaliação divide-se em três vertentes: (i) 

ecológica, que consiste na verificação da capacidade de os ecossistemas desempenharem suas 

funções e proverem benefícios; (ii) sociocultural, referente aos valores sociais e percepções 
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acerca dos ecossistemas naturais e (iii) econômica, baseada no mercado direto/indireto (DE 

GROOT et al., 2002).    

Apesar da possibilidade do emprego de abordagens qualitativas (e.g. descrições 

narrativas, workshops) durante o processo avaliativo, grande parte do enfoque das pesquisas 

envolvem abordagens quantitativas (e.g. métodos monetários, métodos não monetários, 

métricas) e realização de avaliações econômicas (BURKHARD et al., 2009; GENELETTI, 

2015), principalmente pelo fato de que elas oferecem indicativos sobre os serviços ambientais 

e podem auxiliar nos critérios de tomada de decisão (CORDIER et al., 2014).  

Vale ressaltar que as estimativas econômicas dos serviços ambientais sofrem 

influências da definição geográfica, jurisdição econômica, condições biofísicas, integridade 

ecológica e do contexto sociocultural  (KOZAK et al., 2011; TEEB, 2013). Os processos de 

valoração dos serviços ambientais são influenciados por uma visão antropocêntrica, posto que 

os sistemas de valoração econômica são guiados por preceitos e normas pautadas na ação 

humana (DE GROOT et al., 2002; FARBER & COSTANZA; WILSON, 2002).  

A valoração de um determinado serviço ambiental acaba ignorando os serviços 

ambientais que contribuem para a geração dos serviços utilizados pelos seres humanos 

(SPANGENBERD & SETTELE, 2010). Alerta-se que nem todos os serviços ambientais 

podem ser expressos em termos financeiros (BARTH & DÖLL, 2016), uma vez que alguns 

benefícios (i.e. serviços intermediários e valor de não uso) dos ecossistemas não são 

diretamente consumidos pela humanidade (Figura 1), apesar de contribuem para a geração dos 

produtos finais (HAINES-YOUBG & POTCHIN, 2010). Grande parcela dos serviços 

ambientais é tratada de maneira não formal no mercado, o efeito negativo do desenvolvimento 

econômico sobre os serviços ecossistêmicos pode resultar em custos sociais que superam os 

benefícios de curto prazo (DAILY et al., 1997), benefícios estes que se limitam a somente 

alguns particulares.  

Essa situação agrava-se nas áreas urbanizadas, visto que a expansão urbana ocasiona 

mudanças no uso da terra e resulta em alterações nas áreas naturais, incidindo na perda de 

serviços ambientais (XIE et al. 2018) e ganhos econômicos, principalmente para os setores 

ligados à construção civil. Sendo assim, a avaliação da saúde dos ecossistemas provedores 

deve ser realizada de forma a incluir as interações espaciais e temporais entre a estrutura do 

ecossistema, os processos ecológicos e a intervenção humana (LIYUN et al., 2018). 
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Figura 1 - Relações conceituais entre os serviços ambientais intermediários e finais. 

 

Fonte: Adaptado de Fisher, Turner e Morling (2009). 

 

 Sendo assim, uma avaliação dos serviços ambientais deve considerar minimamente o 

ecossistema provedor e as pessoas diretamente afetadas pelas oscilações que ocorrem no 

fornecimento dos serviços (ASH et al., 2010). Abordagens espaciais propiciam um melhor 

entendimento da complexidade existente entre a provisão dos serviços ambientais e o seu uso 

em uma dada área (BURKHARD et al., 2012; GENELETTI, 2015), quando aliadas aos 

indicadores qualitativos, proporcionam informações consideradas suficientes para a tomada 

de decisão (TEEB, 2013). A distinção entre a oferta e demanda dos serviços ambientais em 

uma determinada região (Figura 2) fornece bases para a realização de uma contabilidade, 

fornecendo garantias de que a demanda não seja maior do que a oferta (CROSSMAN et al., 

2013) e de que a integridade ecológica está sendo mantida.  

Figura 2 - Estrutura conceitual da conexão entre integridade ecológica e os serviços 

ambientais e benefícios humanos.  

 

 

Fonte: Adaptado de Burkhard et al. (2012). 
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3.3. Ecossistemas urbanos 

 

O processo de urbanização é uma das maiores tendências mundiais, atualmente mais 

de 50% da população global vivem nas cidades (KOWARIK, 2011; UN, 2015). A 

urbanização associa-se com as transformações socioecológicas e aumento das áreas 

urbanizadas (UN, 2014). As áreas urbanas são caracterizadas por serem altamente dinâmicas e 

por desempenham um importante papel em termos ecológicos e econômicos (RATAN & 

SINGH, 2013). Alberti (2008) enfatiza que as "cidades são sistemas ecológicos complexos 

dominados pelos seres humanos", a presença dos elementos antropogênicos acaba 

diferenciando as áreas urbanas dos ecossistemas naturais. 

 Durante a década de 1920, a ecologia urbana surgiu como parte integrante da ecologia 

humana, foi desenvolvida por um influente grupo de sociólogos da Universidade de Chicago 

composto pelos cientistas Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Roderick D. McKenzie e Amos 

H. Hawley (WU, 2014). A ecologia urbana enquadra-se como um campo do conhecimento 

derivado das aplicações da ecologia humana, não trata-se de uma área distinta de 

especialização da sociologia, mas é um subcampo das ciências biológicas (WILSON, 1984; 

GANDY, 2015).  

 Os estudos envolvendo os fenômenos que ocorrem nos ambientes urbanizados não 

enquadram-se em um novo campo da ciência, contudo, o conceito de que a cidade é um 

ecossistema consiste em um campo relativamente novo na ecologia (GRIMM et al. 2000). 

Forman (2016) em uma abordagem organizacional alternativa, agrupa os princípios da 

ecologia urbana em quatro grupos (Tabela 1). 

Tabela 1 - Grupos de princípios da ecologia urbana e os seus respectivos atributos. 

GRUPO COMPONENTES 

Uso da terra 

Áreas de mananciais, desenvolvimento de áreas suburbanas, 

áreas residenciais, áreas comerciais e industriais, sequência 

de corredores verdes e stepping stone 

Estruturas construídas Edifícios, ruas e estradas, tubos e condutores, superfícies 

impermeáveis, estruturas de concreto 

Fluxos antropogênicos Produção de compostos químicos, águas residuais, ruídos, 

luz, veículos 

Atividades/decisões 

humanas 

Ações/atividades sociais passadas (ou evolução geral de uma 

área), ações/atividades sociais atuais e decisões individuais 

Fonte: Forman (2016) 
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A abordagem biofísica da ecologia urbana pode ser dividida em três componentes: o 

mais comum denominado ecologia nas cidades, que envolve o exame da estrutura ecológica e 

funcionalidade dos habitats ou organismos nas cidades (e.g. solos, recursos hídricos, fauna, 

flora); ecologia das cidades, abordagem mais recente com foco no exame de cidades ou 

metrópoles através de uma perspectiva ecológica (e.g. aspectos sociais, econômicos e 

ecológicos na totalidade da cidade) e a ecologia para cidades, cuja abordagem direciona-se 

para pesquisas práticas envolvendo o planejamento urbano, design e governança (GRIMM et 

al,. 2000; S. T. A. PICKETT et al., 2001; MCPHEARSON et al., 2016). 

 Park et al. (1925) consideram o crescimento urbano um processo análogo ao 

metabolismo humano, visto que é um processo resultante dos fatores de organização e 

desorganização. Por meio da combinação do enfoque geográfico voltado para o metabolismo 

dos recursos antropogênicos nas cidades e o princípio de que todo desenvolvimento orgânico 

obrigatoriamente segue os princípios ecológicos, surgiram o conceito de ecologia urbana 

(HULTMAN, 1993) e ecossistema urbano.  

 Tan & Abdul (2014) definem ecossistema urbano como o conjunto resultante da 

interação do sistema socioecológico, biofísico e socioeconômico, capaz de direcionar 

mudanças e responder aos eventos de perturbação (Figura 3). Zhang et al. (2012) salientam 

que os ecossistemas urbanos são caracterizados pela agregação de populações humanas nas 

cidades e pela conversão de áreas agrícolas ou naturais para áreas urbanizadas. Em um sentido 

mais amplo, os ecossistemas urbanos compreendem áreas suburbanas e vilas pouco povoadas, 

onde ambos dependem da matéria e energia dos agroecossistemas e do núcleo urbano (S. T. 

A. PICKETT et al., 2001). Perring et al. (2013) reforçam que os ecossistemas urbanos tem 

sido construídos de acordo às necessidades humanas. 

Beichler et al. (2017) reforçam que as áreas urbanas são sistemas resultantes das 

atividades antrópicas, sendo uma combinação de estruturas construídas com espaços abertos 

onde as condições bióticas e abióticas foram alteradas ou são fortemente influenciadas pela 

ação humana, já que o ser humano é uma parte interativa desses ecossistemas. Os impactos 

são mais frequentes em localidades com população densa e ambientes altamente modificados 

(DICKINSON & HOBBS, 2017). 
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Figura 3 - Diagrama conceitual sobre as relações entre a biodiversidade, processos 

ecológicos, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano em um ecossistema urbano.  

 

 
Fonte: Adaptado de Wu (2014). 

 

Todos os sistemas ecológicos podem ser afetados de forma direta ou indireta pelo 

desenvolvimento das atividades antropogênicas, a complexidade dos ecossistemas tendem a 

dificultar a previsão dos efeitos adversos e elaboração de medidas para o gerenciamento 

adequado (SCHMOLKE et al., 2010). Nas bacias hidrográficas, a urbanização pode ocasionar 

alterações no ciclo hidrológico, uma vez que a impermeabilização incide na geração de 

distúrbios nos ecossistemas em função de reduções na permeabilidade do solo, aumento do 

escoamento superficial e alterações no regime do fluxo natural dos ambientes lóticos (II et al., 

2010). 

 O poder público municipal acabam enfrentando desafios cada vez mais complexos, já 

que as cidades são ambientes dinâmicos, surge a necessidade de métodos que possam ser 
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aplicados aos sistemas urbanos (LARONDELLE & HAASE, 2013). Nesse sentido, a 

realização de associações é importante para os gerenciadores dos ambientes urbanos, visto 

que as águas superficiais urbanas necessitam de sofisticada caracterização e manejo (BAIN et 

al., 2010). 

 

3.4. Indicadores biológicos 

 

O emprego de organismos para avaliar a qualidade da água teve início na Alemanha 

durante o século XIX, não obstante, ligações entre substâncias químicas e componentes 

bióticos somente começaram a ocorrer a partir de 1964 em algumas partes dos Estados 

Unidos e Europa (ABBASI & ABBASI, 2011). 

Existe um grande interesse por parte de alguns profissionais em relação ao emprego de 

indicadores biológicos que representem a saúde dos ecossistemas, fornecendo respostas 

consistentes sobre os impactos antropogênicos (ALBERT & MINC, 2004). Um indicador 

ecológico deve fornecer informações frente aos distúrbios humanos no meio ambiente com 

base em uma escala geográfica adequada para que ocorra a mensuração (BRAZNER et al., 

2007). Em alguns casos podem utilizados em testes de toxidade (e.g. agudo, crônico) para se 

saber o efeito danoso que uma substância pode ocasionar a um indivíduo e o risco ambiental 

associado (COSTA et al., 2008). Como refletem a saúde de um ecossistema e as condições 

existentes em uma bacia hidrográfica, os indicadores biológicos podem ser inseridos nos 

programas de monitoramento ambiental e avaliação dos corpos hídricos (KARR, 1981; 

CROFT & CHOW-FRASER, 2007).  

As assembleias biológicas podem apresentar maior sensibilidade aos efeitos 

combinados dos fatores estressantes, viabilizando assim o estabelecimento de relações 

empíricas regionais entre as variáveis biológicas e variáveis de estresse, favorecendo uma 

análise dos ecossistemas aquáticos e terrestres através das alterações na diversidade e 

composição de comunidades (NIEMI et al., 2004; DANZ et al., 2007). 

Niemi & McDonalds (2004) enfatizam que o emprego de espécies como indicadores 

biológicos ocorrem devido: (i) sua fácil identificação, (ii) existência de interesse público, (iii) 

fácil mensuração, (iv) muitos organismos possuem suas respostas aos eventos de perturbação 

já conhecidas e (v) o custo financeiro é relativamente baixo. 
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Frente aos distúrbios antropogênicos, a estrutura das comunidades aquáticas (e.g. 

plâncton, macroinvertebrados, peixes) consegue refletir a saúde geral de um corpo d'água, 

visto a sua capacidade de exprimir os efeitos cumulativos dos agentes estressores sobre o 

ecossistema (ABBASI & ABBASI, 2011). Quando as atividades antrópicas ocasionam 

alterações nas estruturas das comunidades (e.g. riqueza de espécies, estrutura da teia 

alimentar, presença de espécies tolerantes à poluição) ou no funcionamento do ecossistema 

(e.g. produtividade primária, ciclos biogeoquímicos), pode-se considerar que o ecossistema 

está debilitado (BEGON et al., 2007). Dessa forma, os indicadores biológicos auxiliam no 

estabelecimento de medidas de manejo e na determinação do grau de efetividade das ações 

adotadas (BEGON et al., 2007). 

 

3.4.1. Macrófitas aquáticas 

 

As macrófitas aquáticas são parte integrante do conjunto de comunidades bióticas 

utilizadas nas avaliações ecológicas, o grupo é constituído pelas plantas vasculares que 

encontram-se submersas, flutuando ou emergentes; briófitas e as macroalgas presentes no 

ecossistema aquático (HOSSAIN et al., 2016). Estes organismos desempenham um 

importante papel nos ecossistemas aquáticos, dentre eles sobressem-se a interceptação de 

nutrientes, incorporação de nutrientes em sua biomassa, retenção de sedimentos finos e 

provisão de habitat para peixes em algumas fases do seu desenvolvimento (HÅKANSON et 

al., 2007; SCHNEIDER et al., 2014). 

Devido a sua capacidade de responder a uma ampla gama de variáveis físico-químicas, 

as macrófitas aquáticas são largamente utilizadas como bioindicadores, visto que algumas 

espécies ocorrem em melhores condições ambientais (e.g. baixa turbidez, baixo 

enriquecimento de nutrientes) enquanto outras são aptas para ocorrerem em locais degradados 

por causa de sua grande tolerância (LOUGHEED et al., 2001).  

Diante da forte influência exercida pelas condições ambientais (e.g. pH, turbidez, 

temperatura) sobre a composição das comunidades de plantas aquáticas (CAPERS et al., 

2010), a utilização de macrófitas como bioindicadores pode ser um fator relevante para a 

realização de diagnósticos dos ecossistemas aquáticos (BECK et al., 2014). O emprego de 
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macrófitas na avaliação de ambientes aquáticos iniciou-se com a obra de Westlake intitulada 

Macrophytes, lançada no ano de 1975 (KOLADA et al., 2016). 

As macrófitas constituem um grupo de organismos bioindicadores eficazes para a 

realização de monitoramento ambiental ou até mesmo avaliações dos ecossistemas aquáticos 

interiores (SAGER & LACHAVANNE, 2009), além de possuírem a capacidade de refletirem 

diferentes estresses antropogênicos, como eutrofização ou perturbações mecânicas, elas 

também se adaptam aos eventos de perturbação que ocorrem em um dado ecossistema através 

de alterações estruturais (e.g. maior número de brotos na região não eutrofizada do 

ecossistema) (YONG WANG et al., 2015). 

 Muitas espécies de macrófitas aquáticas são consideradas ótimos indicadores 

biológicos devido sua à sua (i) alta sensibilidade a diferentes estressores ambientais; (ii) 

reduzida mobilidade, o que permite a identificação de poluição para uma determinada 

localidade; (iii) possuem ciclo de vida anual ou plurianual, característica útil para a avaliação 

dos efeitos acumulativos dos estressores e (iv) taxonomia relativamente fácil (MAGGIONI et 

al., 2009). 

 

3.4.2. Macroinvertebrados bentônicos 

 

As ações humanas nas bacias hidrográficas têm implicado em alterações na 

composição das espécies de macroinvertebrados bentônicos nos sistemas aquáticos 

(BARBOZA et al., 2015), sendo assim, a compreensão dos efeitos sobre as comunidades dos 

rios e riachos torna-se fundamental para a mensuração das perturbações humanas (KARR, 

1991; KING et al, 2015). A documentação destes organismos ao longo de gradientes 

ambientais de usos e ocupações da terra são essenciais para a formulação de estratégias 

apropriadas para a conservação da integridade ambiental (BATALLA SALVARREY et al., 

2014). 

 Macroinvertebrados bentônicos podem ser definidos como pequenos organismos 

aquáticos (e.g. gastrópodes, anelídeos, estágios larvais de insetos) que habitam o fundo dos 

corpos d'água em pelo menos um dos estágios de vida, sendo isentos de espinha dorsal e 

visíveis ao olho nu (EPA, 2016). Estes organismos são de grande importância para a 
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manutenção da integridade biológica das comunidades aquáticas, como engenheiros do 

ecossistema desempenham funções importantes, como a trituração do material alóctone nos 

corpos hídricos (MOORE, 2006; BATALLA SALVARREY et al., 2014).    

 Devido a sua baixa mobilidade, grande abundância nos ambientes aquáticos, utilização 

de equipamentos simples para coleta e fácil comparação entre as amostras, os 

macroinvertebrados bentônicos são comumente utilizados como ferramenta avaliativa dos 

ecossistemas aquáticos (KENNEY et al., 2009; ABBASI & ABBASI, 2011; YONG WANG 

et al., 2015).   

 Durante os processos avaliativos com o uso de macroinvertebrados, o índice Biótico 

de Trent (TBI), Índice Biótico Estendido (EBI), Sistema de Pontuação de Chandler, Sistema 

de Pontuação do Grupo de Trabalho de Monitoramento Biológico (BMWP), Pontuação Média 

por Táxon (ASPT) e o índice Biótico de Hilsenhoff costumam ser os mais utilizados (LI et al., 

2010).  

 

3.5. Paisagem 

 

A Paisagem pode ser definida como "uma grande área com muitos tipos diversos de 

habitat" (RICKLEFS, 2010). O campo científico da Ecologia da Paisagem emergiu somente 

em 1939 (WU, 2014). Alguns problemas de gestão ambiental somente se manifestam na 

escala espacial, pesquisas regionais fornecem bases para a abordagem dessas questões 

(ERICKSEN et al., 2009). Uma melhor compreensão das comunidades biológicas torna-se 

possível através do entendimento das ações humanas nas escalas espaciais e temporais, além 

dos gradientes físicos, ambientais e de governança (URIARTE et al., 2011) que ocorrem na 

paisagem. 

 O acompanhamento dos padrões de mudanças da paisagem propicia uma 

caracterização indireta das consequências ecológicas (SU et al., 2012) que ocorrem em função 

das atividades antrópicas. Os usos e ocupações da terra representam o componente humano 

em uma paisagem, já que exercem forte impactos na integridade ecológica e influenciam na 

provisão dos serviços ambientais de forma qualitativa e quantitativa (JACK et al., 2008; 

BURKHARD et al., 2012; LARONDELLE; HAASE, 2013).  
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 Uma análise da paisagem através de métricas, permite a descrição da área de estudo 

mediante o englobamento das esferas socioeconômica e ambiental em um dado momento no 

tempo, fornecendo base científica para o manejo e planejamento dos sistemas ecológicos 

(BOTEQUILHA LEITÃO & AHERN, 2002). A identificação dos padrões espaço-temporais e 

dos processos que os conduzem, possibilitam a elaboração de políticas de intervenção 

direcionadas para o nível de paisagem e de propriedades, favorecendo o processo de 

planejamento, conservação da biodiversidade, manejo dos recursos hídricos e provisão dos 

serviços ambientais (VAN DER HORST, 2011; HAASE et al., 2012; SILVA et al., 2017).  

 A humanidade encontra-se vivendo no século urbano, o período será marcado por 

profundas consequências ambientais e humanas, caso as teorias e práticas de planejamento 

continuarem tratando isoladamente os sistemas biofísicos e sistemas socioeconômicos 

(BOONE et al., 2012). O aumento das áreas urbanas e a transformação de paisagens naturais 

trazem desafios relacionados com a conservação da biodiversidade, depredação dos recursos 

naturais, manutenção da funcionalidade dos ecossistemas e bem-estar humano (HAASE et al., 

2014). 

 O meio biofísico das cidades é enquadrado como um agente fornecedor de serviços 

ambientais, porém ao mesmo tempo é tido como um agente limitador do desenvolvimento 

tecnológico (BOONE et al., 2012), visto os recursos naturais são finitos. A realização de 

avalições integradas dos distúrbios decorrentes dos usos e ocupações das terras sobre os 

corpos hídricos nas bacias hidrográficas constitui em um tópico necessário para a atuação dos 

gerenciadores de recursos naturais (LAURA MISERENDINO et al., 2011). 

