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RESUMO 

 

Na Região Metropolitana de São Paulo, a expansão urbana e as atividades 
antrópicas exercem influência relevante na qualidade e disponibilidade das águas 
superficiais, cujos processos naturais se encontram em situação de desequilíbrio. 
Esta situação impossibilita seu uso sustentável, devido à supressão dos 
componentes essenciais para manutenção de suas funções ecológicas, também 
perturbadas pela presença de substâncias perigosas para a saúde humana e para 
os ecossistemas aquáticos. Tendo esta situação como referencial, a presente 
pesquisa aborda um estudo de caso e analisa a influência do uso e ocupação do 
solo na qualidade das águas do rio Cotia, município de Cotia. Para constatar esta 
influência, realizaram-se entre os parâmetros do Índice de Qualidade da Água 
análise de correlação de Pearson, flutuações ao longo do período utilizando 
regressão linear e polinomial, correlação com a expansão urbana e industrial e 
precipitações com série histórica de dados entre os anos de 1970 e 2010. Concluiu-
se que a expansão urbana favorece a degradação da qualidade das águas, 
reduzindo a disponibilidade e a qualidade da água da bacia, onerando o tratamento 
e colocando em risco a saúde da população em geral. 
 
 

 

Palavras-chave: Expansão Urbana, Qualidade das Águas, Rio Cotia, Correlação de 

Pearson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

In the Metropolitan Region of the state of São Paulo, the urban sprawl and the 
anthropogenic activities impress a significant influence on the quality and availability 
of surface water, whose natural processes are in a state of imbalance. This 
imbalance hinders their sustainable use, due to the suppression of the essential 
components for maintaining ecological functions also disturbed by the presence of 
substances hazardous to human health and aquatic ecosystems. Having this as a 
reference, this research addresses a case study and analyzes the influence of the 
land use and occupation on the quality of the water of the river Cotia, located in the 
district of Cotia, state of São Paulo, Brazil. This influence was observed  by 
performing a Person analysis correlation within the Water Quality Index  parameters, 
its fluctuations over time using linear and polynomial regression and a correlation 
within urban and industrial expansion and precipitation, with historical data study 
between 1970 and 2010. It was concluded that the urban expansion favors the 
degradation of water quality, reducing the availability and quality of the water in the 
drainage basin, burdening the water treatment and jeopardizing the local population 
health.  
 
 

 

Key-Words: Urban Sprawl, Quality of surface water, river Cotia, Person analysis 

correlation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente urbanização e industrialização estão tendo como consequência um 

maior comprometimento da qualidade das águas dos rios e reservatórios, 

principalmente, devido às modificações dos ciclos naturais do oxigênio, do fósforo, 

do nitrogênio, carbono, da água, dos microrganismos, dentre outros.  

 

As alterações dos ciclos naturais se dão pelo lançamento de poluentes e 

contaminantes no ambiente, tendo como principais fatores a deficiência do sistema 

de coleta e tratamento dos esgotos gerados pela população e pelas indústrias, a 

disposição inadequada de resíduos domésticos e industriais, a utilização de 

fertilizantes e agrotóxicos em concentrações excessivas, a retirada da cobertura 

vegetal, em especial a ciliar e outras, alterando as propriedades físicas, químicas e 

biológicas da água, o que compromete sua qualidade e quantidade para tratamento 

e distribuição à população. 

 

Nas últimas décadas, com o aumento vertiginoso da população, a crescente 

expansão das indústrias e de seus múltiplos processos e a evolução das práticas 

agropecuárias, aumentaram consideravelmente o consumo de água, embora essas 

atividades a tenham progressivamente prejudicado pela poluição (AZEVEDO 

NETTO, 1975; BRANCO, 1984; ABELHO, 2010), causando a diminuição de sua 

qualidade, tornando-a imprópria para determinados fins (ABELHO, 2010), o que 

compromete seu uso para a atual e às futuras gerações.   