 A conexão entre os serviços ambientais e histórico da paisagem pode ser um meio 

apropriado para avaliar-se a evolução dos serviços ambientais em longo prazo (SANTANA-

CORDERO et al., 2016). Diante do crescente aumento do domínio dos seres humanos sobre 

as paisagens e a sub-representação dos ecossistemas urbanos na maior avaliação 

ecossistêmica realizada (Avaliação Ecossistêmica do Milênio), torna-se imperativo a 

realização de um melhor entendimento dos efeitos das áreas urbanas sobre os ecossistemas 

aquáticos, assim como a sua função na provisão dos serviços ecossistêmicos providos por 

estes ecossistemas (HAASE et al., 2014; ROBINSON et al., 2014; HILL et al., 2015). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Área de Estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba possui uma área de drenagem de 

aproximadamente 5.736,8 km², insere-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Rio Sorocaba e Médio Tietê (UGRH 10) (CBHSMT, 2013). Seu principal formador é o rio 

Sorocaba, que possui 227 km e nasce na região do planalto de Ibiúna a 900 m de altitude, na 

porção oeste da Serra do Mar e desagua no Rio Tietê, no Município Laranjal Paulista (SMITH 

et al., 2005).  

O rio Sorocaba recebe vários tributários dentro do município de Sorocaba, dentre eles 

destacam-se o rio Pirajibu (utilizado como manancial para o abastecimento público), rio 

Ipanema (utilizado como manancial para o abastecimento público), Córrego Água Vermelha, 

Córrego Supiriri, Córrego Lavapés, Córrego Piratininga entre outros (CASTELLARI, et al., 

2014). Devido à baixa declividade da área de drenagem da bacia hidrográfica, o rio Sorocaba 

apresenta ao longo de seu percurso diversas áreas de várzea, principalmente na região onde a 

área urbana está inserida (SMITH et al., 2014).  

No presente estudo, o trecho do rio Sorocaba selecionado para avaliação corresponde 

basicamente ao percurso do corpo hídrico dentro do município de Sorocaba, um trecho de 68 

km (considerando todos os meandros do corpo hídrico) que apresenta características distintas 

como remanescentes de vegetação ciliar, presença de ecossistemas de várzea e proximidade 

com a principal via de trânsito da cidade (HILL & PIRATELLI, 2011).  

O Município de Sorocaba (47° 34' 12,000'' W/ 23° 21' 3,600'' S e 47° 18' 10,800'' W/ 

23° 35' 20,058'' S) está localizado na região sudoeste do estado de São Paulo (Figura 4). A 

área total do município é de 450,382 km², segundo o censo demográfico realizado em 2010, a 

população total é de 586.625 habitantes (IBGE, 2010). O município encontra-se inserido em 

região caracterizada pela vocação industrial (CETESB, 2016). Por sua vez, o clima segundo a 

classificação de Köppen é do tipo Cwa, caracterizado por uma estação seca e outra chuvosa, a 

média de chuvas anuais é 1.311,2 mm (CEPAGRI, 2016).  



21 
 

 

Salienta-se que a estação seca corresponde basicamente ao período de outono e 

inverno, ambos marcado pela menor ocorrência de precipitações atmosféricas e menores 

temperaturas. Por outro lado, a estação chuvosa abrange o verão, período caracterizado pela 

ocorrência frequente de chuvas e temperaturas mais elevadas. 

Conforme caracterização ecológica realizada por Piña-Rodriguez et al. (2014), os 

remanescentes florestais do município de Sorocaba são classificados como Floresta Estacional 

ou Cerrado.  

             Figura 4 - Localização Geográfica do Município de Sorocaba. 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As localidades selecionadas para a realização das coletas foram definidas de acordo 

com as várzeas remanescentes ao longo do percurso do rio Sorocaba no município de 

Sorocaba – SP (Tabela 2, Figuras 5 a 7). 
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Tabela 2 - Características das Estações de Coleta.  

Estações Localidades Descrição 

01 R1 

Trecho do rio Sorocaba localizado no município de Votorantim - 

SP, pouco antes da sua entrada em Sorocaba, é caracterizado por 

possuir substrato rochoso, grande turbulência de suas águas, uma 

estreita faixa de vegetação marginal e grande proximidade de vias 

de acesso e infraestrutura urbana. 

02 

R2 
Localidade com vegetação mais densa nas margens e áreas 

urbanizadas mais afastadas em relação ao corpo hídrico,  

V1 
Várzea circundada por vegetação, com pequenos trechos de 

instabilidade e localizada próxima a uma via de acesso da cidade 

03 

R3 

Trecho do rio Sorocaba sem mata ciliar, com a presença de 

importantes vias de acesso nas áreas adjacentes, além de uma 

ciclovia 

V2 

Várzea totalmente urbanizada e inserida na margem esquerda do 

rio Sorocaba, situa-se próxima de imóveis residenciais e 

instrumentos urbanos destinados ao lazer da população 

V3 

Várzea localizada na margem direita do rio Sorocaba, próxima a 

uma indústria, possui vegetação marginal mais preservada e 

observa-se a presença de macrófitas aquáticas 

04 

R4 
Trecho do rio Sorocaba com vegetação ciliar mais estreita e com 

sinais de degradação e grande instabilidade de suas margens 

V4 
Várzea situada próxima a um bairro residencial, isenta de 

vegetação marginal e totalmente coberta por macrófitas aquáticas 

05 

R5 

Trecho do rio Sorocaba localizado próximo à Estação de 

Tratamento de Esgoto do município, a localidade possui a 

presença de eucaliptos na vegetação marginal e margens erodidas  

V5 

Área de várzea que possui uma estreita faixa de vegetação ripária 

com clareiras frequentes, presença de macrófitas aquáticas e 

localizada próxima a estruturas urbanas 

06 

R6 

Trecho do rio Sorocaba com vegetação ciliar mais estreita e com 

sinais de degradação, além de grande instabilidade em suas 

margens 

V6 

Várzea cortada por uma ciclovia, situa-se próxima a um bairro 

residencial, isenta de vegetação marginal e coberta parcialmente 

por macrófitas aquáticas 

07 

R7 

Trecho do rio Sorocaba com presença de vegetação ciliar e 

localizado próximo a uma ponte, margens encontram-se com 

várias áreas de instabilidade e com sinais de interferência humana 

V7 

Várzea mais afastada do centro urbano, localiza-se próxima a um 

bairro residencial, vegetação marginal apresenta sinais de 

degradação e observa-se a presença de gado nas imediações 

08 

R8 

Região caracterizada por uma estreita faixa de vegetação 

marginal, no entorno observa-se a presença estruturas urbanas e 

um bairro residencial nas proximidades 

V8 

Várzea caracterizada por possuir o entorno composto 

predominantemente por campos abertos, porém observa-se a 

existência de um bairro residencial nas proximidades 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5 - Várzeas e trechos do rio Sorocaba selecionados para amostragem. 

 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6 - Estações de coleta do rio Sorocaba. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 7 - Estações de coleta – várzeas do rio Sorocaba 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2. Caracterização Ambiental  

 

Os procedimentos necessários para a realização do diagnóstico ambiental da área de 

estudo encontram-se sintetizados na Figura 8. A caracterização do município ocorreu através 

da criação de um banco de dados georreferencias no software ArcGIS v. 10.2, utilizando a 

projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) Fuso 23 Sul e adotando-se o Datum 

SIRGAS2000.  

 

Figura 8 - Etapas metodológicas para o diagnóstico ambiental da Área de Estudo. 

 
                  
            Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

O levantamento dos usos e ocupações da terra ocorreu mediante a utilização de 

imagens de satélites fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pelo 

Serviço Geológico dos Estados Unidos. Foi realizada a composição de falsa cor das imagens 

(5R4G3B ou 6R5G4B), já a interpretação visual e a classificação de cada tipologia 

ocupacional ocorreu conforme o manual técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2013). 

Para a elaboração do uso e ocupação da terra do município de Sorocaba foram 

utilizadas uma imagem do satélite Landsat 5 (sensor TM - bandas 5, 4 e 3) e uma imagem do 

satélite Landsat 8 (sensor OIL - bandas 6, 5 e 4), ambas referentes à órbita/ponto 220/76. As 

duas imagens foram processadas no software ArcGIS 10.2, georreferenciadas na zona 23 Sul, 

projeção UTM e o datum adotado foi o SIRGAS 2000.  As cartas temáticas de classes 

hipsométricas, declividade e hidrografia foram elaboradas através da utilização das cartas 

topográficas, todas elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na escala 

1:50.000. 
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4.3. Serviços Ambientais 

 

Burkhard et al (2009) desenvolveram uma abordagem capaz de avaliar a capacidade 

que cada elemento na paisagem possui em fornecer serviços ambientais. Com o intuito de 

avaliar a capacidade de provisão dos serviços do ecossistema, os autores criaram uma matriz 

com diferentes tipologias de uso e ocupação da terra e categorias de serviços ambientais, onde 

cada intersecção da matriz recebe um número de que varia de 0 a 5.  

 Uma matriz para avaliar a capacidade de provisão dos ecossistemas de várzea 

existentes no município de Sorocaba foi elaborada. Posteriormente, identificamos as 

demandas relacionadas com os serviços ambientais prestados por estes ecossistemas, 

conforme procedimento realizado por Burkhard et al. (2012). O preenchimento de cada 

campo das tabelas de capacidade de fornecimento dos serviços ambientais e suas demandas 

associadas ocorreu através da atribuição de valores entre 0 e 5 (Tabelas 3 e 4). 

Para a avaliação da capacidade de provisão dos serviços ambientais, um questionário 

foi elaborado e enviado para quarenta especialistas do município de Sorocaba (i.e. doutores na 

área, gestores da parte ambiental do município), dos quais somente dez retornaram. Os 

questionários foram preenchidos com base no julgamento de cada entrevistado, sendo que 

cada um atribuiu uma nota para a capacidade dos ecossistemas de várzea fornecerem serviços 

ambientais, assim como a demanda desses serviços conforme Burkhard et al. (2009). 

 Buscando sintetizar os dados, foi utilizada a mediana dos valores atribuídos (valores 

inteiros) pelos especialistas, no intuito de gerar uma avaliação geral da condição dos serviços 

ambientais dos sistemas alvos, favorecendo assim o planejamento futuro do município de 

Sorocaba e o manejo adequado desses corpos hídricos. 

Tabela 3 - Valores de score para a capacidade de provisão dos serviços ambientais e a sua 

respectiva descrição 

 

                                          Fonte: Burkhard et al. (2009) 

Score Descrição 

0 Capacidade não relevante 

1 Capacidade relativamente baixa 

2 Capacidade relevante 

3 Capacidade mediana 

4 Capacidade relativamente alta 

5 Capacidade muito alta 
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Tabela 4 - Valores de score para a demanda relacionada com os serviços ambientais 

fornecidos e a sua respectiva descrição. 

 

 

 

 

 
                                          Fonte: Burkhard et al. (2009) 

 

4.4 Amostragem 

 

As campanhas de coleta nas localidades ocorreram nos meses de fevereiro (período 

chuvoso) e junho de 2017 (período de estiagem). Amostras de água foram coletadas em cada 

localidade com o auxílio de uma garrafa de polipropileno (1 L), posteriormente acondicionou-

se às amostras em uma caixa térmica para levá-las ao laboratório. Até o processamento das 

análises físicas e químicas, as amostras foram preservadas (4°C). Seguindo metodologia 

padronizada (Tabela 5), obtivemos as concentrações das variáveis sólidos suspensos totais, 

coliformes, Demanda Bioquímica de Oxigênio5 (DBO5), fósforo total e nitrogênio total. As 

variáveis turbidez, pH, oxigênio dissolvido e condutividade foram mensuradas em laboratório 

com o auxílio de aparelhos. Já a temperatura, foi mensurada em campo com o auxílio de um 

termômetro de mercúrio. 

Os macroinvertebrados bentônicos foram coletados em cada localidade através de um 

amostrador do tipo Surber (área 0,09 m², malha de 250 µm). Em cada estação de coleta, 

amostrou-se de forma aleatória três localidades, as amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos, fixadas com formol 70% e posteriormente foram levadas para o laboratório para que 

ocorresse o processo de triagem. As amostras foram lavadas em peneiras metálicas e em 

seguida foram dispostas em uma bandeja plástica, disposta sobre um refletor e próxima a uma 

lupa estereoscópica, para triagem. 

 

 

 

Score Descrição 

0 Demanda não relevante 

1 Demanda relativamente baixa 

2 Demanda e relevante 

3 Demanda mediana 

4 Demanda relativamente alta 

5 Demanda muito alta 
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Tabela 5 - Variáveis avaliadas e o seu respectivo método de análise 

Variável limnológica Método de análise Referência ou Equipamento 

Coliformes termotolerantes e 

totais 

Cartela com meio de 

cultura em gel  
Colipaper 

Condutividade elétrica e 

Sólidos totais dissolvidos 
Condutivímetro 

Marca Digimed – Modelo DM 3 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5) 

Polarográfico 
APHA, AWWA e WPCF (1998) 

Fósforo Total Espectrometria Strickland & Parsons (1960) 

Nitrogênio Total Quimioluminescência SHIMADZU  

modelo TOC-VCSN 

Oxigênio Dissolvido Oxímetro  Marca Schott Instrument – 

Modelo Handylab 

OX1(Alemenha) 

pH 

Temperatura 

Medidor de pH 

 

Termômetro  

Marca Digimed – Modelo - 

DMPH-2,  

- 

Turbidez 
Medidor de bancada 

2100P Turbidimeter – Marca 

HACH 

Sólidos totais Método gravimétrico CETESB (1978) 
Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

Em relação às macrófitas aquáticas, realizou-se a coleta de biomassa (i.e. peso do 

material vegetal acima e abaixo da lâmina d'água) com o auxílio de um amostrador com área 

de 0,25 m², o material foi colocado em um saco plástico para ser identificado em laboratório 

(CETESB, 2011) e inferiu-se, por meio de uma revisão, sobre os aspectos qualitativos e 

quantitativos das áreas avaliadas e sobre a presença de espécies. Analisou-se também os 

seguintes índices estruturais das macrófitas aquáticas: : (i) número de espécies, (ii) área de 

cobertura por macrófitas (cobertura projetiva), (iii) frequência que cada espécie ocorre e (iv) 

estrutura ecológica (KARPOVA & KLEPETS, 2014). 

Tratando-se da cobertura projetiva, em cada área de várzea onde ocorram macrófitas, a 

porcentagem de cobertura foi enquadrada nas seguintes classes nos dois períodos de estiagem: 

(1) 0 - 20%, (2) 20 - 40%, (3) 40 - 60 % e (4) 60 - 80% e (5) 100%. 

 

4.5. Índices limnológicos 

 

 Para a obtenção de um diagnóstico mais completo e com o intuito de se gerar 

informações relativas à qualidade da água, dois índices foram utilizados: Índice de Estado 
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Trófico e o Índice de Qualidade da Água. Ambos contribuem para a avaliação das localidades 

alvo do presente projeto e auxiliaram na compreensão dos aspectos relacionados às variáveis 

físico-químicas, variáveis biológicas e macrófitas aquáticas.  

 A utilização de índices limnológicos oferece soluções alternativas de interpretação do 

conjunto de dados para os cientistas e constituem um meio que auxilia os gestores que devem 

lidar com escassez de recursos para a realização de análises e amostragens (CROFT & 

CHOW-FRASER, 2007). Destaca-se que os índices limnológicos facilitam a divulgação para 

a população e sintetizam uma série de variáveis limnológica, porém é necessário destacar que 

seu uso pode ocorrer para fins éticos ou para mascarar os dados limnológicos. 

 

4.5.1. Índice de Estado Trófico (IET): CETESB (2016). 

  

Classifica os corpos hídricos mediante o grau de enriquecimento por nutrientes, 

levando em consideração o efeito relacionado ao crescimento demasiado de macrófitas 

aquáticas e algas. Para o emprego do índice as seguintes variáveis são necessárias: 

concentração de fósforo, clorofila-a e a profundidade do desaparecimento do disco de Secchi. 

O resultado gerado mediante a aplicação das Equações (1 e 2), o corpo d'água avaliado é 

enquadrado em uma das seis classes de trofia (Tabela 6). 

IET (PT) = 10  (6-((0,42-0,36  (ln PT))/ln 2)) - 20  (Equação 1), 

IET (Cl-a) = 10  (6-((-0,7-0,6  (ln Cl-a))/ln 2)) – 20 (Equação 2), 

Em que: PT: concentração de fósforo total (µg L-1) medida à superfície da água, Cl-a: 

concentração de clorofila-a (µg L-1) medida à superfície da água e ln: logaritmo natural. 

Tabela 6 - Classificação do IET 

Categoria Ponderação 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico IET> 67 
     Fonte: CETESB (2016) 
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4.5.2. Índice de Qualidade da Água (IQA): CETESB (2016) 

 

 Foi desenvolvido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a partir de uma 

adaptação do índice criado pela National Fundation na década de 70. O principal intuito do 

índice é a difusão de informações relacionadas à qualidade da água de rios e reservatórios. 

Para aplicação do índice, é realizado o produtório (Equações 3 e 4) de nove variáveis 

limnológicas (coliformes, DBO5, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, pH, 

sólidos totais, temperatura e turbidez). O produto das equações insere-se em um dos níveis de 

qualidade presentes na Tabela 7. 

      (Equação 3) 

 

 

Em que: IQA = Índice de Qualidade das Águas (número entre 0 e 100), qi: qualidade da i-

ésima variável, número entre 0 e 100 obtido em função da concentração ou medida da 

variável e wi: peso correspondente ao i-ésima variável, atribuída em função da importância da 

variável para a conformidade global da qualidade, número entre 0 e 1. 

   



n

i

iw
1

1    (Equação 4) 

Em que: n: o número de variáveis que entra no cálculo. 

Tabela 7 - Classificação do IQA 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA  100 

Boa 51 < IQA  79 

Regular 36 < IQA  51 

Ruim 19 < IQA  36 

Péssima 00 < IQA  19 
     Fonte: CETESB (2016) 

 

4.6. Análise do sedimento 

 

Para a avaliação do sedimento do rio Sorocaba e de suas várzeas, foram coletadas 

amostras durante os dois períodos climáticos (i.e. seca e cheia) com o auxílio de uma pá 
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metálica, sendo que todas foram acondicionadas em sacos plásticos. Posteriormente, às 

amostras foram secas em estufa a 60°C até massa constante para retirada da umidade. 

 Ocorreu a trituração e a pesagem de 100 gramas de cada amostra em uma balança 

analítica, porção que foi utilizada a análise granulométrica pelo método gravimétrico. A 

distribuição dos sedimentos foi realizada da seguinte forma: cascalho/pedregulhos - peneira 2 

mm; areia - peneira 250 µm e silte/argila - peneira 25 µm.  

 A determinação da matéria orgânica e inorgânica do sedimento baseou-se no método 

da combustão completa da matéria orgânica presente na amostra (WESTTAKE, 1965; 

ESTEVES, 1979). Para tanto, 1 grama do sedimento de cada amostra foi colocada em um 

cadinho de porcelana, que por sua vez foi levado à uma mufla, onde permaneceu por duas 

horas à uma temperatura de 550 °C. O cadinho de porcelana foi retirado e colocado no 

dessecador para evitar que a retenção de umidade na amostra. Posteriormente, sua massa foi 

mesurada em uma balança analítica e o cálculo da diferença da massa inicial e final foi 

realizado, o que forneceu a porcentagem de matéria orgânica e inorgânica. 

 

4.7. Avaliação da Vegetação Ripária 

 

O Índice de Avaliação da Vegetação Ripária (IAVR), desenvolvido por Magdaleno & 

Martinez (2014), baseia-se na avaliação da conectividade ecológica da vegetação marginal em 

três dimensões (longitudinal, transversal e vertical). O IAVR é composto pela: (i) 

conectividade longitudinal; (ii) conectividade transversal; (iii) conectividade vertical e (iv) 

capacidade de regeneração. Para cada uma dos parâmetros, é estabelecido um dos seguintes 

status: muito bom (5), bom (4), regular (3), deficiente (2) e ruim (1). A somatória das notas 

conforme o status resulta na avaliação ecológica final (Tabela 8), que fornece uma descrição 

qualitativa do estado da vegetação ripária avaliada. Contudo, dependendo dos valores 

atribuídos, o estado qualitativo sofre mudanças (veja Magdaleno & Martinez, 2014).   

Com o auxílio do software Google Earth Pro 

(https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html), a largura da faixa de vegetação 

marginal nos sítios de amostragem foi mensurada, para fins de verificação da consonância 

com a LPVN. 
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Tabela 8 - Resultado qualitativo do IAVR 

Fonte: Adaptado de Magdaleno & Martinez (2014). 

 

4.8. Análise dos dados 

 

Após a verificação dos pressupostos da análise estatística (e.g. distribuição normal, 

homogeneidade, análise dos resíduos) e utilizando um nível de significância igual a 5%, 

análises de variância (ANOVA two-way) e o Teste Tukey (p < 0.05) para inferir sobre a 

qualidade da água nos pontos de amostragem foram realizados. Para a realização das análises 

foi utilizada linguagem R (R CORE TEAM, 2016). Por fim, análises de estatística 

multivariada foram utilizada para o tratamento dos dados e inferência dos atributos ambientais 

levantados durante as duas campanhas amostrais realizadas. 

No caso da ANOVA two-way, verificou-se a existência de diferenças para as variáveis 

coliformes fecais, coliformes totais, oxigênio dissolvido, IQA, nitrogênio total, condutividade 

elétrica, DBO5, pH, sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, temperatura e turbidez. Já para a 

análise de redundância e de componentes principais, considerou-se todos os dados 

limnológicos, cobertura por macrófitas, IAVR, distância da área urbanizada – DAU (Anexo 6) 

e largura da vegetação marginal. Os dados referentes aos sedimentos não foram utilizados na 

referida análise, por não ser uma variável mensurada em todos os pontos amostrais. 

Status Cor Nota 

Muito bom - a floresta ripária apresenta principalmente conectividade 

longitudinal e transversal; sua regeneração é muito bem representada; 

e sua estrutura e composição indica um alto valor ecológico 

Azul 19 - 20 

Bom - a floresta ripária apresenta alta conectividade longitudinal e 

transversal; sua regeneração é visível; e sua estrutura e composição 

apresentam um bom valor ecológico 

Verde 16 – 18 

Regular - a floresta ripária apresenta algumas alterações na 

conectividade longitudinal e transversal; sua regeneração é baixa; ou 

sua estrutura e composição apresentam interferência humana 

Amarelo 12 – 17 

Ruim - a floresta ripária apresenta grandes alterações na 

conectividade longitudinal e transversal; sua regeneração é quase 

inexistente; ou sua estrutura e composição apresentam vestígios de 

interferência humana 

Laranja 8 – 15 

Péssimo - a floresta ripária apresenta total alteração da conectividade 

longitudinal e transversal; sua regeneração é inexistente; ou sua 

estrutura e composição apresentam total ausência de valor ecológico 

Vermelho 4 - 11 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

5.1. Caracterização Ambiental 

 

 O município de Sorocaba foi distribuído em oito classes de valores hipsométricos 

(Figura 9), todas agrupadas em torno de 62 metros, o menor valor observado situa-se na 

porção central do município e corresponde a uma altitude de 595 metros. Nota-se que o maior 

valor observado é de 1032 metros, localizado na região sudoeste do município. Ressalta-se 

que as áreas de várzea do rio Sorocaba inserem-se nas áreas com menor hipsometria (595 

metros), porção onde também ocorre a passagem do rio Sorocaba pelo município.  

 

Figura 9 - Hipsometria do município de Sorocaba 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Tratando-se da declividade, observa-se que o território é pouco declivoso (Figura 10), 

situação que favorece o processo de urbanização (SILVA et al. 2016 a). Cerca de 43,5% do 

território é enquadrado como áreas muito planas (declividade < 5%), 47,92% é considerado 

suave a moderadamente ondulado (5 a 12%), 8,27% é considerado ondulado a fortemente 

ondulado (12 - 30%) e somente 0,31 da área é enquadrada como fortemente ondulada 

(FLORENZANO, 2008). Biasi (1992) destaca que o limite máximo para urbanização está 

entre a classe 12 - 30%, nas áreas com valores superiores deve ocorrer a exploração mediante 

à sustentação da cobertura vegetal.    

 Cabe salientar que o Plano Diretor Ambiental de Sorocaba (SOROCABA, 2011) 

dispõe sobre o uso e ocupação da terra no que refere-se a qualidade da urbanização, já que 

possui como intuito disciplinar esse processo. Tal documento também dispõe sobre unidades 

de conservação e áreas ambientalmente protegidas, já que a região possui uma grande 

quantidade de nascentes por conta das baixas cotas hipsométricas e declividade. 

Figura 10 - Classes de Declividade do Município de Sorocaba 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2. Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra do Município de Sorocaba 

 

 Durante o período compreendido entre os anos de 2007 e 2017 (intervalo de dez anos), 

11 tipologias de usos e cobertura da terra foram identificadas (Tabela 9), sendo que todas 

foram agrupadas em quatro classes para fins de discussão: água, agrícola, natural e urbano. 

Dentro de uma década, observa-se um grande aumento das áreas urbanizadas e pastagens, 

além da redução das áreas descobertas (porções geralmente destinadas ao desenvolvimento de 

práticas de caráter agrícola). As classes predominantes, em termos de área, foram urbano e 

agrícola, que juntas ocupam mais de 70% do território. 

 

Tabela 9 – Uso e Cobertura da Terra para o Município de Sorocaba nos últimos 10 anos. 

Classe Tipologias 2007 2017 

Urbano 

Área Urbanizada 
11.478,60 ha 

(25,47 %) 

14.904,71 ha 

(33,07 %) 

Malha Viária 
381,05 ha 

(0,85 %) 

387,47 ha 

(0,86 %) 

Mineração 
81,02 ha 

(0,18 %) 

91,69 ha 

(0,20 %) 

Agrícola 

Área Descoberta 
10.811 ha 

(23,99 %) 

3.433,46 ha 

(7,62 %) 

Lavoura Temporária 
5.219,27 ha 

(11,58 %) 

6.322,54 ha 

(14,03 %) 

Pastagem 
7.517,96 ha 

(16,68 %) 

8.923,1 ha 

(19,80 %) 

Silvicultura 
813,07 ha 

(1,80  %) 

1.501,95 ha 

(3,33 %) 

Natural Vegetação Nativa 
8.405,87 ha 

(18,65 %) 

8.928,5 ha 

(19,81 %) 

Água 

Área de Várzea 
32,03 ha 

(0,07 %) 

39,95 ha 

(0,09 %) 

Corpo d’água Continental 
145,22 ha 

(0,32 %) 

145,41 ha 

(0,32 %) 

Represas 
186,60 ha 

(0,41 %) 

392,91 ha 

(0,87 %) 

TOTAL  45.071,69 ha 
                      Fonte: Elaborado pelo autor.   
 

No ano de 2007 (Figura 11), cerca de um quarto do território era ocupado pela área 

urbana, enquanto 23,99 % do território era composta por áreas descobertas, porções 
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destinadas ao desenvolvimento de atividades do agronegócio. A lavoura temporária (e.g. 

cana-de-açúcar) ocupou 11,58% da área total, ao passo que as regiões de pastagem 

totalizaram 16,68% do território. Verifica-se que 18,65% do município é coberto por 

vegetação nativa, porém a paisagem apresenta-se fragmentada, principalmente nas áreas 

urbanizadas e agrícolas. Grande parcela da vegetação remanescente está associada com os 

corpos hídricos (i.e. Áreas de Preservação Permanente), são Reservas Legais ou áreas 

especialmente protegidas pelo poder público municipal. 

 

Figura 11 – Usos e Ocupações da Terra em 2007 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

Padrões similares aos encontrados no ano de 2007 foram verificados durante o ano de 

2017 (Figura 12). Constatou-se um incremento expressivo da área urbanizada, que passou a 

ocupar 33% do território, enquanto a malha viária e mineração não apresentaram um grande 

crescimento. Tratando-se da classe agrícola, uma redução ocorreu na categoria área 
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descoberta, enquanto aumentos foram constatados em lavoura temporária, pastagem e 

silvicultura. Destaca-se que durante o período de avaliação nenhuma redução das áreas de 

várzea foi constatada, situação também válida para os reservatórios. Um pequeno incremento 

de área ocorreu na vegetação nativa, situação evidenciada principalmente na área urbanizada, 

dada a maior conectividade entre os fragmentos quando comparado ao ano de 2007. 

 Sorocaba possui uma paisagem altamente fragmentada e sua vegetação remanescente 

está distribuída em pequenas manchas de vegetação associadas aos corpos hídricos, devido a 

proteção legal existente (MELLO et al., 2014; MELLO et al., 2016). Contudo, o município 

possui 166 espécies vegetais registradas, dentre as quais 10 encontram-se ameaçadas de 

extinção (KORTZ et al., 2014). 

 

Figura 12 – Usos e Ocupações da Terra em 2017 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor.   
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Farinaci & Batistela (2012) através de um levantamento verificaram que o Estado de 

São Paulo caminha para a transição florestal, ou seja, situação onde as taxas de aumento da 

cobertura vegetal são superiores às perdas decorrentes do desmatamento. Esse achado 

corrobora com o presente estudo, uma vez que observou-se um incremento da vegetação 

nativa no município de Sorocaba, situação decorrente dos esforços da gestão pública em 

recuperar suas áreas verdes e formulação de políticas públicas ambientais. 

 Silva (2010) constatou durante os períodos de 1988 - 1995 e 1995 - 2003 uma intensa 

dinâmica de mudanças no uso e cobertura da terra no município de Sorocaba, percebe-se o 

grande predomínio das categorias áreas urbanizadas e pastagem, situação também constatada 

por Bortoleto et al. (2016) e durante a presente avaliação.  

 Silva et al. (2017) salientam que o processo de urbanização, a industrialização e o 

agronegócio têm impactado de forma negativa os sistemas naturais e alterado sua estabilidade, 

visto o alto grau de modificação da paisagem. Sendo assim, torna-se necessário a recuperação 

das áreas naturais do município, além de se minimizar a poluição difusa e a carga poluidora 

direcionada para os ambientes aquáticos. Destaca-se a importância do planejamento municipal 

e criação de mecanismos para evitar a conversão dos ecossistemas de várzea do município. 

 

6. Variáveis Limnológicas 

 

6.1.Temperatura (°C) 

 

 Como esperado, as maiores temperaturas foram registradas durante o período chuvoso 

(verão), tanto no rio Sorocaba como nas áreas de várzea (Figura 13). Tratando-se do rio 

Sorocaba, durante a primeira campanha os maiores registros de temperatura ocorreram em R1 

(27 °C), R3 (26 °C) e R6 (26 °C), essas localidades apresentaram maiores temperaturas por 

receber uma maior incidência solar, visto a degradação de suas matas ciliares, bem como o 

horário de realização da coleta influenciou. Durante a segunda campanha, as temperaturas não 

variaram muito entre as estações de coleta, os valores oscilaram entre 16 e 20 ° C, sendo que 

R7 apresentou a menor temperatura (16 °C), devido ao horário de coleta. Na campanha 

realizada no período chuvoso, os valores oscilaram entre 20 e 27 °C. 
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Figura 13 – Valores de Temperatura (°C) obtidos para o rio Sorocaba e suas várzeas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que refere-se as áreas de várzea, a temperatura durante o período chuvoso variou 

entre 20,5 °C e 29 °C, já no seco foram registrados valores entre 18 e 27 °C. As maiores 

temperaturas foram registradas em V7 (cheia = 29 °C, seca = 27 °C), localidade com presença 

parcial de vegetação marginal em uma de suas margens.  As estações de coleta V4 e V5, que 

também são sistemas caracterizados pela ausência de vegetação ciliar, apresentaram 

temperaturas semelhantes. Em ambas as campanhas, as menores temperaturas foram 

observadas em V1 (cheia = 20,5 °C, seca = 18 °C). 

Percebeu-se que em nenhum momento foram registradas temperaturas elevadas, 

situação indicativa de que não ocorre poluição térmica na região avaliada. 

A temperatura varia de acordo com o regime climático e fatores geográficos (e.g. 

latitude, altitude), desempenha um papel muito importante nos ambientes aquáticos, uma vez 

que influencia muitas variáveis físico-químicas e o metabolismo dos organismos (CETESB, 

2016). Temperaturas maiores incidem no aumento da velocidade de reações químicas no 

ambiente aquático, situação que propicia a transferência de gases para o meio atmosférico e 

reduz a solubilidade do oxigênio dissolvido, além de outros gases presentes nos corpos 

hídricos (MORAIS et al., 2016). Buzelli & Cunha-Santino (2013) destacam que temperaturas 

elevadas incidem na intensificação da taxa de decomposição da matéria orgânica existente no 



41 
 

 

sistema, resultando no aumento da DBO5, liberação de nutrientes (e.g. fósforo, nitrogênio) por 

lixiviação e reduz a concentração de OD. 

O conceito do contínuo fluvial (VANNOTE et al., 1980) traz como premissa que um 

ambiente lótico, desde sua nascente até a sua desembocadura em outro corpo aquático, 

apresenta um gradiente contínuo das condições de suas variáveis físicas (e.g. profundidade, 

velocidade, fluxo, temperatura e entropia). Por ser um rio de grande porte, o rio Sorocaba 

tende a apresentar uma redução na variação da temperatura, conforme premissa estabelecida 

pelo conceito do contínuo fluvial. Tal situação foi observada principalmente no período de 

estiagem (inverno). 

Ao se comparar os dados obtidos para os trechos do rio e suas áreas de várzea, 

observa-se que as áreas de várzea com a vegetação marginal mais preservada (V1 e V3) 

apresentaram temperaturas inferiores ao rio, salvo V5, que apesar de possuir vegetação 

caracterizada por ser antropizada, apresentou uma temperatura superior ao trecho do rio, 

situação possivelmente atrelada a profundidade da lâmina d’água do sistema. O mesmo é 

válido para os ecossistemas de várzea que apresentam forte interferência humana em sua 

vegetação marginal, com exceção de V6, nesses ambientes (V2, V4, V7 e V8) foram 

registradas maiores temperaturas quando comparado aos trechos do rio, provavelmente devido 

a maior incidência solar direta e a profundidade da lâmina d’água. 

 

6.2. Coliformes termotolerantes e totais 

  

 A Tabela 10 traz os valores encontrados para os coliformes totais (CT) e coliformes 

termotolerantes (CF), obtidos para o rio Sorocaba em quatro trechos distintos, durante duas 

estações climáticas distintas (seca e cheia). Os trechos estão em desacordo com o limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 (RC) para à classes 2 (1.000 UFC/100 ml). 

 Com base nos dados apresentados na Tabela 10, inferiu-se que os trechos avaliados 

encontram-se submetidos à contaminação microbiológica, provável situação relacionada com 

o despejo inadequado de esgoto de origem doméstica. A maior entrada de esgoto inadequado 

no sistema ocorre em ambas as estações à montante do trecho avaliado no município de 

Votorantim-SP, situação que pode estar atrelada com a realização de despejos de esgoto 
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doméstico nas áreas inseridas nessa região, visto os valores de coliformes obtidos e a 

precariedade de sua Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Em ambas as estações 

climáticas, verificou-se uma redução dos valores de CT em R3 e R7, porém verifica-se um 

aumento em R8, situação que indica um possível lançamento irregular de esgoto doméstico no 

rio Sorocaba antes de deixar a mancha urbana (e.g. realização da ligação da tubulação de 

esgoto na tubulação de água pluvial, danos na tubulação responsável por realizar o transporte 

do esgoto na região). 

  

Tabela 10 – Valores obtidos para os coliformes fecais e termotolerantes (UFC/ml) 

Trecho Estação  Coliformes totais Coliformes Termotolerantes 

R2 
Cheia 876.800 528.400 

Seca 1.228.800 985.600 

R3 
Cheia 563.200 352.400 

Seca 755.200 544.000 

R7 
Cheia 502.400 198.400 

Seca 761.600 537.600 

R8 
Cheia 681.600 195.200 

Seca 1.075.200 800.000 
          Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Os CT (e.g. gênero Enterobacter, Escherichia coli) são microrganismos indicadores 

de qualidade dos corpos d’água, frequentemente empregados em programas de 

monitoramento limnológico (NEIVA et al., 2017). Tratando-se dos CT, ressalta-se que esses 

microrganismos reproduzem-se facilmente na água, contudo, o mesmo não é valido para os 

CF (i.e. Escherichia coli), grupo que ocorre constantemente na flora intestinal de animais de 

sangue quente, largamente utilizado como um indicador potencial de contaminação de origem 

fecal e existência de patógenos nos recursos hídricos (ARRUDA et al., 2016). Portanto, a 

presença de coliformes na água é um indicativo da potencialidade de existirem doenças de 

veiculação hídrica (e.g. verminoses, parasitoses) associadas aos recursos hídricos, assim como 

torna a água imprópria para o consumo humano, dada às condições indesejáveis de 

saneamento básico (CHAVES et al., 2015; SILVA et al., 2016 b).  

 

6.3. Condutividade Elétrica (CE) 
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 De acordo com a CETESB (2017), valores de CE superiores a 100 µS/cm, são 

indicativos de que ocorrem a descarga de esgoto doméstico no sistema. Tal condição 

encontrou-se retratada em todos os pontos amostrados com exceção de alguns trechos (Figura 

14) durante o período de cheia (R2, R5, V5, V6) e de estiagem (R2, V2, V5, V6). Tratando-se 

do rio Sorocaba, os maiores valores de CE foram observados em R1, R7 e R8 nas duas 

campanhas realizadas, situação indicativa da existência de uma grande carga sólidos 

dissolvidos (e.g. matéria orgânica) no sistema antes de sua entrada no município de Sorocaba, 

além da possível ocorrência de despejos no rio ao longo de seu trajeto na área urbana.  Os 

valores mais baixos foram registrados em R2 e R5 nos dois períodos limnológicos.  

 

Figura 14 – Valores de CE obtidos para o rio Sorocaba e suas várzeas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por sua vez, as áreas de várzea que apresentaram os maiores valores de CE foram V4, 

seguida de V8 e V3 durante a estação chuvosa. Na estação seca, V4 apresentou novamente o 

maior valor de CE, seguida de V1 e V8.   

Cabe salientar que na V4 verificou-se a existência de danos na tubulação que realiza o 

transporte do esgoto doméstico, situação que incide na entrada de esgoto na área de várzea. 

No ponto V8, constatou-se a presença de gado nas áreas adjacentes, portanto, em episódios de 

chuva ocorre o carreamento das excretas desses animais para os corpos hídricos. Essas 
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situações encontram-se entre os principais fatores para explicar os elevados valores 

encontrados para a CE. Nos demais trechos, infere-se que os valores observados de CE são 

decorrentes da drenagem (fontes de poluição difusa) e lixiviação de elementos das áreas 

antropizadas e conectividade com o rio, sendo que esta permite a entrada dos despejos de 

origem doméstica nesses sistemas. 

Tendo como base o conceito do contínuo fluvial, verifica-se que a variável CE 

apresenta um gradiente contínuo de concentrações durante os dois períodos climáticos, porém 

verifica-se que durante no período chuvoso, R8 apresenta praticamente o dobro do valor 

registrado para R1, indicando assim a interferência de algum possível fator no gradiente 

contínuo. Destaca-se que no caso das várzeas, observa-se uma tendência de aumento até V4, 

uma queda e a ocorrência de uma nova tendência de aumento até V8, situação também 

observada de forma mais discreta nos trechos do rio Sorocaba.  

O conceito do pulso de inundação auxilia no entendimento dessa situação. Tal 

conceito consiste em uma força que atua sobre o controle da biota e a dinâmica de equilíbrio 

nas planícies de inundação, principalmente pelo fator hidrológico, visto as trocas de 

elementos (e.g. matéria orgânica) que ocorrem entre as áreas alagáveis e o rio principal no 

sentido lateral durante às mudanças no nível da água (JUNK et al., 1989). 

Tratando-se dos rios e das áreas e várzea, nota-se que os maiores registros de CE 

ocorreram durante o período chuvoso, ao passo que uma menor variação e menores valores de 

CE foram observados durante a estiagem, situação que pode estar associada com o pulso de 

inundação.  Os trechos R1 e R8 apresentaram valores próximos durante o período de 

estiagem, a mesma situação é verificada entre V1 e V8 durante as duas estações climáticas. 

A CE consiste em uma variável diretamente proporcional ao teor de sais dissolvidos, 

sua unidade padrão de medida consiste no milionésimo do S/cm (i.e. µS/cm) (FREITAS et al., 

2016). Geralmente, a CE associa-se com a liberação de íons (BUFON & LANDIM, 2007) no 

ambiente aquático. Destaca-se ainda que, a CE é uma variável indicativa das modificações 

que ocorrem na composição da água, sendo que relaciona-se de forma direta com o aporte de 

sólidos dissolvidos oriundos do carreamento de solos (LUCAS et al., 2014), além de possíveis 

despejos nos ambientes aquáticos. 

 

6.4. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 
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As maiores concentrações de DBO5 no rio Sorocaba foram observadas em R1, R4 e 

R5 durante o período chuvoso, já durante o período de estiagem os maiores valores de DBO5 

foram encontrados em R5, R2, R1 e R6 (Figura 15).  

 

Figura 15 – Valores de DBO5 obtidos para o rio Sorocaba e suas várzeas. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A situação observada deve-se a maior presença de carga orgânica nessas localidades, 

visto o consumo de oxigênio pela microbiota para a degradação da matéria orgânica ali 

existente. As concentrações de DBO5 somente estiveram em desacordo com a RC (5,00 mg/L) 

em R1 durante o período de cheia e R5, durante o período de seca. Essa situação configura 

uma não conformidade com o dispositivo normativo e indica a existência de uma carga 

orgânica maior do que permitido, situação que pode ser prejudicial a vida aquática. 

Nas áreas de várzea (Figura 15), as maiores concentrações de DBO5 foram observados 

durante o período chuvoso, sendo que as concentrações observadas decresceram até V6, dado 

que em V7 a concentração de DBO5 observada foi maior quando comparada à V6, situação 

que pode estar associada com a criação de bovinos nas áreas adjacentes. Durante o período de 

estiagem, a maior concentração de DBO5 foi observada em V4, várzea coberta totalmente por 

macrófitas aquáticas (alface d'água) e com evidente vazamento de esgoto, situações que 

incidem em um maior consumo de oxigênio para degradação da matéria orgânica e deixam o 
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ambiente quase anóxico. Nas demais estações amostrais, os valores de DBO5 observados 

podem estar ligados ao predomínio do processo de degradação do material orgânico oriundo 

do rio Sorocaba. Em relação a RC, somente V1 ultrapassou o valor orientador durante o 

período chuvoso, configurando uma não conformidade. 