 

De acordo com pesquisas do International Water Management Institute (IWMI), 

citada por Bernardi (2013), nos próximos anos, o uso de água no mundo aumentará 

em 71%, dos quais, mais de 90% será em países em desenvolvimento, como, por 

exemplo, o Brasil.  

 

O Brasil como um dos países depositários de uma das maiores reserva de água 

doce do mundo (SUGUIO, 2006), também enfrenta um dos maiores problemas 

mundiais: a poluição de suas águas, tendo como um dos agentes principais, a 
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urbanização das áreas de inundação dos rios.  

 

Garantir água em quantidade e qualidade para abastecimento público, 

principalmente em regiões metropolitanas, onde se concentra os grandes 

aglomerados urbanos, e assim suprir suas necessidades vitais, é uma das questões 

atuais das mais ponderáveis e importantes, uma vez que, traz como resultado, uma 

rápida e sensível melhoria nas condições socioeconômicas e ambientais, em 

especial, relacionada à saúde (OLIVEIRA, 1969) e à qualidade de vida da 

população.  

 

A remoção completa dos resíduos sólidos e líquidos são problemas que devem ser 

resolvidos integralmente sob pena, das atividades desse aglomerado, ser 

perturbadas com endemias que empeçam o desenvolvimento das condições de vida 

da população (PINHEIRO; AYROSA, 1940), com uma efetiva redução na qualidade 

das águas dos mananciais, podendo torná-las impróprias para utilização para 

tratamento e abastecimento público (REBOUÇAS, 2006).  

 

Conforme o estado de conservação de uma bacia hidrográfica, além da 

possibilidade de trazer riscos à saúde pública, determina os custos de tratamento de 

águas para abastecimento público (REIS, 2004), face às inúmeras substâncias 

lançadas nos cursos d’água, tornando o tratamento cada vez mais oneroso. 

 

Para análise dessas situações, esta pesquisa apresenta como estudo a evolução da 

qualidade das águas do rio Cotia, localizado à Oeste da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), utilizando o Indice da Qualidade das Águas (IQA), senso 

CETESB, como referência, apresentando a gradativa perda de qualidade de suas 

águas para abastecimento público, suas tendências estatísticas ao longo do tempo e 

compreender, desta forma, a influência da expansão urbana na qualidade e 

quantidade das águas para tratamento e distribuição para consumo humano.  
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1.1 Objetivos 

 

Dentro desse enfoque, o presente estudo apresenta os seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar a evolução histórica da qualidade das 

águas do rio Cotia, entre os anos de 1970 e 2010 e sua relação com a expansão 

urbana.  

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos destacam-se: 

 

Objetivo 1: Análise da evolução do uso do solo comparativamente à evolução do 

IQA; 

 

Objetivo 2: Analise das tendências estatísticas do IQA e o comportamento ao longo 

do período de forma isolada, correlacionada, intercorrelacionada, verificando 

interdependências e estabelecendo correlação com o crescimento populacional e 

industrial da cidade de Cotia, com a expansão urbana e com pluviometria, utilizando 

análise estatística por regressão linear e polinomial e respectivas relações de 

causalidade; 

 

Objetivo 3: Descrever, interpretar, correlacionar, avaliar e predizer estatisticamente o 

futuro do rio como manancial para consumo público;  

 

Objetivo 4: Contribuir com os poderes público estadual e municipais na adoção de 

medidas de proteção e recuperação desse importante manancial e ser útil como um 

estudo de caso para os demais mananciais da RMSP e do Brasil. 
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1.2 Localização da área de pesquisa  

 

 

O rio Cotia localiza-se na bacia hidrográfica de mesmo nome com sua área 

aproximada de 250 km2 (FESB, 1972b) (Figura 1). 

 

Faz parte da bacia hidrográfica do Alto Tietê, denominada Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) Alto Tietê. Na bacia do rio Cotia 

estão presentes os municípios de Cotia, Carapicuíba, Barueri, Embu das Artes, 

Jandira e Vargem Grande Paulista (CPTI; IPT, 2009). A nascente do rio Cotia 

localiza-se no sul da Reserva Florestal do Morro Grande (RFMG), no Morro do 

Chiqueiro, Serra de Itatuba, divisa com Itapecerica da Serra, em Cotia-SP (IGC, 

1938; SABESP, 1997). 