Quando observa-se os ecossistemas de várzea e os trechos do rio Sorocaba, nota-se 

que as maiores concentrações de DBO5 foram registradas durante o período chuvoso, ao passo 

que os menores valores foram registrados no período de estiagem. Em relação ao rio 

Sorocaba, percebe-se que ao longo do seu percurso ocorrem reduções dos valores de DBO5 

até R3, depois esses valores voltam a subir e sofrem uma queda novamente.  

Um padrão similar é observado para os ecossistemas de várzea, sendo que no período 

chuvoso observa-se uma redução das concentrações de DBO5, enquanto que na estiagem 

observa-se um decréscimo até V2, um aumento até V4, reduções dos valores até V6 e um 

novo aumento das concentrações de DBO5 até V8. Dentre as principais forças atuantes no 

sistema, destacam-se o pulso de inundação, possível influenciador dos padrões observados 

entre o rio e os sistemas de várzea. Em relação ao contínuo fluvial, nota-se que ao longo do 

gradiente, a matéria orgânica existente no sistema acabou sendo reduzida desde R1 até R8, 

visto às concentrações de DBO5 registradas. 

Destaca-se ainda que entre os trechos R4 e R5, temos a maior ETE do município de 

Sorocaba-SP, unidade responsável por tratar 80% do esgoto municipal a um nível de 

eficiência igual à 95%. Esse fator pode estar ligado ao aumento da DBO5 observada no rio 

Sorocaba nos trechos subsequentes. 

A DBO5 é uma variável indicadora da presença de matéria orgânica no ambiente, 

oriunda do lançamento de esgoto doméstico (PETRY et al., 2016). Conceição et al. (2017) 

ressaltam que grandes quantidades de matéria orgânica na massa líquida resultam na redução 

do OD, visto as altas concentrações de DBO5 e o consumo de OD para ocorrer a degradação 

da matéria orgânica. Sendo assim, a DBO5 está associada com a poluição de origem orgânica, 

além do aporte de sólidos para a água durante episódios de precipitação atmosférica (SILVA 

& ARAÚJO, 2017). A ocorrência de chuvas pode implicar no aumento da DBO5, fator 

decorrente do aumento de matéria orgânica (AMORIM et al., 2017) carreada para o sistema. 

Por outro lado, as menores cargas de DBO5 podem associar-se com uma menor interferência 

antropogênica e menores cargas de efluentes (DAMASCENO et al., 2015). 
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6.5. Fósforo Total (PT) 

 

Para verificar as alterações das concentrações de PT e de nitrogênio total no sistema, 

foram selecionados quatro trechos do rio Sorocaba. O intuito foi observar se grandes 

variações na concentração desse elemento ocorriam desde o início do percurso do corpo 

hídrico no município de Sorocaba, assim como na sua saída do município.  

Com base na Figura 16, nota-se que as concentrações de PT foram maiores durante o 

período de estiagem, situação favorecida por um menor volume de água no sistema, o que por 

sua vez contribui para uma menor diluição do nutriente. Por outro lado, as menores 

concentrações de PT foram observadas no período chuvoso, não ultrapassaram 40 µg/L. 

Apesar de ocorrer um maior carreamento desse elemento para os sistemas aquáticos durante 

os eventos de precipitação, o maior volume de água existente contribui para a sua diluição. 

Não conformidades com a RC foram observadas somente durante a estiagem, nas estações de 

coleta R3, R7 e R8, onde as concentrações de PT ultrapassaram o limite adotado como 

referência (100 µg/L ou 0,1 mg/L). 

 

Figura 16 – Valores de PT obtidos para o rio Sorocaba. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



48 
 

Na primeira campanha amostral, as maiores concentrações foram observadas em R2 e 

R3, já na segunda foram nas estações de coleta R3 e R7. Na estação chuvosa pode-se inferir 

que houve uma nova entrada desse elemento entre R3 e R7, visto o aumento de sua 

concentração e os valores de coliformes totais. A baixa concentração observada em R2 

durante a estação chuvosa está atribuída ao fato de que às águas no trecho são turbulentas e o 

nutriente encontra-se diluído. 

A situação observada no rio Sorocaba associa-se com a espiral de nutrientes. Esse 

conceito fornece base acerca do papel da estrutura do ecossistema na utilização dos nutrientes, 

tanto no reuso como na retenção (NEWEBOLD et al., 1980). Tal conceito foi descrito por J. 

R. Webster em 1975, basicamente remete a ideia de ciclagem dos nutrientes nos ambientes 

fluviais, considerando as dimensões espaciais e temporais (ENSING & DOYLE, 2006). 

Fatores abióticos (e.g. morfometria) e bióticos podem influenciar na espiral de nutrientes, 

principalmente no controle da utilização e assimilação desses nutrientes, dado os processos 

permanentes (e.g. desnitrificação) e temporários (e.g. sequestro biótico) que ocorrem e 

influenciam no transporte dos nutrientes rio abaixo (NEWEBOLD et al., 1980; ENSING & 

DOYLE, 2006).   

Durante o período chuvoso, verifica-se que o sistema não reteve muito P, visto que as 

concentração obtidas para R2 e R8 não diferem muito. Destaca-se um aumento da 

concentração de P em R7, situação que pode estar associada com a existência de uma ETE a 

montante. Por sua vez, durante o período de estiagem, verifica-se um incremento das 

concentrações de P em R3 e R4, porém em R8 uma redução da concentração de P foi 

observada. Tendo como premissa os conceitos de espiral de nutrientes, contínuo fluvial e 

pulso de inundação, nota-se que o sistema sofre interferências de outros fatores (e.g. 

enriquecimento por nutrientes, poluição orgânica), dada as retenções de fósforo e adições 

observadas ao longo de seu gradiente, situação mais evidente durante o período de estiagem. 

Tendo como base os resultados para coliformes totais e a carta temática de uso e 

ocupação da terra, infere-se que às principais fontes de PT no sistema, assim como o as 

nitrogênio, associam-se principalmente com os despejos de esgoto doméstico e o carreamento 

desses nutrientes durante às chuvas, visto que ocorre uma lavagem da mancha urbana e áreas 

destinadas ao agronegócio. Apesar de contribuírem, a liberação desse nutriente a partir da 

ação bentônica e a entrada de material alóctone não são tão expressivos como os fatores 

previamente destacados. 
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O PT trata-se de um macro nutriente indispensável para os processos biológicos, sua 

origem pode estar atrelada ao carreamento de fertilizantes, despejo de esgotos domésticos 

e/ou industriais (CETESB, 2016), além de ser liberado para o meio através de processos 

biológicos (e.g. decomposição de macrófitas) e ser transportado das margens dos corpos 

hídricos para dentro do sistema por meio dos processos erosivos (USGS, 2017). Azevedo et 

al. (2014) reforçam que o aumento das concentrações de PT na água pode estar ligado a 

ressuspensão de material degradado dos sedimentos, assim como o carreamento desse 

elemento das áreas adjacentes durante chuvas ou pela entrada de nutrientes originados pelos 

processos de decomposição nas áreas de várzea.  

Furtado & Lopes (2015) ressaltam que baixas concentrações de PT no ambiente 

aquático sugerem a existência de uma limitação desse nutriente no ambiente, já altas 

concentrações devem-se à entrada de material alóctone, como o aporte de esgoto doméstico e 

o carreamento realizado pelas chuvas. O excesso desse elemento nos ambientes aquáticos 

podem desencadear episódios de eutrofização das águas. 

 

6.6. Nitrogênio Total (NT) 

 

Furtado & Lopes (2015) afirmam que o NT apresenta decréscimo de suas 

concentrações nos períodos sazonais, sendo que os maiores valores costumam ser registrados 

durante a estiagem, período em que observa-se um menor nível de água e redução do fluxo. 

Contudo, analisando a Figura 17, fica evidente que as maiores concentrações de NT foram 

observadas durante a estação chuvosa, provavelmente por causa do carreamento desse 

nutriente para o corpo hídrico durante as precipitações atmosféricas. Em ambas as estações, os 

maiores valores de NT foram observados na estação amostral R8, enquanto às menores 

concentrações foram observadas em R2. As maiores concentrações de NT observadas em R8 

pode estar associadas com o predomínio de áreas urbanas e campos abertos no entorno. 

As concentrações de NT não passaram de 4 µg/L e 2,018 µg/L, na primeira e segunda 

campanha amostral, respectivamente. No Brasil, não existe um valor referencial para o NT 

presente em corpos hídricos. 

De acordo como conceito da espiral de nutrientes, fica evidente que ao longo de seu 

percurso o rio Sorocaba não reteve esse nutriente, verifica-se um aumento da carga 
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transportada em R8, situação que pode estar associada com uma nova entrada desse elemento 

após a ETE, localizada entre R4 e R5. Em relação ao pulso de inundação, ressalta-se que as 

chuvas e o escoamento superficial podem influenciar nas concentrações desse elemento, 

situação constatada no rio Sorocaba. 

 

Figura 17 – Valores de NT obtidos para o rio Sorocaba. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O nitrogênio trata-se do elemento mais abundante no ar atmosférico, é um macro 

nutriente que suporta o crescimento de plantas aquáticas e possui como principais fontes: (i) a 

agricultura, devido criação de animais confinados e uso de fertilizantes; (ii) o escoamento 

superficial, devido a "lavagem" da superfície realizada pelas chuvas; (iii) o esgoto industrial 

e/ou doméstico, além da queima de (vi) combustíveis fósseis (EPA, 2017 a). Vale destacar 

que, a fixação biológica de nitrogênio (e.g. bactérias) é uma fonte importante desse elemento 

na forma orgânica (MOREIRA et al., 2014), sendo por meio desse processo que esse 

elemento torna-se disponível para os outros organismos. 

Esse elemento pode ser encontrado nos ambientes aquáticos na forma reduzida 

(orgânica ou amoniacal) e oxidada (nitrito e nitrato), sendo que a primeira, no que refere-se à 

autodepuração de um corpo hídrico, indica que o foco de poluição encontra-se próximo, 

enquanto a segunda forma indica que a fonte de poluição está distante (CETESB, 2016).  O 

conjunto das formas reduzida e oxidada corresponde ao NT. 
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Assim como o PT, o excesso de NT pode ser prejudicial à vida aquática, dada a sua 

contribuição para a eutrofização dos corpos hídricos. Altas concentrações desse elemento 

pode favorecer o crescimento demasiado de algas e a produção de cianotoxinas pelas 

cianobactérias. O NT também pode ser uma variável limnológica de origem antrópica, visto 

que os efluentes de origem doméstica são ricos em nutrientes, como o fósforo e o nitrogênio 

(ROCHA et al., 2014). 

 

6.7. pH 

 

Para fins de proteção da vida aquática, a RC fixa os valores de pH ao longo do tempo 

devem oscilar entre 6 e 9, já que valores fora dessa faixa são considerados prejudiciais a 

manutenção da biota. Observando a Figura 18, fica evidente que em nenhuma das estações 

climáticas (i.e. período chuvoso e de estiagem) e os valores encontrados para todas as 

estações indicavam que o meio estava levemente alcalino (pH > 7), com exceção de V4 na 

estação chuvosa. Durante o período de cheia o maior valor de pH observado para o rio 

Sorocaba foi no ponto R5 (pH = 8,27), estação de coleta localizada após a ETE do município, 

possível causa do valor mais básico observado no meio. No período de estiagem, o maior 

valor de pH foi registrado em R2 (pH = 7,86), um valor que também indica um meio 

levemente alcalino. 

Nas áreas de várzea, o maior valor registrado para o pH foi observado em V5 (pH = 

7,75), esta estação amostral localizada nas imediações da ETE, provável causa da condição 

básica observada, situação decorrente do uso de elementos químicos para neutralizar o pH do 

efluente tratado na ETE. Por sua vez, o menor valor de pH foi observado em V4 (pH = 6,94) 

durante o período chuvoso. Tal situação pode estar atrelada ao processo de degradação da 

matéria orgânica existente na área de várzea, visto a grande biomassa de macrófitas presente 

na localidade. Já o maior valor registrado na estiagem foi em V1, provavelmente em função 

da conexão existente com o rio Sorocaba, visto que este trecho do rio apresentou o maior 

valor de pH observado durante o referido período climático. 
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Figura 18 – Valores de pH obtidos para o rio Sorocaba e suas várzeas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao se realizar uma comparação entre os trechos do rio e as áreas de várzea, não 

observa-se grandes diferenças e variações nos valores de pH do meio em ambos os períodos 

climáticos. Entretanto, destaca-se que durante o período chuvoso os maiores valores de pH 

ocorreram em R5 e V5, situação que pode estar atrelada com a existência da ETE nas 

imediações dessas estações amostrais e com o pulso de inundação, o que possibilita a troca de 

elementos entre o rio e a área de várzea no sentido lateral. 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) trata-se de uma mensuração do quão ácido ou básico 

o ambienta aquático está, dada a concentração de íons hidrogênio livres. É uma medida cuja 

faixa de variação encontra-se entre 0 e 14, onde sete indica um pH neutro, valores inferiores a 

sete indicam um meio ácido e valores superiores remetem a um meio básico (USGS, 2017).  

Essa variável limnológica é um dos principais indicadores físico-químicos da água, 

sua análise permite a identificação de fontes poluidoras (NEIVA et al., 2017). Todavia, as 

variações que ocorrem no pH também relacionam-se com os processos de decomposição e 

atividade fotossintética, sendo que nos casos de acidez (pH < 7) normalmente ocorre a 

decomposição da matéria orgânica, enquanto que nos casos de alcalinidade (pH > 7) existe 

uma associação com o processo de fotossíntese (BAMBI et al., 2008). O lançamento de 

efluentes pode tornar o meio mais ácido ou alcalino. 
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Destaca-se que o pH trata-se de uma variável limnológica que afeta o metabolismo das 

espécies aquáticas e contribuem para a variação da toxicidade do sistema, visto os seus efeitos 

sobre os sistema fisiológico de diversas espécies e a influência a mobilidade e atividade dos 

elementos tóxicos, como os metais pesados (CETESB, 2016; DUARTE FERREIRA et al., 

2015). 

 

6.8. Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

A Figura 19, nos mostra que várias localidades estiveram em desacordo com o valor 

de referência estabelecido pela RC para o OD (5 mg/L) durante o período de cheia (R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, V2, V3, V4, V6, V7) e estiagem (R3, R8, V1, V3, V4, V6, V7).  

 

Figura 19 – Valores de OD obtidos para o rio Sorocaba e suas várzeas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em ambas as estações climáticas, os maiores valores de OD foram observados em R1 

(estação chuvosa - 6,01 mg/L, estação seca - 8,19 mg/L), situação favorecida pelo fluxo 

turbulento das águas no local. Ainda no que se refere ao rio, notou-se que as concentrações de 

OD diminuem até R3, depois sofre um ligeiro aumento em R4 e uma nova redução nas duas 

campanhas amostrais. Tal situação pode estar associada com a degradação da matéria 
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orgânica existente no sistema, bem como a possível ocorrência de novas cargas ao longo do 

percurso do rio Sorocaba. 

Em relação às várzeas, uma situação semelhante a que ocorre no rio Sorocaba é 

observada, as concentrações de oxigênio decrescem até V4, sobe em V5 e voltam a cair nas 

demais áreas. Essa situação está conectada ao predomínio dos processos de decomposição 

nessas áreas, além da influência exercida pelo rio e sua conectividade com esses ecossistemas. 

A pior situação é observada em V4, tanto na cheia como na seca, os níveis de OD obtidos 

foram inferiores a 0,5 mg/L. Nessa área existe a ocorrência de despejos de origem doméstica, 

bem como uma grande quantidade de macrófitas aquáticas no sistema. A presença de 

macrófitas aquáticas incide no aumento de matéria orgânica no sistema, consequentemente 

aumenta a matéria orgânica presente no sedimento e a sua decomposição contribui para a 

redução das concentrações de OD (AZEVEDO et al., 2014).  

Quando compara-se os trechos do rio e os ecossistemas de várzea, fica evidente a 

existência de um decréscimo e aumento das concentrações de OD.  A V3 apresenta uma 

concentração de OD superior a R3 durante o período chuvoso, ao passo que no período de 

estiagem essa situação se inverte. Nota-se que o trecho R4 apresenta, em ambos os períodos 

climáticos, concentrações de OD superiores à V4. Enquanto os trechos de R6 a R8 

apresentam um decréscimo de OD no período de seca e cheia, provavelmente em decorrência 

da degradação da matéria orgânica presente no sistema, os ecossistemas de várzea V6 a V8 

apresentam um aumento das concentrações de OD.  

O OD consiste em um importante indicador nos sistemas aquáticos, dada a sua relação 

com os processos de ordem bioquímica e biológica, além de seu papel no metabolismo celular 

da biota, tanto vegetal como animal (NORIEGA et al., 2013). O OD é uma variável que 

apresenta variações diárias, visto a sua ligação com os processos de fotossíntese, 

decomposição e respiração (BAMBI et al., 2008). Os teores de OD de um corpo hídrico é 

dependente principalmente da temperatura e da pressão atmosférica, sendo que uma menor 

temperatura e maior pressão possibilitam uma maior oxigenação das águas (SILVA & 

ARAÚJO, 2017). Furtado & Lopes (2015) associam baixas concentrações de OD à maior 

concentração de matéria orgânica em decomposição e ação da microbiota decompositora. 

 

6.9. Sólidos Totais (ST) 
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No rio Sorocaba as maiores concentrações de ST foram observadas durante o período 

chuvoso, época onde ocorre o maior aporte de material para o sistema, sendo que R3 (81,66 

mg/L) e R7 (81,67 mg/L) apresentaram as maiores concentrações, enquanto R1 (4,33 mg/L) 

apresentou o menor valor (Figura 20). Durante a estiagem, a menor concentração ocorreu em 

R5 (6,866 mg/L) e a maior em R4 (15,36 mg/L), porém a amplitude da faixa de concentração 

da variável ST entre os sítios amostrados variou pouco quando comparado ao período 

chuvoso. 

Nas áreas de várzea, os menores valores de ST foram observados durante o período 

chuvoso (Figura 20). Na primeira campanha amostral, os maiores valores de ST foram 

observados V4 (83,57 mg/L) e V5 (69,33 mg/L), enquanto os menores foram registrados em 

V5 (20,47 mg/L) e V6 (31,93 mg/L). Em relação a segunda campanha amostral, o maior valor 

observado ocorreu em V3 (90,333 mg/L), seguido de V4 (40,33 mg/L). Essas localidades 

possuem como característica marcante a presença de macrófitas e o comprometimento de sua 

vegetação marginal, fatores que favorecem maiores concentrações de ST nesses sistemas, 

dado a redução do efeito tampão da vegetação marginal. A menor concentração observada 

durante a segunda campanha ocorreu em V7 (7,00 mg/L). 

 

Figura 20 – Valores de ST obtidos para o rio Sorocaba. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao se comparar os trechos dos rio Sorocaba com suas áreas de várzea, nota-se um 

aumento das concentrações de ST até a estação 3 durante o período de cheia e seca, ao passo 

que o inverso é observado nas estações 6 a 8 no período de estiagem. As áreas de várzea 

apresentaram os menores valores de ST durante o período chuvoso, enquanto que o rio 

Sorocaba foram registradas as maiores concentrações de ST durante o referido período, assim 

como variações ao longo de seu gradiente. Em contrapartida, as maiores concentrações de ST 

durante a estação seca foram registrados nas áreas de várzea, ao passo que as menores foram 

registradas nos trechos do rio Sorocaba. As situações observadas devem estar associadas com 

o pulso de inundação e a troca de materiais entre o rio e os ecossistemas de várzea. Tratando-

se do conceito do contínuo fluvial, observa-se um aumento das concentrações de ST entre R1 

e R8 na estação chuvosa, já no período de estiagem as concentrações de ST obtidas para esses 

dois trechos são praticamente iguais. 

ST pode ser entendido como a somatória dos sólidos dissolvidos (e.g. ferro, enxofre, 

íons) e sólidos em suspensão (e.g. plâncton, algas, detritos orgânicos) no ambiente aquático 

que não ultrapassam um filtro com poros igual a 2 microns (EPA, 2017 b). Durante o período 

de estiagem a concentração de sólidos em suspensão costuma se manter constante, uma vez 

que a vazão sofre poucas alterações e o arraste de sólidos para o ambiente aquático mantem-se 

constante (ANDRIETTI et al., 2016). A variabilidade dos sólidos totais em um corpo hídrico 

pode ser atribuído aos processos de ordem natural (e.g. erosão), assim como interferência 

antrópica (e.g. desmatamento) (NASCIMENTO et al., 2015). 

A Agência de Proteção Ambiental Estadunidense (EPA, 2017 b) enfatiza que altas 

concentrações de sólidos em suspensão podem servir como transportadores de elementos 

tóxicos, tais como pesticidas e metais pesados, além de influenciar na transparência da água. 

O excesso de ST ocasiona alterações na luminosidade dos sistemas aquáticos, situação que 

dificulta a realização de fotossíntese e prejudica os organismos heterótrofos dependentes do 

oxigênio produzido durante o processo (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013). Essa 

situação pode favorecer as populações de zooplâncton, contudo, os sólidos costumam obstruir 

os aparatos desses organismos, situação que pode ser prejudicial (DE-CARLI et al., 2017). 

 

6.10. Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 
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O valor de 500 mg/L é estabelecido como referência pela RC para os corpos hídricos 

enquadrados na classe 02, porém em nenhum sítio de amostragem durante os dois períodos 

climáticos esse valor foi ultrapassado. A Figura 21 permite verificar que os maiores valores de 

STD foram observados para o rio Sorocaba ocorreram durante o período de estiagem, situação 

favorecida pela ocorrência de chuvas alguns dias antes da amostragem.  

Figura 21 – Valores de STD obtidos para o rio Sorocaba e suas várzeas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os maiores valores de STD foram observados em R8 (172,87 mg/L) durante o período 

chuvoso, nas demais estações amostrais os valores não variaram muito, giraram em torno de 

50 mg/L. A alta concentração de STD observada em R8 provavelmente associa-se com as 

condições do entorno, visto que trata-se de uma área que possui a vegetação marginal com 

sinais de degradação, observa-se a presença de estruturas urbanas e campos abertos, além de 

ser uma região para onde a zona urbana está expandindo.  

Durante a campanha na estiagem, nota-se que as concentrações de STD diminuíram 

em R2, voltaram a subir em R3, caíram até R5 e voltaram a crescer até a última estação de 

coleta. Tal situação associa-se com o aporte de material para o sistema, situação favorecida 

pelos usos e ocupações da terra destinado ao uso urbano e agropecuário. O maior valor de 

SDT foi observado em R1 (57 mg/L), seguido de R8 (51,73 mg/L), enquanto o menor valor 

foi registrado em R2 (35,66 mg/L). Ressalta-se que nessa campanha, os valores obtidos para 

os sítios de amostragem variaram entre 35 mg/L e 57 mg/L.    
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Por sua vez, os valores de STD registrados para os ecossistemas de várzea não 

variaram tanto entre as duas estações climáticas. Em ambas as campanhas, às maiores 

concentrações foram obtidas em V4 (cheia = 83,57 mg/L, seca = 55,8 mg/L), várzea 

caracterizada por possuir uma grande biomassa vegetal e ser receptora de efluentes 

domésticos. Observa-se ainda que, entre as campanhas amostrais, existe uma tendência de 

redução e aumento das concentrações de STD.  

Os menores valores observados ocorreram em V5 (cheia = 20,47 mg/L, seca = 13,24 

mg/L), localidade que apresenta menores sinais de degradação. Os valores obtidos para V1 e 

V8 durante a estiagem podem estar associado com as chuvas que ocorreram dias anteriores a 

coleta. Na primeira campanha os valores variaram entre 20,47 mg/L e 83,57 mg/L, já na 

segunda variaram entre 13,24 mg/L e 55,8 mg/L. 

Confrontando os dados obtidos para o rio Sorocaba e suas áreas de várzea, observa-se 

que as maiores concentrações de STD foram registradas durante o período chuvoso, enquanto 

as menores foram obtidas no período de estiagem. Assim como observado nos trechos R2, 

R5, R6 e R7, os sistemas de várzeas correspondentes (V2, V3, V6 e V7) também 

apresentaram as menores concentrações de STD em relação às demais estações amostrais nos 

dois períodos climáticos. Tanto no rio Sorocaba, como nas áreas de várzea, observa-se uma 

tendência de aumento das concentrações de STD.  

No caso do rio, tendo como premissa o conceito do contínuo fluvial, verifica-se que 

possíveis adições de elementos inorgânicos ocorrem ao longo do seu percurso, visto as 

variações observadas entre R1 e R8, principalmente na estação chuvosa, visto que na estação 

de estiagem a variação das concentrações entre os trechos é muito pequena. Em relação aos 

ecossistemas de várzea, em ambos os períodos climáticos, nota-se um aumento das 

concentrações de STD entre V1 e V4, uma redução em V5 e um novo aumento dos valores de 

STD até V8. Destaca-se que o pulso de inundação é provavelmente o principal fator atuante, 

visto a troca de materiais que ocorrem com o rio Sorocaba, principalmente no período com 

maior volume de água no sistema, onde a conexão lateral é maior.     

STD podem ser definidos como uma variável referente aos sais inorgânicos (e.g. 

magnésio, sódio, cálcio) e pequenas quantidades de matéria orgânica dissolvidos na água 

(WRC, 2017). A sua origem está associada com fontes naturais, efluentes de origem 

doméstica/industrial e escoamento das áreas urbanizadas e destinadas ao desenvolvimento das 

atividades ligadas ao agronegócio (WHO, 2003). 
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Os STD e ST, assim como a DBO5 e a turbidez, tendem a possuir maiores 

concentrações durante o período chuvoso, reflexo da ação do escoamento superficial durante 

os episódios de precipitação atmosférica, que incide no carreamento de elementos para os 

ambientes aquáticos (ANDRIETTI et al. 2015; FURTADO & LOPES, 2015). 

 

6.11. Turbidez  

 

Para os corpos hídricos enquadrados na classe 02, a RC estabelece 100 UNT como 

limite máximo. Não conformidades com o valor de referência ocorreram principalmente 

durante o período chuvoso (R2, R3, R4, R7, V4), situação esperada devido ao aporte de 

materiais para os corpos hídricos (Figura 22). Durante a primeira campanha, os maiores 

valores foram registrados em R7 (200 UNT) e R2 (144,34 UNT), enquanto o menor valor 

ocorreu em R5 (26,66 UNT). No período de seca, os maiores valores foram registrados em R4 

(65,66 UNT) e R6 (58,33 UNT), de uma maneira geral, os valores variaram entre 22,36 e 

65,66 UNT. Já na estação chuvosa, os valores oscilaram entre 14,66 e 200 UNT. 

 

Figura 22 – Valores de Turbidez (UNT) obtidos para o rio Sorocaba. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os ecossistemas de várzea apresentaram valores de turbidez que variaram entre 15,55 

e 200 UNT na estação chuvosa, enquanto na estação seca os valores focaram entre 15,33 e 

472,66 UNT.  

Durante a primeira campanha amostral, os maior valor de turbidez foi observado em 

V4 (205,66 UNT), situação relacionada com a ocorrência de chuvas e grande quantidade de 

material particulado existente no sistema, principalmente aquele oriundo do processo de 

degradação das macrófitas aquáticas ali existentes. Na segunda campanha amostral, o maior 

valor registrado foi em V3 (472,66 UNT), enquanto o menor valor ocorreu em V6 (15,33 

UNT). O valor elevado registrado em V3 (472,66 UNT) ocorreu devido o aporte de material 

particulado durante chuvas nos dias anteriores. 

Verificando os valores obtidos para os trechos do rio Sorocaba e suas áreas de várzea, 

evidencia-se que os maiores valores de turbidez (com exceção de V3 durante o período de 

estiagem), foram registrados durante o período chuvoso. Observa-se que em ambos os 

sistemas, existe uma tendência de aumento, redução e um novo aumento dos valores de 

turbidez. Salienta-se que vários trechos do rio Sorocaba (R2, R6, R7) apresentaram valores de 

turbidez superiores aos respectivos ecossistemas de várzea durante a estação chuvosa, além de 

uma situação semelhantes ser observada na estiagem em alguns trechos do rio (R1, R2, R4, 

R5, R6, R7, R8) e suas áreas de várzea.  

Os valores de turbidez das áreas de várzea, salvo V3 e V4, foram inferiores aos 

valores de turbidez registrados para o rio. Verifica-se um aumento dos valores de turbidez 

entre R1 e R8, situação que pode ser indicativa de alterações em seu gradiente, conforme o 

conceito do contínuo fluvial. Tratando-se dos ecossistemas de várzea, destaca-se a influência 

do pulso de inundação sobre esses ambientes, situação que permite o aporte de materiais 

oriundos do rio nessas áreas, o que auxilia a explicar uma parcela das tendências de aumento e 

reduções dos valores de turbidez nos dois sistemas. 

Essa variável é uma medida representativa do grau de interferência da luz na água, 

relacionada diretamente com os sólidos suspensos, de origem inorgânica e orgânica 

(BARCELLOS et al., 2006). Os valores de turbidez nos ambientes aquáticos, de modo geral, 

encontram-se relacionados com o material particulado em suspensão na água, sendo que os 

maiores valores costumam serem observados no período chuvoso por conta do carreamento 

de material para o corpo hídrico (FURTADO & LOPES, 2015; MORAIS et al., 2016). 
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A turbidez é uma variável importante, visto que a penetração de luz no sistema é 

dependente dela (NORIEGA et al., 2013), situação também relacionada com a produtividade 

primária, principalmente nos ambientes lênticos. Os casos de baixa transparência da água são 

indicativos de que existe uma grande quantidade de material em suspensão no sistema 

(NEVES et al., 2006).  

 

7. Comparação com trabalhos anteriores 

 

Utilizando-se buscas nas bases bibliográficas, observou-se que poucos são os estudos 

realizados nas mesmas localidades avaliadas no presente trabalho. Comparando os dados 

obtidos no presente estudo com os dados reportados por Smith & Barrella (2000), observa-se 

que os níveis de OD no rio Sorocaba variaram entre 1,3 e 5,6 mg/L (faixa de variação menor 

do que a mensurada no recente estudo), enquanto que nas várzeas apresentaram uma redução, 

visto que os autores registraram valores entre 5,8 mg/L e 8,1 mg/L durante o ano de 1993. Tal 

situação observada pelos autores deve-se ao fato que os trabalhos de despoluição do rio 

Sorocaba somente teve início nos anos 2000, anteriormente o sistema recebia os despejos de 

efluentes do município diretamente sem tratamento prévio.   

 Por sua vez, os valores de pH registrados no rio variaram de 6,7 a 7,5; já nas áreas de 

várzea oscilaram entre 6,5 e 7,8. Observou-se, de modo geral, que os maiores valores 

encontrados no presente estudo indicam um meio ligeiramente alcalino, enquanto que no 

estudo realizado por Smith & Barrella (2000) os meios variaram entre levemente ácidos e 

alcalinos, situação decorrente da maior presença de matéria orgânica no sistema.  

 Já a temperatura, registrada pelos autores no rio Sorocaba, ficaram na faixa de 17,2 °C 

a 19,2 °C, enquanto que nas áreas de várzea variaram entre 16,6° C e 20 °C. Notou-se que 

temperaturas mais elevadas foram registradas nas áreas de várzea, situação observada no 

presente estudo. Destaca-se que o menor volume de água no sistema em relação ao rio, pode 

favorecer a ocorrência de maiores temperaturas, assim como a ausência de vegetação 

marginal. 

A Tabela 11 apresenta valores médios de algumas variáveis limnológicas monitoradas 

pela rede da CETESB em alguns trechos do rio Sorocaba, trechos inseridos em áreas 

próximas às estações de coleta R1, R3 e R7. 
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Tabela 11 - Valores médios das variáveis limnológica do rio Sorocaba para os anos de 2015 e 

2016, onde: DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxigênio, STD – Sólidos Totais Dissolvidos, 

Colf – Coliformes Termotolerantes 

Parâmetros Equivalente a R1 Equivalente a R3 Equivalente a R7 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

pH 7,34 7,55 7,09 7,19 6,92 6,99 

OD 7,31 7,36 5,01 5,93 1,81 2,78 

Condutividade (µS/m) 123,83 98,38 143,86 134,16 176,46 165,52 

Temperatura (°C) 23,4 24,73 24,68 23,48 23,78 22,6 

DBO5 (mg/L) 7,33 3,66 9,83 9 6,66 4,83 

Fósforo Total (mg/L) 0,135 0,09 0,17 0,185 0,35 0,248 

STD (mg/L) 103,66 76 78 74,16 128,5 96,83 

Sólidos Totais (mg/L) 136,66 118,83 154,33 129 196 153,66 

Turbidez (UNT) 15,98 8,83 18,93 27,18 59,33 30,33 

Colf (UFC/100 ml) 106.833 52.833 270.500 138.166 41.000 100.000 
Fonte: CETESB (2017). 

Em relação ao pH, observa-se que assim como encontrado no presente trabalho, R1 e 

R3 apresentaram um meio levemente alcalino (acima de 7), enquanto R7 apresentou valores 

mais próximos da neutralidade nos anos de 2015 e 2016. De acordo com Nascimento et al. 

(2015), valores de pH que indicam um meio alcalino ou levemente alcalino implicam na 

precipitação de íons metálicos na forma de hidróxido, diminuindo a concentrações desses 

elementos na água através da deposição no sedimento. 

 O mesmo padrão encontrado para os dados da campanha de 2017 é observado para os 

dados da CETESB, os valores de condutividade elétrica ultrapassam 100 µS/m (com exceção 

de R1 em 2016), indicando a existência de interferência antrópica e provável lançamento de 

esgoto doméstico no rio. 

 Os valores de temperatura média não mostraram uma grande faixa de variação, assim 

como o observado para a amostragem realizada em 2017. A principal influência sobre a 

temperatura na área estudada acaba ocorrendo em função da sazonalidade e ausência de 

vegetação marginal ao longo dos corpos hídricos. 

 Por sua vez, as concentrações de P obtidas pela CETESB estavam em desacordo com 

a RC (exceto R1 em 2016). As altas concentrações de nutrientes obtidas corroboram com os 

achados da pesquisa, reforça que o sistema têm recebido descargas de efluentes antes de sua 

passagem pelo município de Sorocaba, assim como possíveis lançamentos irregulares 

ocorrem nesse município, visto o aumento da concentração de coliformes termotolerantes no 

sistema ao longo de seu curso, situação também constatada no presente trabalho. Cabe 
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ressaltar que, os altos valores de DBO5 verificados pela CETESB, são superiores aos 

encontrados na campanha de amostragem realizada em 2017. Esses valores são indicativos da 

existência de uma grande carga orgânica no sistema, o que incide em menores níveis de 

oxigênio devido o consumo pela microbiota degradadora.  

 Ressalta-se que a redução ao longo do percurso do rio (R1 à R7) observada na Tabela 

11, foi verificada no presente trabalho, tal situação mostra que o trecho avaliado abrangeu 

uma zona de degradação, visto a redução da disponibilidade de OD. 

 Os ST e SDT não ultrapassaram os valores recomendados, bem como não 

apresentaram grandes variações (Tabela 11), situações também observadas na campanha 

realizada em 2017. Em nenhum momento, assim como para os dados obtidos em 2017, as 

concentrações de STD estiveram em não conformidade com o disposto pela RC. 

 

8. Sedimento 

 

Na zona urbana, o desenvolvimento das atividades industriais resultam na emissão de 

material particulado, por sua vez acabam influenciando no aumento da concentração de 

metais pesados no sedimento (RIBEIRO et al., 2012). A ocorrência de elevadas concentrações 

de poluentes nos sedimentos de áreas urbanas industrializadas é uma situação muito comum 

(POLETO, 2007). Em relação aos sedimentos de uma área industrial e agrícolas, Cesar et al., 

(2011) verificaram por meio de determinação granulométrica a predominância da fração 

arenosa (1,7 - 0,075 mm). 

 Santiago & Cunha-Santino (2014) realizaram uma análise envolvendo o sedimento das 

nascentes do Córrego do Espraiado (localizada em uma área de cerrado preservada) e da 

nascente do rio Monjolinho (localizada em uma área agrícola). As autoras identificaram um 

maior teor de matéria orgânica no sedimento no Córrego Espraiado, em relação à nascente do 

rio Monjolinho, cujo o sedimento foi caracterizado como inorgânico em função da falta de 

vegetação ripária e processos erosivos acelerados. Tratando-se da granulometria dos 

sedimentos, Santiago & Cunha-Santino (2014) verificaram que o sedimento dos corpos 

hídricos avaliados tiveram composição essencialmente arenosa (50% das partículas maiores 
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que 0,06 mm e menores que 2,00 mm), sendo que a nascente impactada apresentou grãos 

menores. 

Poleto (2007) aponta que nas áreas urbanas as principais fontes de produção de 

sedimento são solos descobertos, ausência de infraestrutura urbana (e.g. pavimentação da 

malha viária), obras de construção civil sem o necessário controle contra erosões hídricas e 

ausência de obras para que ocorra o armazenamento dos sedimentos provenientes dos 

pavimentos. Souza (2007) considera que áreas periféricas, por conta do lento processo de 

consolidação da urbanização, são fontes de produção de sedimento por contribuírem com a 

erosão superficial. 

 Cabral et al. (2013) constataram que regiões com o predomínio de vegetação natural 

possuem uma produção reduzida de sedimentos. A vegetação natural fornece estabilidade 

geológica, auxiliam no processo de infiltração da água no solo, minimizam efeitos de 

deslizamentos de solo e aporte de sedimentos para os cursos d'água devido à redução dos 

processos erosivos ocasionados pelas chuvas (MMA, 2011). Pode-se entender que as fontes 

de sedimentos em áreas naturais são constituídas por rochas ígneas, metamórficas e 

sedimentares expostas na superfície terrestre, o intemperismo acaba alterando as 

características físico-químicas dessas rochas e forma o material friável (MADUREIRA 

FILHO et al., 2009). 

 Em áreas destinadas ao desenvolvimentos de atividades agrícolas, o revolvimento total 

do solo para plantio e o revolvimento do solo realizado por máquinas durante a colheita, 

consistem em situações que favorecem o aporte de sedimentos durante o período de cheia 

(MINELLA, 2007) para os corpos hídricos devido a ocorrência de precipitações.  

A produção de sedimentos que acabam sendo direcionados para os sistemas de 

drenagem urbana são oriundos de rodovias e estradas, indústrias, emissão veicular, materiais 

de construção, supressão vegetação para construção de loteamentos, movimentação de terra 

na construção de grandes áreas e de superfícies não consolidadas (TUCCI, 2002; TAYLOR et 

al., 2008). 

 Nos sistemas de drenagem urbana, o acúmulo de sedimentos ocorre devido a operação 

inadequada ou ausência de remoção sistemática do sedimento nas bacias de retenção e 

detenção, geralmente os sedimentos de granulometria mais fina acabam chegando aos corpos 

hídricos em função da velocidade do escoamento superficial (SUDERHSA, 2002). Na 
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drenagem urbana, os sedimentos mais finos que partículas de areia (< 2 mm) são 

transportados como sedimentos suspensos, porém as partículas < 63 um (silte e argila) são 

facilmente transportadas (TAYLOR et al., 2008). Em relação a granulometria dos sedimentos 

presentes em sistemas de drenagem, Poleto (2007) salienta que a composição abrange 

partículas grosseiras (2,00 - 0,05 mm, nessa dimensão abrange materiais como pedregulhos e 

areia), bem como partículas finas (0,063 - 0,002 mm e < 0,002 mm) que são constituídas 

basicamente por silte e argila.   

 A Tabela 12 mostra que os sedimentos do rio Sorocaba são compostos principalmente 

palas frações arenosas e silto-argilosas, salvo a primeira estação de amostragem. O substrato 

dessa porção do rio é completamente rochoso e composto por materiais mais grosseiros, 

principalmente porções da rocha mãe. Como salientado, o predomínio das frações mais finas 

na área de estudo deve estar associada com o desenvolvimento das atividades humanas e os 

usos e ocupação da terra, principalmente com o revolvimento do solo (e.g. construção civil, 

terraplanagem). 

 

Tabela 12 - Valores das frações granulométricas e teores de matéria orgânica encontrados 

para o sedimento nos trechos do rio Sorocaba (%) 

Ponto Estação Cascalho Areia Argila/Silte 
Matéria 

Orgânica 

Matéria 

Inorgânica 

R1 
Cheia  100 0 0 - - 

Seca 100 0 0 - - 

R2 
Cheia  0,30 16,74 82,95 10,56 89,44 

Seca 32,17 41,45 26,37 12,54 87,46 

R3 
Cheia  2,18 43,67 54,15 7,93 92,07 

Seca 0,96 10,18 88,86 11,80 88,20 

R4 
Cheia  0,31 14,27 85,42 6,26 93,74 

Seca 1,56 23,33 75,11 7,15 92,85 

R5 
Cheia  0,73 19,92 79,35 7,27 92,73 

Seca 1,04 16,70 82,26 4,46 95,54 

R6 
Cheia  2,48 30,68 66,85 6,46 93,54 

Seca 4,02 14,61 81,38 4,61 95,39 

R7 
Cheia  8,04 67,77 24,19 7,46 92,54 

Seca 19,32 38,07 42,61 7,83 92,17 

R8 
Cheia  0,07 13,85 86,08 11,07 88,93 

Seca 3,17 50,88 45,94 0,52 99,48 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os sedimentos do rio Sorocaba são predominantemente compostos por material 

inorgânico, sendo que os maiores teores de matéria orgânica foram observados nos trechos R2 

e R3 durante o período chuvoso, enquanto o mesmo ocorreu nos trechos R2 e R8 durante o 

período de seca. A menor fração orgânica foi observada no trecho R8 no período se seca. Por 

se tratar de um ambiente lótico, o acúmulo de matéria orgânica no sedimento acaba não 

ocorrendo em função das forças hidráulicas envolvidas. 

Observando-se a Tabela 13, verifica-se que os sedimentos das áreas de várzea são 

compostos principalmente pala fração silto-argilosa, situação que deve estar associada com o 

desenvolvimento das atividades antrópicas e o predomínio dos processos de decomposição 

nesses ambientes, fator que contribui também para um maior teor da matéria orgânica no 

sedimento no que refere-se ao rio. Por ser uma área artificializada, não foi possível obter a 

granulometria e teores de matéria orgânica/inorgânica de V2.  

 

Tabela 13 -  Valores das frações granulométricas e teores de matéria orgânica encontrados 

para o sedimento nas áreas de várzea (%) 

Ponto Estação Cascalho Areia Argila/Silte 
Matéria 

Orgânica 

Matéria 

Inorgânica 

V1 
Cheia  11,93 47,37 40,69 18,93 81,07 

Seca 6,21 48,91 44,88 20,07 79,93 

V2 
Cheia  - - - - - 

Seca - - - - - 

V3 
Cheia  12,46 48,13 39,41 16,01 83,99 

Seca 4,86 19,61 75,53 7,50 92,50 

V4 
Cheia  2,87 34,37 62,77 16,81 83,19 

Seca 3,01 35,67 61,32 16,26 83,74 

V5 
Cheia  4,40 50,74 44,86 16,30 83,70 

Seca 18,63 40,91 40,45 9,80 90,20 

V6 
Cheia  6,76 48,91 44,33 17,49 82,51 

Seca 1,71 23,63 74,66 6,72 93,28 

V7 
Cheia  9,98 43,36 46,66 14,34 85,66 

Seca 19,14 38,30 42,56 7,15 92,85 

V8 
Cheia  15,65 19,24 65,11 3,50 96,50 

Seca 3,70 52,82 43,49 14,66 85,34 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os sedimentos das várzeas do rio Sorocaba são também predominantemente 

compostos por material inorgânico, porém os teores de matéria orgânica observados, salvo 

três áreas durante o período de estiagem (V3, V5 e V8) e uma durante o período chuvoso 
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(V8), foram superiores aos teores de matéria orgânica observados no rio Sorocaba. A maior 

fração orgânica foi observada em V1 nos dois períodos climáticos, enquanto os menores 

teores foram registrados em V6 durante a estiagem e V8 durante o período chuvoso. De forma 

geral, os maiores teores de matéria orgânica observados ocorreram durante o período 

chuvoso, situação que favorece uma maior conectividade com o rio Sorocaba e permite a 

entrada de material orgânico nas áreas de várzea, além do arraste de materiais que ocorrem 

em função das chuvas. 

Os sedimentos de fundo refletem a qualidade do sistema aquático, para que tal 

avaliação ocorra, a fração < 63 µm é muito empregada em estudos. Tal fração é quimicamente 

ativa, dado que os sedimentos finos apresentam maior superfície de contato, o que favorece a 

retenção de maiores quantidades de contaminantes (LEMES et al., 2003). Por exemplo, César 

et al. (2011) para quantificar os metais pesados presentes em amostras de sedimento do rio 

Piabinho (RJ), utilizaram a fração silto-argilosa (<0,075 mm) devido sua representatividade 

nas interações sólido-líquido e por reterem maiores concentrações de elementos traços.  

Destaca-se que por sua característica silto-argilosa, os sedimentos do rio Sorocaba e de 

suas áreas de várzea podem acumular várias substâncias (e.g. metais pesados, 

organoclorados), visto que os sedimentos são compostos por partículas finas que possuem 

maior superfície de contato. 

 

9. Índices Limnológicos 

 

 Os valores obtidos para o IQA encontram-se na Tabela 14, nota-se que as variáveis 

coliformes termotolerantes, OD e DBO5 foram aquelas que mais influenciaram no resultado 

do índice. Fica evidente que às águas do rio Sorocaba apresentam categorias de qualidade que 

indicam a existência de interferência antrópica sobre o sistema, uma vez que as alterações que 

os valores obtidos pelas variáveis limnológicas se refletem no índice.  

 O trecho R2 (início do percurso do rio Sorocaba no município) teve suas águas 

categorizadas na categoria ruim nos dois períodos limnológicos, vistos os valores 36,55 e 

42,42 obtidos para o IQA para o período de cheia e seca, respectivamente. No que refere-se a 

R3 (curso médio do rio Sorocaba no município), a categorização do IQA foi ruim durante o 

período de cheia (29,58) e regular durante a estiagem (39,45). Por fim, em R8 (saída do rio 
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Sorocaba do município), às águas foram enquadradas na categoria ruim, devido os valores 

obtidos para o IQA (estação chuvosa = 26,84, estação seca = 35,42). 

  

Tabela 14 - Valores do IQA obtidos para o rio Sorocaba 

Trecho Estação chuvosa Estação Seca 

R2 Regular Regular 

R3 Ruim Regular 

R8 Ruim Ruim 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Infere-se que o rio Sorocaba ao chegar no município de Sorocaba, recebeu uma grande 

quantidade de matéria orgânica, oriunda principalmente do despejo de efluentes domésticos. 

Ao longo de seu percurso pelo município, ocorre a degradação dessa matéria e possível 

contribuições de outros despejos domésticos irregulares, situação que resulta no 

comprometimento da qualidade da água, fazendo com que o rio possua suas águas 

enquadradas na categoria ruim antes de deixar o município. Apesar de R3 apresentar uma 

melhora de qualidade durante a estação seca, a qualidade das águas do rio voltou a se 

enquadrar na categoria ruim em R8. Tal situação acaba comprometendo os usos múltiplos das 

águas do rio, assim como pode prejudicar a vida aquática ali existente. 

 O grau de trofia do rio Sorocaba variou durante o seu percurso (Tabela 15), o 

enquadramento indicou situações com baixo grau de trofia (oligotrófico), bem como um 

ambiente eutrófico (supereutrófico) durante as duas campanhas de amostragem. Durante o 

período chuvoso, o sistema em geral, mostrou um menor grau de fertilização das suas águas, 

provavelmente em função do maior volume de água por conta da estação climática e 

consequente diluição do nutriente. No período de estiagem, estação caracterizada pela menor 

ocorrência de chuvas e menor quantidade de água no sistema, os trechos R3 e R7 foram 

enquadrados em categorias que indicam alta fertilização de suas águas, devidos os valores 

63,86 e 63,78 obtidos no IET, respectivamente.  

 Reforça-se que o sistema pode estar retendo P durante o período de estiagem, dada a 

redução do grau de trofia em R8, situação explicada pelo conceito de espiral de nutrientes.   
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 Tabela 15 -  Enquadramento do rio Sorocaba conforme graus de trofia do IET 

Trecho Estação chuvosa Estação Seca 

R2 Oligotrófico Oligotrófico 

R3 Oligotrófico Supereutrófico 

R7 Oligotrófico Supereutrófico 

R8 Mesotrófico Mesotrófico 
Fonte (2018) 

A localidade R2 foi enquadrada na categoria oligotrófica nas duas campanhas 

amostrais devido os valores obtidos para o IET (chuva = 50,22, seca = 47,64). Os trechos R3 

e R7 se enquadraram na mesma categoria durante o período de cheia, visto que os valores 

obtidos para o IET, foram respectivamente, 51,42 e 49,23. Por fim, o trecho R8 enquadrou-se 

na categoria mesotrófico durante os dois períodos climáticos, visto que os valores de IET para 

a cheia e estiagem foram iguais a 52,10 e 58,71, respectivamente.   

Salienta-se que o excesso de nutrientes em um ecossistema aquático (principalmente 

nos ambientes lênticos) ocasiona alterações, visto que favorece o aumento da produtividade 

primária, podendo incidir na redução dos níveis de oxigênio devido a degradação da matéria 

orgânica, além de ocorrer a produção de toxinas pelas cianobactérias. Esses fatores afetam a 

biota aquática como um todo, visto alterações nas variáveis limnológicas, como por exemplo, 

OD e turbidez. Outro fator que merece destaque, o aumento da fertilização das águas acabam 

prejudicando os seus usos múltiplos (e.g. abastecimento, recreação).  

 O IET é um índice que também reflete a interferência antrópica sobre o rio Sorocaba, 

visto que as principais fontes de fósforo existentes no sistema são os despejos de esgoto 

doméstico, assim como a lixiviação da área urbana e áreas não urbanizadas durante a 

ocorrência de chuvas. Uma piora do estado trófico pode ser observado entre o primeiro ponto 

e o último, situação que pode ser decorrente do lançamento de efluentes no sistema. 

 

10. Bioindicadores 

 

10.1. Macrófitas aquáticas 
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Ao todo, seis espécies de macrófitas aquáticas foram encontradas nas áreas de várzeas 

analisadas nos dois períodos climáticos (Tabela 16). Nota-se que cinco espécies ocorreram em 

V6, duas ocorreram em V3 e V8, enquanto somente uma espécie ocorreu em V4 e V5. 

Salvinia auriculata esteve presente em quatro das cinco áreas de várzea onde registrou-se a 

presença de macrófitas, já a espécie Pistia stratiotes ocorreu somente em V4, assim como 

Eichhornia crassipes e Urochloa arrecta somente ocorreram em V6. 

 Três áreas de várzea (V1, V2 e V7) não apresentaram cobertura projetiva (0%), visto 

que macrófitas não ocorreram ali. Por outro lado, a área V4 apresentou uma cobertura de 100 

por macrófitas (classe 5) durante a cheia e a seca, Pistia stratiotes cobriu totalmente o espelho 

d'água. Em relação a V3, no período chuvoso a cobertura da área por macrófitas foi igual a 

50% (classe 3), enquanto que na estiagem observou-se uma redução (30%), situação também 

constatada em V6 e V8. Por fim, V5 apresentou uma cobertura de sua área por macrófitas 

pouco superior a 30% (classe 2) nos dois períodos climáticos.   

 

Tabela 16 - Espécies de macrófitas encontradas e a cobertura pelas plantas aquáticas nas 

várzeas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação às espécies encontradas, percebe-se que três delas (Eichhornia crassipes, 

Pistia stratiotes e Salvinia auriculata) são flutuantes livres, duas são emersas (Cyperus 

giganteus e Urochloa arrecta) e uma é submersa livre (Egeria densa). 

 Trindade et al. (2010) reforçam que fatores ambientais (e.g. turbidez, vento) exercem 

influência no crescimento e formação dos grupos ecológicos de macrófitas. A espécie de 

ocorrência mais ampla foi a Salvinia auriculata, registrada em quatro áreas de várzea, seguida 

de Cyperus giganteus, registrada em duas áreas de várzea. 

Família Espécie V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

Cyperaceae Cyperus giganteus      X  X 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes      X   

Hydrocharitaceae Egeria densa     X   X   

Araceae Pistia stratiotes    X     

Salviniacea Salvinia auriculata   X  X X  X 

Poacea Urochloa arrecta      X   

Cobertura (cheia) 1 1 3 5 2 3 1 3 

Cobertura (seca) 1 1 2 5 2 2 1 2 
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 Cabe salientar ainda que a distribuição das espécies flutuantes livres é limitada em 

ambientes oligotróficos (PEREIRA et al., 2012), sendo assim, pode-se inferir que nas áreas de 

ocorrências dessas espécies a disponibilidade de nutrientes no ambiente aquático encontra-se 

em condições que indicam menor grau de trofia. 

 Destaca-se que as áreas de várzea apresentam um comprometimento da qualidade de 

suas águas, visto a presença da Pistia stratiotes e Salvinia auriculata, espécies comuns em 

ambientes aquáticos com águas de má qualidade (PEDRALLI, 2003). 

 A Eichhornia crassipes é muito empregada na depuração de corpos hídricos poluídos, 

assim como ocorre com a Salvínia auriculata (TRINDADE et al., 2010) e Pistia stratiotes. 

Esta possui uma propagação rápida e muito fácil, seu desenvolvimento torna-se agressivo em 

águas poluídas, situação que contribui para sua infestação e cobertura de áreas extensas, além 

do impedimento da existência de macrófitas submersas por causa do sombreamento 

(MECÊDO et al., 2012; POMPÊO, 2008), como constatado em V4.  

 Percebeu-se que as áreas de várzea do rio Sorocaba estão tendo a qualidade de suas 

águas comprometidas pela entrada de efluentes, principalmente de origem doméstica, uma vez 

que três espécies de macrófitas (i.e. Salvinia auriculata, Pistia stratiotes e Eichhornia 

crassipes) possuem forte associação com áreas impactadas e elevadas taxas de nutrientes. 

Devido a ocorrência de um número maior de espécies em V6, infere-se que a área um menor 

grau de perturbação antrópica em relação às demais, dada a sua maior riqueza. Por outro lado, 

V4 encontra-se sobre forte pressão antropogênica e recebimento de esgoto, visto a 

proliferação da Pistia stratiotes. Em relação as outras áreas, é possível deduzir que os níveis 

de influência antropogênica encontra-se em níveis inferiores ao verificado em V4. 

Frente a comunidade de macrófitas encontradas em Sorocaba, infere-se que as 

atividades humanas incidiram em alterações nas concentrações de nutrientes presentes nos 

ecossistemas aquáticos e na possível alteração das variáveis limnológicas, situações pautadas 

pelos dados anteriormente apresentados. O cenário encontrado indica o provável 

comprometimento da qualidade da água, em alguns casos, observa-se o grande consumo de 

oxigênio e anoxia (V4). As macrófitas aquáticas acabam corroborando com os dados 

limnológicos, dada a presença de espécies consideradas indicadoras de ambientes perturbados 

pela ação humana, as espécies aqui registradas reforçam a ideia de que os ecossistemas de 

várzea onde ocorrem encontram-se debilitados e com suas funções ecológicas alteradas. 
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O caráter lêntico das áreas de várzea favorece o desenvolvimento das macrófitas 

aquáticas, bem como contribui para o seu processo de desenvolvimento, visto o predomínio 

dos processos de decomposição e a oferta de nutrientes no meio decorrentes dos processos de 

ciclagem e retenção desses elementos.   

 

10.2. Macroinvertebrados  

 

O número de macroinvertebrados encontrados durante o período chuvoso foi igual a 

610 indivíduos, enquanto no período de seca esse número foi menor (15 indivíduos), 

provavelmente por causa das chuvas que ocorreram dias antes da coleta (Tabelas 17 e 18). Ao 

todo, quatro ordens de organismos foram identificados (Diptera, Gastropoda, Oligochaeta, 

Hirudinea), todas caracterizadas por serem compostas por organismos considerados tolerantes 

e resistentes. Os organismos tolerantes e resistentes vivem em ambientes com menor 

diversidade de hábitats ou não possuem alguma exigência associada, além de se alimentarem 

da matéria orgânica depositada no sedimento (GOULART & CALLISTO, 2003) 

 Nota-se que as áreas analisadas apresentam uma riqueza baixa em termos de família, 

situação que associa-se com a influência antrópica sobre as áreas de várzea e rio Sorocaba, 

dada a influência dos usos e ocupações da terra sobre os sistemas aquáticos e a alteração das 

variáveis limnológicas. A baixa riqueza em áreas urbanas foi uma situação também verificada 

por Miserendino et al. (2011), os autores constataram que os principais elementos 

influenciadores são esgotos de origem doméstica e industrial, além do desmatamento e 

canalização de rios. 

 

Tabela 17 - Macroinvertebrados coletados durante o período chuvoso 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Filo/Classe/Ordem Família V4 V6 V8 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Diptera Chironomidae 0 0 1 3 2 0 7 0 0 0 

Oligochaeta Naididae 0 78 4 69 5 67 2 70 144 150 

Hirudinea  1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 

Total  1 78 5 77 7 68 9 70 144 150 

Riqueza 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 
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Tabela 18 - Macroinvertebrados coletados durante o período de estiagem 

 

                            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Taniwaki & Smith (2011) ao estudarem a bacia de drenagem do Reservatório de 

Itapararanga, inserido na bacia hidrográfica do rio Sorocaba (a montante do trecho em 

estudo), encontraram o predomínio da ordem Diptera, Hemiptera e Odonata, além de 

evidenciaram que a condutividade foi um fator importante no que se refere a distribuição dos 

organismos, visto a relação positiva existente entre o tamanho da população desses grupos. 

Os grupos identificados associam-se com condições de impacto antropogênico, 

principalmente poluição de origem química e orgânica, visto que organismos sensíveis (e.g. 

Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera) não estiveram presentes em nenhuma amostra. Os 

macroinvertebrados aqui encontrados são organismos que toleram baixas concentrações de 

oxigênio dissolvido, assim como vivem em ambientes com maior grau de trofia (BEGHELLI 

et al. 2015; FUSARI & FONSECA-GESSNER, 2006), situação que leva a dominância pelas 

ordens levantadas. 

As ordens de macroinvertebrados identificadas na área de estudo são caracterizadas 

por espécies que indicam que os ecossistemas aquáticos estão debilitados, situação reforçada 

pela as alterações observadas nas variáveis limnológicas (CF, CE, OD) e pela possível 

eliminação das espécies sensíveis aos distúrbios de ordem antropogênica (e.g. poluição 

química). A composição desse grupo biológico observada nas localidades amostradas são 

similares, situação explicada pela possível entrada de substâncias orgânicas (i.e. esgoto 

doméstico) nos ambientes, o que propicia condições favoráveis para a sobrevivência desses 

grupos mais resistentes e contribui para o comprometimento dos usos múltiplos da água. A 

baixa diversidade encontrada pode ser atribuída a forte perda de qualidade ambiental dos 

ambientes aquáticos devido a ação humana, dada a homogeneização dos habitats (i.e. redução 

da heterogeneidade espacial) e alterações da qualidade da água, conforme verificado pelas 

análises granulométricas e parâmetros limnológicos. 

Filo/Classe/Ordem Família V3 V7 R3 R5 R8 

Oligochaeta Naididae 0 0 7 4 0 

Gastropoda Planorbiidae 1 0 0 0 0 

Ampularidae 0 2 0 0 1 

Total  1 2 7 4 1 

Riqueza 1 1 1 1 1 
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11. Vegetação ripária 

 

A LPVN estabelece uma faixa de preservação permanente de 30 metros para os corpos 

hídricos lóticos com dez metros de largura, estejam eles localizados na zona rural ou em área 

urbana. 

 Com base na Figura 23, observa-se que somente às localidades R2, R5 e R8 

encontram-se em consonância com o disposto pelo dispositivo normativo que trata sobre o 

assunto. Logo, as demais localidades estão em desacordo com o estabelecido, uma vez que 

suas faixas de vegetação ripária não atendem o estabelecido.  

 Por sua vez, nenhum dispositivo legal versa sobre a determinação da largura da 

vegetação ripária ao redor de áreas úmidas. A Figura 23, nos mostra que a maior faixa de 

vegetação ripária é observada em V1, seguida de V5. Destaca-se que três estações de coleta 

possuem faixas estreitas de vegetação ciliar (V3, V7 e V8), enquanto outras três (V2, V4, V6) 

não possuem tal vegetação. 

 Figura 23 – Largura da vegetação marginal no rio Sorocaba e áreas de várzea 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A vegetação ripária de um corpo hídrico desempenha uma série de funções 

importantes, como por exemplo: o controle do aporte de sedimentos para os corpos d'água, é 

uma fonte de material alóctone para os ambientes aquáticos e auxilia na estabilização das 
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margens. É uma importante formadora da camada de serapilheira, participa do processo de 

ciclagem dos nutrientes, atua no clico hidrológico, relaciona-se diretamente com a intensidade 

do escoamento superficial e recarga de aquíferos (OLIVEIRA et al., 2010, TUNDISI & 

TUNDISI, 2010). Essas áreas fornecem garantias para o funcionamento das relações 

ecológicas entre a biota, além dos aspectos físicos ligados a paisagem (SANTOS et al., 2017).  

 Sua ausência nas bacias hidrográficas acaba comprometendo a qualidade da água, 

visto a redução contra os impactos oriundos das fontes de poluição e da filtragem relacionada 

com aspectos físico-químicos (RODRIGUES et al., 2015). 

A Tabela 19 traz uma avaliação qualitativa realizada em uma faixa de 50 metros nas 

localidades amostradas. Para fins de análise, foi aplicado o IAVR desenvolvido por 

Magdaleno & Martinez (2014). 

 

Tabela 19 - Aplicação do IAVR para os sítios amostrados. 

Rio Sorocaba 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Moderado Moderado Ruim Moderado Moderado Moderado Moderado Bom 

Áreas de Várzea 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

Bom Ruim Bom Ruim Bom Ruim Moderado Moderado 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todos os trechos do rio Sorocaba, com exceção de R8, apresentam sinais de 

interferência antrópica sobre a sua conectividade e capacidade de regeneração natural. Por sua 

vez, nas áreas de várzea os trechos foram classificados em nos status bom, moderado e ruim. 

Os trechos enquadrados no status moderado, apresentam a conectividade transversal e 

longitudinal variando entre 50 e 70%, assim como observa-se a presença de espécies nativas e 

não nativas compondo a faixa de vegetação ripária. O trecho R3 enquadrou-se como ruim pela 

presença isolada de alguns indivíduos arbóreos, presença de espécies ruderais e 

comprometimento da restauração natural e conectividade da vegetação. Já no caso das 

estações de coleta V2, V4 e V6, observou-se a inexistência de uma faixa de vegetação ripária, 

fator que incidiu na atribuição do status ruim.  
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Por outro lado, os trechos R8, V1, V3 e V5 foram categorizados como bom, por 

apresentar conectividade entre 70 e 90%, além de uma vegetação ripária mais densa e 

indivíduos juvenis, configurando uma situação melhor em relação as demais, fator que pode 

estar associado com o fato de situar-se em uma região com urbanização menos intensa e 

interferência antrópica não tão intensa como em outras localidades.  

Apesar de ser enquadrado no status moderado, R6 apresenta características mais 

próximas do status ruim, visto às grandes alterações na conectividade longitudinal/transversal 

e regeneração quase inexistente. Nos demais trechos enquadrados como moderado, observa-se 

alterações na conectividade longitudinal/transversal, baixa regeneração e interferência 

humana em sua estrutura e composição. Os trechos enquadrados como ruim, a floresta ripária 

apresenta grandes alterações na conectividade longitudinal/transversal, sua regeneração e a 

área sofrem forte interferência humana. Por fim, os trechos enquadrados no status bom, a 

floresta ripária apresenta uma considerável conectividade longitudinal/transversal, sua 

regeneração é bem representada e a sua estrutura indica um bom valor ecológico. 

 Infere-se que grande parte da vegetação ripária das estações de coleta encontram-se 

sob forte interferência antrópica e apresentam vegetação ripária ecologicamente pobre, 

situação que pode interferir na qualidade das águas dos corpos hídricos e reflete as alterações 

humanas que ocorrem na bacia hidrográfica, além de demonstrar o comprometimento 

ecológico dessas áreas. 

 

12. Capacidade dos ecossistemas de várzea proverem serviços ambientais 

 

A Tabela 20 apresenta os principais serviços ambientais prestados pelos ecossistemas 

de várzea do município de Sorocaba, a seleção pautou-se no cenário local e nos principais 

serviços elencados na literatura e o seu uso pela população local. O método utilizado trata-se 

de uma avaliação não monetária, cujo foco é verificar o impacto humano sobre os serviços 

ambientais. 

 No que tange a capacidade de provisão dos serviços ambientais como um todo, nota-se 

que os ecossistemas de várzea possuem uma capacidade que varia de mediana a muito alta em 

termos de relevância, salvo a tipologia aquicultura, cujo enquadramento da capacidade foi 
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relevante. As tipologias de serviços ambientais com relevância muito alto em termos de 

capacidade de fornecimento foram provisão de ictiofauna, manutenção da ictiofauna e valores 

de educação.  

 

Tabela 20 - Matriz da avaliação da capacidade de provisão e demanda dos serviços 

ambientais fornecidos pelas várzeas. 

Serviços 

Ambientais 
Tipologias Capacidade Demanda Balanço 

PROVISÃO 

Água 4 5 -1 

Provisão de Ictiofauna 5 5 0 

Aquicultura 2 2 0 

REGULAÇÃO 

Regulação do Microclima 4 4 0 

Controle do fluxo de água 4 5 -1 

Recarga de aquíferos 4 4 0 

Regulação dos Processos 

Erosivos 
3 5 -2 

Regulação de Nutrientes 3 4 -1 

Purificação da Água 3 5 -2 

SUPORTE 

Produção Primária 4 4 0 

Ciclagem da água 3 4 -1 

Ciclagem de Nutrientes 4 4 0 

Manutenção da ictiofauna 5 5 0 

CULTURAL 

Recreação 3 3 0 

Pesca voltada ao lazer 3 4 -1 

Valores estéticos 4 5 -1 

Valores de educação 5 5 0 

Valor intrínseco da 

biodiversidade 
4 5 -1 

Fonte: Adaptado de Burkhard et al. (2009) 

 

Cabe salientar que os serviços ambientais de regulação e suporte receberam uma 

pontuação que demonstra uma capacidade de provisão relevante ou muito relevante. Esses 

serviços ambientais são de grande importância para a sociedade, visto que associam-se com o 

bem-estar da população do entorno, provisão de recursos naturais e atenuação de situações 

decorrentes do processo de urbanização (e.g. enchentes, formação de ilhas de calor) e 

desenvolvimento de atividades agrícolas (e.g. aceleração dos processos erosivos).   

 Com exceção da demanda pela tipologia aquicultura que enquadrou-se na categoria de 

demanda relevante, as demais tipologias se inseriram nas categorias que indicam uma 
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demanda mediana, relativamente alta ou muito alta. Essa situação associa-se com o domínio 

humano da paisagem, visto a baixa existência de áreas de vegetação nativa no município e a 

grande área urbanizada existente, além do grande adensamento populacional. As maiores 

demandas estão associadas com as tipologias água, provisão de ictiofauna, controle do fluxo 

de água, regulação dos processos erosivos, purificação da água, manutenção da ictiofauna, 

valores estéticos, educação e valores da biodiversidade.  

 Por fim, o balanço entre capacidade e demanda para metade das tipologias foi neutro. 

Para as tipologias água, controle do fluxo de água, regulação dos nutrientes, ciclagem da 

água, pesca voltada ao lazer, valores estéticos e valores da biodiversidade apresentaram um 

balanço que excede levemente a capacidade de provisão pelos ecossistemas de várzea, 

enquanto as tipologias regulação dos processos erosivos e purificação da água apresentaram 

um balanço negativo maior. Nota-se que a atual demanda existente acerca desses serviços está 

excedendo a capacidade de suporte dos ecossistemas de várzea, situação que faz necessário a 

elaboração de medidas de manejo adequadas para salvaguardar esses sistemas. 

 

13. Análise dos dados ambientais 

 

Com base na Tabela 21, verifica-se a existência de uma correlação entre CE e STD, 

DBO5 e temperatura, DBO5 e STD, CE e OD, DBO5 e OD, pH e LRV, ST e turbidez, ST e 

cobertura por macrófitas, STD e CE, turbidez e ST, turbidez e cobertura por macrófitas, 

largura da vegetação ripária e OD, largura da vegetação ripária e STD, distância da área 

urbana e cobertura de macrófitas, cobertura por macrófitas e STD. Nota-se a existência de 

uma correlação negativa entre OD e ST, OD e STD, OD e turbidez, OD e cobertura por 

macrófitas, temperatura e turbidez, largura da vegetação ripária e cobertura por macrófitas, 

distância da área urbana e OD, distância da área urbana e RIQ, RIQ e distância da área 

urbana, RIQ e cobertura por macrófitas, cobertura por macrófitas e OD.  
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Tabela 21 – Coeficientes da correlação de Pearson. Onde: CE = condutividade elétrica, DBO 

= Demanda Bioquímica de Oxigênio, OD = oxigênio dissolvido, ST = Sólidos totais, STD = 

sólidos totais dissolvidos, T = temperatura, Turb = turbidez, LVR = Largura da vegetação 

ripária, DAU = distância da área urbana, RIQ = Índice de Avaliação da Vegetação Ripária e 

MC = cobertura por macrófitas. 

 

 CE DBO OD pH ST STD T Turb LVR DAU RIQ 

CE             

DBO -0,013           

OD -0,496 0,238          

pH -0,060 0,056 0,317         

ST 0,057 -0,371 -0,499 -0,189        

STD 0,978 -0,081 -0,457 -0,007 0,005       

T 0,012 0,348 -0,196 0,142 0,015 -0,040      

Turb 0,080 -0,244 -0,477 -0,259 0,799 0,050 -0,127     

LVR 0,053 0,085 0,254 0,436 -0,162 0,120 -0,300 -0,169    

DAU 0,043 0,136 -0,039 0,069 0,000 0,065 -0,205 0,136 0,113   

RIQ 0,239 0,0104 0,014 0,142 0,030 0,246 0,122 0,100 0,339 -0,359  

MC 0,155 0,201 -0,522 -0,430 0,209 0,098 0,102 0,332 -0,379 0,062 -0,116 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o intuito de avaliar possíveis diferenças entre as variáveis do rio Sorocaba no 

trecho avaliado durante as duas campanhas amostrais, a Anova Two-Way foi empregada para 

analisar o rio no início de seu percurso no município (R2), o curso médio (R3) e antes de sua 

saída de Sorocaba-SP. 

 Ao nível de significância de 5%, não foram observadas diferenças significativas entre 

os trechos no que refere-se aos coliformes fecais, nitrogênio total, CE, DBO5, pH, ST, STD, 

temperatura e turbidez.  

 Por outro lado, observou-se uma diferença significativa (p-valor: 0,0366) entre os 

valores de coliformes totais durante o período chuvoso e o de estiagem, visto que os valores 

obtidos na segunda campanha são maiores que aqueles verificados na primeira coleta nos 

trechos R2 e R3. O OD apresentou uma diferença significativa entre os trechos (p-valor: 

0,0273) entre os períodos climáticos (p-valor: 0,0177), sendo que R2 difere de R3 e R8. Uma 

diferença significativa foi encontrada para o IQA entre o período de cheia e seca (p-valor: 

0,0205), situação observada entre os trechos R2 e R8, dada a perda de qualidade da água ao 

longo do percurso do rio. 
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Na sequência, objetivando a realização de uma análise de gradientes ambientais e 

observação de possíveis padrões existentes nos dados obtidos, foi utilizada uma Análise de 

Redundância (RDA).  

O diagrama de ordenação (Figura 24) dos bioindicadores é formado pelos dois 

primeiros eixos, que representam 55,95% e 0,02% da variação dos dados. Percebe-se uma 

grande proximidade entre os ecossistemas de várzea avaliados e os trechos do rio Sorocaba 

quando se observa os eixos, situação indicativa da existência de uma similaridade entre eles. 

Todavia, alguns sítios não foram tão similares aos demais. O sítio V6 durante o período de 

cheia mostrou uma relação positiva com ST, IAVR, CE e STD, assim como os trechos R4, R7 

e R8 durante o mesmo período. O trecho R1 durante o período de cheia esteve associado 

positivamente com a temperatura, ao passo que os demais locais amostrados apresentaram 

associações negativas com DBO e OD. Por sua vez, o trecho R3 durante o período de cheia 

mostrou uma associação positiva com o pH e temperatura. 

Tratando-se das espécies de macrófitas e as ordens de macroinvertebrados bentônicos, 

fica evidente a existência de uma relação negativa de todas elas com o OD, DBO, pH, largura 

da vegetação ripária e distância da área urbanizada (DAU). No caso dos oligoquetas, nota-se 

uma relação positiva com CE, STD, ST e IAVR. 

 

Figura 24 - Diagrama de ordenação da RDA para os sítios amostrados em Sorocaba-SP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Por fim, uma Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada para verificar 

possíveis padrões existentes entre as variáveis limnológicas (Figura 25). 

 A PCA mostrou que os dois eixos principais explicam juntos 76,74% da variação 

observada (eixo 1 = 49,79%, eixo 2 = 26,96). Observa-se que as variáveis turbidez, DAU, ST 

e MC foram as que mais contribuíram para a formação do primeiro eixo e estão 

negativamente correlacionadas. Em questão da diferenciação dos sítios, percebe-se que as 

variáveis turbidez, ST, MC, DAU e VR foram as responsáveis por separar alguns trechos do 

rio (R2, R4, R7, R3) e algumas áreas de várzea (V3, V4, V8) durante o período chuvoso e de 

estiagem, dada a existência de uma relação positiva observada entre os sítios e essas variáveis. 

A turbidez foi a principal responsável por separar V3, R7 e R3 dos demais sítios, ao passo que 

DAU separou os sítios R4, R2 e V4. Tratando-se das demais localidades, infere-se que existe 

uma similaridade entre os valores obtidos para as variáveis limnológicas, situação que explica 

a grande proximidade existente entre as demais áreas.   

 

Figura 25 - Diagrama de ordenação da PCA para os sítios amostrados em Sorocaba-SP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Nos diferentes níveis existentes (i.e. federal, estadual e municipal), os tomadores de 

decisão devem buscar formas de facilitar medidas mitigatórias ou adaptativas, que sejam 

transparentes, possuam um horizonte de longo prazo e tenham apoio do público interessado 

(VERWEIJ et al., 2016). Diante do cenário de degradação dos sistemas aquáticos, perda de 

qualidade dos corpos hídricos e a crescente demanda por água tornam-se necessárias 

melhorias nos sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos para assegurar a manutenção 

dos ecossistemas e garantir a sobrevivência das sociedades, frente ao crescimento 

desordenado nos municípios e necessidade de planejamento local (HARRISON et al., 2016; 

SERAFIM & RICCI, 2017). 

 Neste contexto, o Plano Diretor (PD) surge como um meio capaz de auxiliar no 

planejamento e implementação de medidas no nível local. O PD é um instrumento que 

estabelece normas que regulam os interesses existentes na comunidade acerca dos aspectos 

ligados à propriedade, refletindo tais aspectos no planejamento de todo o território municipal 

e criando um referencial futuro que atenda a todas as necessidades, com vistas a impedir uma 

ocupação predatória da paisagem, disciplinar o uso da terra e evitar problemas futuros 

(BARBOSA et al., 2010; MESQUITA & FERREIRA, 2016).  

 Em síntese, observa-se no Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001 (BRASIL, 

2001) que os seguintes mecanismos podem contribuir com a proteção dos ecossistemas de 

várzea: direito de preempção, operações urbanas consorciadas, zoneamento e criação de áreas 

especiais. 

 O direito de preempção permite ao poder público a preferência na aquisição de 

imóveis, direito totalmente possível de ser utilizado para a criação de áreas de conservação ou 

proteção de áreas que possuem relevante interesse ambiental (Art. 26). Destaca-se que a 

gestão pública tem a possibilidade de demarcar áreas estratégicas para a proteção dos recursos 

hídricos, principalmente em áreas que são alvos de grande especulação imobiliária ou de 

conflitos sócioecológicos, impedindo sua degradação e conversão em usos da terra. 

 Nas operações consorciadas, o grande papel que cabe aos tomadores de decisão é a 

redução dos impactos ambientais provenientes dessas operações, além da utilização de 

recursos naturais (Art. 32). De modo similar ao mecanismo anterior, no PD áreas adjacentes 
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aos sistemas de várzea que serão destinadas ao processo de desenvolvimento urbano podem 

ser delimitadas para esta finalidade, propiciando a redução da degradação dos corpos 

aquáticos e o uso de tecnologias sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

 O zoneamento e a criação de áreas especiais são instrumentos que trazem uma grande 

contribuição para a proteção das áreas de várzea. Como salientado em algumas passagens do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), esses mecanismos possibilitam que sejam criadas 

restrições para o processo de ocupação do território em áreas consideradas sensíveis do ponto 

de vista ecológico, assim como permite a proteção dos ambientes que são importantes 

provedores de serviços ambientais.  Neles, a administração pública pode apontar soluções 

para especificidades existentes no território municipal (SERAFIM & RICCI, 2017). 

 Salienta-se que o PD pode estabelecer como objetivos ou princípios os elementos 

presentes nas políticas públicas para promover a proteção dos ecossistemas de várzea, visto 

que para o cumprimento da sua função social estabelecida pela Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), cada propriedade deve estar em consonância com o disposto pelo PD, que é 

um instrumento de ordenamento local instituído por lei municipal. 

 A ação estratégica aliada ao processo de desenvolvimento contribui para a 

conservação dos ecossistemas de várzea nos municípios, favorecendo o atendimento dos 

objetivos estabelecidos pela CDB e a Convenção RAMSAR. A conservação dos ecossistemas 

de várzea necessita que o poder público destine recursos para tal finalidade, além de que a 

adoção de uma postura estratégica permite realizar a integração de políticas nacionais, planos 

e programas e o adequado manejo desses sistemas (Figura 26). 

 

Figura 26 – Ação Estratégica e Manejo dos Ecossistemas de Várzea 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No caso de Sorocaba-SP, infere-se que a população cresceu em um ritmo acelerado em 

função do processo de industrialização, crescimento econômico e desenvolvimento 

tecnológico. Tais condutores indiretos levaram a conversão de terras, principalmente para a 

expansão da mancha urbana e desenvolvimento de atividades do agronegócio, além do 

aumento da carga de efluentes gerados e consequentemente a adição de nutrientes e poluição 

orgânica nos sistemas aquáticos. Por sua vez, esses condutores indiretos resultaram uma série 

de efeitos ecológicos, que incidiram em alterações nos serviços ambientais, que exercem 

efeito sobre os condutores indiretos (Figura 27). 

Figura 27 – Condutores diretos e sua influência nos serviços ambientais em Sorocaba-

SP 

 

Fonte: Adaptado de Galatowitsch (2012) 

 

Através do modelo ecológico conceitual representado na Figura 28, percebe-se que os 

principais condutores de degradação são conversão de terras e poluição orgânica, condutores 

diretos de origem antrópica que ultrapassam os limites da área estudada e são responsáveis 

pelas mudanças observadas nos sistemas aquáticos. Nota-se que os condutores de mudança 

ecológica são responsáveis por uma séries de estressores, que por sua vez estão relacionados 

com os efeitos ecológicos observados no presente estudo (e.g. mudanças nas comunidades de 

macroinvertebrados e macrófitas, perda de qualidade da água). 

Frente ao exposto e identificação das causas dos problemas atuais, torna-se possível e 

elaboração de medidas que visem o manejo adequado das áreas de várzea no contexto de 
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Sorocaba-SP. Destaca-se que essa ação deve ocorrer por meio do planejamento municipal e 

com o auxílio da gestão pública, além do envolvimento da sociedade como um todo. Salienta-

se o papel da ação estratégica na proteção desses ecossistemas. 

 

Figura 28 – Modelo ecológico conceitual para o caso de Sorocaba-SP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados obtidos através da análise limnológica, bioindicadores, uso e cobertura 

da terra, vegetação marginal e serviços ambientais permitiram verificar que o planejamento do 

ambiente físico existente na área de estudo ainda é incipiente, além de que é necessário a 

consideração dos fatores que ocorrem na bacia hidrográfica, visto que todas às atividades 

antrópicas ali desenvolvidas acabam se refletindo nos corpos hídricos por conta da grande 

pressão exercida. A Figura 29 traz elementos que auxiliam na compreensão do contexto atual 

da bacia hidrográfica do rio Sorocaba, contribuindo para um planejamento ambiental de curto 

a longo prazo, que deve ocorrer de forma contínua e ajustado para o devido atendimento 

satisfatórios dos objetivos fixados inicialmente. 
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Figura 29 - Diretrizes para o planejamento ambiental da bacia hidrográfica do rio Sorocaba 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2004) 
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Assume-se que a ação estratégica (e.g. formulação de planos, programas, projetos) 

consiste em uma abordagem adequada para o manejo e proteção das várzeas urbanas do 

município de Sorocaba-SP, possibilitando assim mudanças no atual cenário de degradação, 

perda da qualidade ambiental e planejamento. Nesse contexto, o instrumento de política 

ambiental Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) contribui para a verificação das 

implicações oriundas das ações e possíveis alternativas para prevenir as interferências 

antrópicas sobre a saúde dos ecossistemas (BINA et al., 2011; DOREN et al., 2012). 

A AAE pode auxiliar no manejo das áreas de várzea nos diferentes níveis de 

governança, protegendo suas características essenciais (i.e. socioculturais e ecológicas) e 

lidando com o desafio de manejar os recursos naturais objetivando resguardar os serviços 

ambientais (GENELETTI, 2015, HETTIARACHCHI et al., 2014; LAVOIE et al., 2016). No 

caso de Sorocaba-SP, esse instrumento de política ambiental traz elementos que favorecem o 

atendimento desses objetivos. 

Uma estrutura conceitual que insere o manejo dos ecossistemas de várzea no processo 

de AEE é apresentada na Figura 30. O contexto da área de estudo, experiências prévias e fases 

fundamentais da estrutura de AAE foram consideradas (GENELETTI, 2015; 

HETTIARACHCHI et al., 2014; THERIVEL, 2004). O modelo apresentado permite a 

influência de políticas públicas ambientais e internacionais no contexto de desenvolvimento 

do município de Sorocaba-SP, além de atender características particulares e auxiliar na 

tomada de decisão por meio da promoção do manejo das áreas de várzea nas políticas e 

planos aplicados no nível local. 

No que refere-se ao manejo dos ecossistemas da área de estudo, primeiramente é 

necessário a verificação das fontes que podem influenciar efetivamente o processo de 

desenvolvimento (fase 1). Nessa fase, os elementos relacionados com a ação estratégica (e.g. 

políticas, planos, programas) e legislação relacionada com os ecossistemas de várzea devem 

ser analisados. O diagnóstico revela os elementos afetados pelos mecanismos regulatórios e 

implementação de ações, além dos elementos que devem ser considerados no escopo. Uma 

análise considerando os usos das áreas de várzea (e.g. econômico, educacional) consiste no 

ponto inicial dessa fase, assim como experiências prévias contribuem com o processo e 

formulação de novas estratégias. 
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Figura 30 - Estrutura conceitual para integrar o manejo das áreas de várzea de Sorocaba-SP 

na AAE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A fase seguinte permite o estabelecimento das várzeas com alta importância ecológica 

e os principais serviços ambientais fornecidos por esses ecossistemas. Destaca-se que é de 

essencial a identificação das várzeas mais ameaçadas para fins de proteção, o que faz 

necessário a realização de uma abordagem ecológica para a análise, situação favorecida pela 

parceria entre a academia. A multidisciplinaridade favorece a consideração de informações 

essenciais, principalmente da esfera social e características ambientais (e.g. fragilidade, 

problemas). 

A formulação da baseline auxiliará na obtenção de um diagnóstico atual dos 

ecossistemas de várzea, situação que favorece a realização das próximas fases e a formulação 

de medidas. 
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A terceira fase necessita da opinião de especialistas, todo efeito adverso ou benéfico 

oriundo do plano de desenvolvimento deve ser considerado e listado. Para cada cenário 

identificado, medidas ambientais não invasivas devem ser formuladas com o foco nas 

necessidades da população local, funcionamento dos ecossistemas, manutenção do sistema 

natural e promoção do desenvolvimento do município. Indicadores para o monitoramento são 

importantes elementos nessa fase, visto que favorecem a verificação da efetividade das 

medidas adotadas, porém todo indicador selecionado deve ser apropriado para avaliar os 

objetivos estratégicos na escala local, considerando o contexto estratégico. 

Por sua vez, a comparação das alternativas deve ser feita após o levantamento dos 

impactos, aqui existe uma conexão com a avaliação de impacto ambiental e os dados da 

baseline. Recomenda-se fortemente a seleção de alternativas que mitiguem os impactos 

negativos efetivamente sem a modificações significativas na ação estratégica e seus objetivos, 

bem como a redução dos impactos sobre os ecossistemas de várzea e biodiversidade 

associada. A predição desempenha um importante papel, dada a redução da incerteza e a 

maximização da dicotomia no processo de tomada de decisão. 

Na última fase, deve-se avaliar se a integridade ecológica das várzeas do município de 

Sorocaba-SP está sendo protegida e se ocorre a promoção do desenvolvimento durante a 

implementação da ação com indicadores (e.g. FISCHER, 2010).    

A consulta pública é um aspecto que oferece a possibilidade de incluir algumas 

características sociais e econômicas do município, necessidades vitais dos interessados e 

possíveis problemas não levantados pelos especialistas. Problemas podem ser evitados ou 

simplificados e o bem-estar da população possui maiores chances de ser assegurado, situação 

que pode ser possibilitada pela participação do Comitê de Bacia Hidrográfica. Destaca-se a 

importância do setor de gerenciamento ambiental ou uso dos recursos naturais no processo. 

O emprego de indicadores auxilia na implementação das fases elencadas, dada a sua 

habilidade de sumarizar informações e auxílio em sua difusão para os interessados. Na AAE, 

indicadores são ferramentas úteis tanto na auxílio técnico como na comunicação (Gao et al., 

2017). Considerando o cenário de Sorocaba e a obtenção de informações oriundas do 

processo de monitoramento, elaborou-se a Tabela 22 para auxiliar no processo. A intenção foi 

trazer elementos que simplifiquem a estrutura de implementação e maximizem os esforços 

para o manejo dos ecossistemas de várzea, através de elementos que refletem o atendimento 

dos objetivos durante a implementação da ação estratégica. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 22 - Indicadores para auxiliar na implementação da estrutura conceitual 

Fase Indicador Descrição Referência 

1 Score qualitativo 

Sistema de grade baseado na 

performance do trabalho, onde é possível 

atribuir notas de A a G, de acordo com o 

a qualidade do atendimento  

Fischer (2010) 

2 

Avaliação Funcional do 

Processo 

Determina as funções das várzeas e sua 

condição ambiental, indicando áreas 

prioritárias e características ambientais 

importantes (funções hidrológicas, sítios 

RAMSAR) necessárias para a baseline e 

análise dos serviços ambientais 

WPEM (2009) 

Valor Ecológico 

(MACBETH) 

Permite um processo de análise 

multicritério e fornece o valor ecológico 

das várzeas após alguns ajustes, bem 

como a conectividade e integridade 

desses sistemas. É possível identificar 

áreas prioritárias para manejo ou 

proteção e o estabelecimento de 

parâmetros para a análise multicritério 

Lavoie et al. (2016) 

Guidelines e valores de 

background 

Permite a comparação entre as áreas 

mediante os valores adotados como 

referência para as varáveis limnológicas 

E.g. RC (BRASIL, 

2005) 

3 

Descritivo, analítico 

e/ou métodos de 

envolvimento 

Determinação de toda a extensão do 

impacto, assim como os impactos 

significativos e formas de mitigação 

E.g. Consulta Ad hoc, 

Indicadores (Sanchez, 

2013), Matrizes de 

impacto (Fisher, 

2004), 

Geoprocessamento 

(e.g. Silva et al. 2017)  

4 
Tiering, Hierarquia das 

alternativas 

Identificação de alternativas apropriadas 

e atendimento das necessidades reais 
E.g. Therivel (2007) 

5 

Critério de performance 
Fornece elementos essenciais para 

verificar a efetividade da AEE 
IAIA (2002) 

Índices limnológicos, 

modelos e estrutura da 

comunidade 

Fornecem informações sobre o estado 

atual das várzeas e facilita a divulgação 

das informações, bem como a sua síntese 

 E.g. IQA (CETES, 

2016), Estrutura da 

comunidade de 

macroinvertebrados 

(Hepp et al., 2010, 

Allan et al., 2012) 
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7. CONCLUSÃO 

 

O rio Sorocaba e suas áreas de várzea no município de Sorocaba-SP sofrem grande 

interferência antrópica, sendo que o lançamento de esgoto doméstico é um dos principais 

condutores diretos de degradação responsáveis pela alteração das variáveis limnológicas 

analisadas, principalmente CE, DBO e OD. A análise qualitativa conjunta de macrófitas 

aquáticas e macroinvertebrados bentônicos contribuíram para verificar que a principal forma 

de poluição que afeta a qualidade das águas do rio Sorocaba e de suas áreas de várzea é a 

orgânica, visto a presença de espécies e ordens indicadoras de desiquilíbrios nos ecossistemas 

aquáticos e a ausência de organismos sensíveis.  

Tal situação de perturbação antrópica nas águas do rio Sorocaba ficou evidente com a 

aplicação dos índices limnológicos, dado o enquadramento em categorias que indicam 

alterações no sistema, principalmente pelo aporte de nutrientes e matéria orgânica ali 

presente. Nota-se também a influência do pulso de inundação e da espiral de nutrientes sobre 

as variáveis limnológica amostradas, bem como alterações no gradiente do rio Sorocaba 

(teoria do contínuo fluvial). 

Os usos e ocupações da terra do município são predominantemente compostos por 

categorias antropogênicas, principalmente por áreas urbanizadas e destinadas ao agronegócio 

(i.e. pastagem, área descoberta, lavoura temporária e silvicultura), situação que exerce forte 

pressão sobre os ecossistemas aquáticos em função da poluição difusa, proximidade com 

fontes impactantes e conversão de áreas de várzeas em usos humanos. A vegetação marginal 

dos corpos hídricos apresenta-se comprometida em algumas localidades, contudo, ela 

desempenha um importante papel na proteção dos recursos hídricos, retenção de compostos, 

provisão de recursos para a biota e proteção dos recursos edáficos. 

Apesar da interferência antrópica, os ecossistemas de várzea existentes no município 

prestam diversos serviços ambientes para a população e são importantes para a manutenção da 

biodiversidade local, visto que funcionam como refúgios no meio urbano para muitas espécies 

em diversas fases do clico de vida. O atual cenário demanda a busca por um equilíbrio entre 

desenvolvimento das atividades econômicas e conservação ambiental, de modo a 

compatibilizar o funcionamento ecológico adequado dos sistemas a atender às demandas da 

sociedade sem o comprometimento da qualidade dos corpos hídricos. 
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Verifica-se que a lacuna existente na LPVN acerca dos ecossistemas de várzea, em 

longo prazo, pode acabar comprometendo a integridade ecológica, metabolismo e funções 

desempenhadas por esses sistemas. A falta do estabelecimento de faixas de vegetação 

marginal ao redor desses sistemas, a não consideração do pulso de inundação e a falta de uma 

abordagem ecologicamente embasada são alguns dos elementos que podem acarretar em 

efeitos adversos para as áreas de várzea. O atual cenário faz necessário a atuação da gestão 

municipal, o que pode favorecer o manejo adequado desses sistemas ecológicos e prover uma 

proteção mais adequada.   

Destaca-se a importância do desenvolvimento de mecanismos municipais que 

favoreçam a manutenção da integridade ecológica das áreas de várzea e restrinja os efeitos 

adversos oriundos do processo de ocupação do território municipal e das lacunas da LPVN. 

Salienta-se que o uso de instrumentos da atual política urbana brasileira (i.e. Estatuto da 

Cidade) e a Avaliação Ambiental Estratégica pode contribuir efetivamente para a proteção 

desses corpos hídricos. A estrutura conceitual apresentada pode ser adaptada e utilizada para 

outros contextos e realidades, visto que as fases estabelecidas são gerais e propiciam o 

emprego do instrumento de política ambiental no nível municipal. 

Recomenda-se a realização de estudos envolvendo aspectos ecotoxicológicos e o uso 

da ecohidrologia, assim como os metais pesados presentes na água e no sedimento, além de 

poluentes emergentes e recuperação das vegetação marginal dos ambientes aquáticos.  
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Anexo 1 - Valores médios das variáveis limnológicas e o respectivo desvio padrão (±DP) para 

o Rio Sorocaba no período chuvoso. 

Variáveis Estações de Coleta – Rio Sorocaba  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Colf 

(UFC/100 ml) 

- 528.400 352.000 - - - 198.400 195.200 

Colt 

(UFC/100 ml) 

- 876.800 563.200 - - - 502.400 681.600 

CE 

(µS/cm) 

133,13 

(4,579) 

97,3 

(2,645) 

124,47 

(6,379) 

106,27 

(2,193) 

98,37 

(0,208) 

103,1 

(0,871) 

132,14 

(8,630) 

312,67 

(3,055) 

DBO5 

(mg/L) 

5,21 

(0,297) 

2,86 

(0,324) 

1,57 

(0,491) 

3,25 

(0,243) 

2,59 

(0,309) 

3,02 

(0,165) 

1,09 

(0,309) 

1,34 

(0,169) 

OD 

(mg/L) 

6,01 

(0,231) 

5,21 

(0,125) 

2,37 

(0,195) 

4,90 

(0,032) 

4,63 

(0,239) 

4,68 

(0,075) 

2,10 

(0,179) 

1,40 

(0,117) 

pH 7,66 

(0,025) 

7,85 

(0,036) 

7,60 

(0,055) 

7,50 

(0,066) 

8,27 

(0,017) 

7,35 

(0,047) 

7,03 

(0,017) 

7,64 

(0,03) 

PT 

(ug /L) 

- 23 

(0,010) 

29 

(0,009) 

- - - 19 

(0,001) 

33 

(0,017) 

NT 

(mg/L) 

- 1,322 

(0,026) 

1,435 

(0,029) 

- - - - 3,435 

(0,069) 

ST 

(mg/L) 

4,33 

(1,040) 

59,33 

(5,507) 

81,66 

(11,590) 

16,13 

(2,715) 

9,87 

(0,288) 

27,74 

(5,367) 

81,67 

(12,858) 

17,37 

(8,711) 

STD 

(mg/L) 

50,87 

(2,610) 

33,9 

(0,6) 

42,53 

(1,558) 

41,73 

(0,838) 

36,4 

(0,360) 

38,83 

(0,550) 

48,70 

(0,624) 

172,87 

(10,210) 

T 

(°C) 

27 21,5 26 20 22 26 20 20 

Turb 

(NTU) 

14,66 

(2) 

144,34 

(33,171) 

115,67 

(105,077) 

137,33 

(1,527) 

26,66 

(1,154) 

77,67 

(5,131) 

200 

(9,643) 

67,2 

(24,039) 

Onde: Colf – Coliformes fecais, Colt – Coliformes totais, CE – Condutividade elétrica, DBO5 

– Demanda bioquímica de oxigênio, pH – potencial de hidrogênio, PT – Fósforo total, NT – 

Nitrogênio total, ST – Sólidos totais, SDT – Sólidos totais dissolvidos, T – Temperatura, Turb 

– Turbidez. 

 

  

 

 

 

 

 

 



114 
 

Anexo 2 - Valores médios das variáveis limnológicas e o respectivo desvio padrão (±DP) para 

as áreas de várzea no período chuvoso. 

Variáveis Estações de Coleta – Várzeas  

1 2 3 4 5 6 7 8 

CE 

(µS/cm) 

136,13 

(2,274) 

123,17 

(0,665) 

172,20 

(1,081) 

205,67 

(2,516) 

61,23 

(5,052) 

88,13 

(0,472) 

132,14 

(8,630) 

172,67 

(0,665) 

DBO5 

(mg/L) 

5,23 

(0,243) 

4,37 

(0,174) 

4,27 

(0,170) 

3,85 

(0,424) 

3,32 

(0,126) 

3,15 

(0,141) 

4,02 

(0,085) 

3,55 

(0,154) 

OD 

(mg/L) 

5,61 

(0,04) 

4,75 

(0,03) 

3,51 

(0,081) 

0,45 

(0,049) 

5,04 

(0,037) 

3,76 

(0,050) 

4,71 

(0,065) 

5,15 

(0,01) 

pH 7,60 

(0,133) 

7,45 

(0,170) 

7,47 

(0,015) 

6,94 

(0,011) 

7,75 

(0,03) 

7,32 

(0,104) 

7,45 

(0,030) 

7,18 

(0,047) 

ST 

(mg/L) 

7,866 

(2,759) 

9,80 

(6,856) 

18,366 

(3,842) 

39,37 

(4,880) 

8,20 

(4,267) 

24,73 

(3,181) 

8,80 

(3,404) 

22,233 

(1,960) 

STD 

(mg/L) 

53,53 

(0,208) 

46,97 

(0,057) 

68,23 

(0,251) 

83,57 

(0,529) 

20,47 

(1,845) 

31,93 

(0,665) 

47,16 

(0,585) 

69,33 

(4,020) 

T 

(°C) 

20,5 27 24 25 26 24 29 22 

Turb 

(NTU) 

15,66 

(0,208) 

19,33 

(0,057) 

35,66 

(0,251) 

205,66 

(0,529) 

37,66 

(1.845) 

17,66 

(0.665) 

37,66 

(0.585) 

76,9 

(4.020) 

Onde: CE – Condutividade elétrica, DBO5 – Demanda bioquímica de oxigênio, pH – 

potencial de hidrogênio, ST – Sólidos totais, SDT – Sólidos totais dissolvidos, T – 

Temperatura, Turb – Turbidez. 
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Anexo 3 - Valores médios das variáveis limnológicas e o respectivo desvio padrão (±DP) para 

o Rio Sorocaba no período de estiagem. 

Variáveis Estações de Coleta – Rio Sorocaba  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Colf 

(UFC/100 ml) 

- 985.600 544.000 - - - 537.600 800.000 

Colt 

(UFC/100 ml) 

- 1.228.800 755.200 - - - 761.600 1.075.200 

CE 

(µS/cm) 

144,53 

(6,064) 

95,73 

(2,315) 

127,73 

(0,449) 

124,06 

(1,108) 

106,96 

(0,543) 

114,63 

(0,871) 

125,33 

(0,736) 

133,13 

(0,498) 

DBO5 

(mg/L) 

3,19 

(0,937) 

3,70 

(0,405) 

1,42 

(0,361) 

3,00 

(0,317) 

5,15 

(0,254) 

3,08 

(0,442) 

2,59 

(0,277) 

2,79 

(0,350) 

OD 

(mg/L) 

8,19 

(0,125) 

7,07 

(0,076) 

4,85 

(0,195) 

5,46 

(0,087) 

6,72 

(0,085) 

6,06 

(0,105) 

5,15 

(0,123) 

4,40 

(0,139) 

pH 7,86 

(0,055) 

7,56 

(0,009) 

7,41 

(0,055) 

7,50 

(0,091) 

7,23 

(0,020) 

7,14 

(0,309) 

7,11 

(0,060) 

7,16 

(0,026) 

PT 

(ug/L) 

- 14 

(0,008) 

318 

(0,009) 

- - - 313 

(0,011) 

118 

(0,040) 

NT 

(mg/L) 

- 1,084 

(0,021) 

1,107 

(0,022) 

- - - - 2,018 

(0,040) 

ST 

(mg/L) 

8,20 

(2,628) 

7,73 

(0,416) 

11,00 

(0,953) 

15,36 

(10,089) 

6,866 

(0,838) 

14,466 

(7,011) 

10,666 

(3,785) 

8,45 

(3,867) 

STD 

(mg/L) 

57 

(2,222) 

35,66 

(0,654) 

49 

(0,282) 

47,73 

(0,418) 

40,4 

(0,216) 

43,23 

(0,464) 

48,33 

(0,205) 

51,73 

(0,249) 

T 

(°C) 

19 19 20 20 20 19 16 19 

Turb 

(NTU) 

22,36 

(1,504) 

13,56 

(0,351) 

39,56 

(3,939) 

65,66 

(6,110) 

24,66 

(5,033) 

58,33 

(4,618) 

44,33 

(5,507) 

46,00 

(8,660) 

Onde: Colf – Coliformes fecais, Colt – Coliformes totais, CE – Condutividade elétrica, DBO5 

– Demanda bioquímica de oxigênio, pH – potencial de hidrogênio, PT – Fósforo total, NT – 

Nitrogênio total, ST – Sólidos totais, SDT – Sólidos totais dissolvidos, T – Temperatura, Turb 

– Turbidez. 
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Anexo 4 - Valores médios das variáveis limnológicas e o respectivo desvio padrão (±DP) para 

as áreas de várzea no período de estiagem. 

Variáveis Estações de Coleta – Várzeas  

1 2 3 4 5 6 7 8 

CE 

(µS/cm) 

137,43 

(1,763) 

94,3 

(0,244) 

100,86 

(0,188) 

143,43 

(5,38) 

44,4 

(0,244) 

78 

(0,725) 

123,73 

(0,339) 

137,97 

(4,246) 

DBO5,20 

(mg/L) 

2,40 

(0,315) 

1,69 

(0,537) 

1,99 

(0,398) 

4,18 

(0,645) 

2,70 

(0,404) 

1,40 

(0,170) 

2,95 

(0,164) 

3,17 

(1,259) 

OD 

(mg/L) 

4,37 

(0,033) 

6,83 

(0,078) 

3,47 

(0,118) 

0,40 

(0,041) 

7,72 

(0,045) 

3,34 

(0,052) 

3,47 

(0,08) 

5,27 

(0,173) 

pH 7,54 

(0,032) 

7,43 

(0,02) 

7,25 

(0,021) 

7,09 

(0,036) 

7,27 

(0,029) 

7,08 

(0,024) 

7,19 

(0,049) 

7,06 

(0,098) 

ST 

(mg/L) 

9,06 

(1,450) 

13,133 

(1,266) 

90,333 

(3,569) 

40,33 

(15,30) 

3,333 

(0,665) 

8,666 

(5,773) 
7,00 

(4,582) 

40,00 

(50,239) 

STD 

(mg/L) 

53,26 

(0,939) 

34,9 

(0,081) 

37,43 

(0,205) 

55,8 

(1,981) 

13,24 

(0,302) 

27,73 

(0,665) 

47,06 

(0,659) 

53,43 

(2,145) 

T 

(°C) 

18 20 19 20 20 19 27 22 

Turb 

(NTU) 

44,53 

(0,850) 

38,40 

(1,868) 

472,66 

(10,016) 

192,33 

(40,265) 

27,33 

(3,214) 

15,33 

(3,055) 

44,66 

(11,503) 

39,66 

(4,932) 

Onde: CE – Condutividade elétrica, DBO5 – Demanda bioquímica de oxigênio, pH – 

potencial de hidrogênio, ST – Sólidos totais, SDT – Sólidos totais dissolvidos, T – 

Temperatura, Turb – Turbidez. 
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Anexo 6 – Ficha de avaliação dos Serviços Ambientais 

Prezado(a) Entrevistado (a), com base no seu julgamento, por favor atribua uma nota geral para a 

capacidade de provisão (tabela 1) e demanda (tabela 2) associadas com os serviços ambientais prestados pelas 

várzeas do Rio Sorocaba. Agradecemos a sua colaboração! 

Tabela 1 - Valores de score para a capacidade de provisão dos serviços ambientais e a sua descrição 

 

Fonte: Burkhard et al. (2009) 

Tabela 2 - Valores de score para a demanda relacionada com os serviços ambientais e a sua descrição. 

 

 

 

 

 

Fonte: Burkhard et al. (2009) 

 

Tabela 3 - Matriz para a avaliação da capacidade de provisão e demanda dos serviços ambientais (SA) 

 

Categoria de SA 

 

Tipologias Provisão 

 

Demanda 

PROVISÃO 

Água   

Provisão de Ictiofauna   

Aquicultura   

REGULAÇÃO 

Regulação do Microclima   

Controle do fluxo de água   

Recarga de aquíferos   

Regulação dos Processos Erosivos   

Regulação de Nutrientes   

Purificação da Água   

SUPORTE 

Produção Primária   

Ciclagem da água   

Ciclagem de Nutrientes   

Manutenção das população de ictiofauna   

CULTURAL 

Recreação   

Pesca voltada ao lazer   

Valores estéticos   

Valores de educação   

Valor intrínseco da biodiversidade   

Fonte: Adaptado de Burkhard et al. (2009) 

 

Referência 

BURKHARD, B.; MULLER, F.; WINDHORST, W. Landscapes Capacities to Provide Ecosystem Services - a 

Concept for Land-Cover Based Assessments. Landscape Online, v. 15, p. 1 - 22, 2009. 

 

Score Descrição 

0 Capacidade não relevante 

1 Capacidade relativamente baixa 

2 Capacidade relevante 

3 Capacidade mediana 

4 Capacidade relativamente alta 

5 Capacidade muito alta 

Score Descrição 

0 Demanda não relevante 

1 Demanda relativamente baixa 

2 Demanda e relevante 

3 Demanda mediana 

4 Demanda relativamente alta 

5 Demanda muito alta 
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Anexo 5 - Distância da área urbanizada (m) das estações de coleta 

Rio Sorocaba Distância Áreas de várzea Distância 

R1 21 V1 55 

R2 220 V2 55,2 

R3 20 V3 21,2 

R4 245,8 V4 166,6 

R5 78,2 V5 46,2 

R6 125 V6 35 

R7 29,3 V7 29,6 

R8 106,9 V8 50,5 
Fonte: Elaborado pelo autor. 