 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Cotia na RMSP. Fonte: Beu; Cruz (2006). 

 

 

1.3  Justificativa 

 

 

A água constitui um elemento essencial, para não dizer imprescindível, à existência 

e manutenção da vida, à biodiversidade e ao desenvolvimento das civilizações deste 

a mais alta antiguidade (OLIVEIRA, 1966; AMARAL, 1999; TUNDISI, 2003; 
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SUGUIO, 2006). Embora dependam da água, as civilizações através de suas 

atividades, sempre a poluíram e a degradaram (BRANCO, 1984; TUNDISI, 2003) e 

durante toda a história da humanidade, a água gerou conflitos por seu domínio e 

utilização e, em especial, para o abastecimento público, nas práticas agropecuárias 

e mais recentemente no uso industrial (TUNDISI, 2003).  

 

A RMSP é o maior e mais populoso aglomerado urbano do Brasil e um dos cinco 

maiores do mundo, composta por 39 municípios e com o maior parque industrial e 

mercado produtivo do país. No entanto, possui uma baixa disponibilidade hídrica, 

podendo entrar em colapso em curto prazo (RIBEIRO, 2011). Mais de 40% da água 

consumida nessa região é importada da bacia do rio Piracicaba, localizado ao norte 

da bacia do Alto Tietê (FUSP, 2009). 

 

A RMSP enfrenta os limites de sustentabilidade dos ecossistemas locais, pois está 

perdendo as suas características de recurso natural renovável, uma vez que, 

metade da disponibilidade de água doce está seriamente comprometida por lixões e 

lançamento de esgoto. Além disso, a ocupação antrópica irregular em áreas de 

mananciais cresce todos os dias, pressionando de forma negativa os ecossistemas 

aquáticos. E, em função da contaminação dos mananciais, a RMSP está 

praticamente sem opções para expandir a sua rede de captação atual, procurando 

água cada vez mais distante para abastecer a população. Além disso, a empresa 

concessionária de captação, tratamento e distribuição de água, amarga uma perda 

não-faturada de mais de 30% de água tratada em virtude dos vazamentos nas 

tubulações de distribuição e por ligações clandestinas (SUGUIO, 2006). 

 

A bacia do rio Cotia, localizada na RMSP, sem uma efetiva política de planejamento 

urbano e ambiental, ao longo das últimas décadas, está perdendo significativa 

qualidade de suas águas, o que poderá causar efetiva redução de seu potencial 

hídrico, comprometendo o abastecimento de água para, aproximadamente, 4,3% da 

população da RMSP, ou seja, cerca de 860 mil pessoas. 

 

As reclamações quanto à qualidade de tratamento das águas do Baixo Cotia, 

tiveram origem no final da década de 1960, o que gerou ações de monitoramento a 
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partir de 1970 (FESB, 1971), quando deu-se inicio ao programa de Controle de 

Poluição das Águas do Baixo Cotia e, mesmo assim, na década de 1980, a poluição 

de suas águas chegou a níveis tão elevados que, em determinados momentos, a 

empresa de saneamento interrompeu o tratamento e, consequentemente, o 

abastecimento público para algumas cidades atendidas por esse sistema (ZUFFO; 

SANTOS; DIAS, 2002). 

Na civilização industrializada e urbana, as atividades humanas, de forma 

descontrolada e sem planejamento ambiental,  estão contribuindo cada vez mais 

para o desequilíbrio ecológico dos sistemas naturais, por consequencia, a 

deterioração qualitativa da biosfera indispensável à vida, estendendo a alguns 

ambientes comuns, como é o caso da água potável  (BRANCO, 1984).  

 

Portanto, para proteger e conhecer de fato as causas da perda da qualidade das 

águas, estudos de tendências de degradação e poluição dos mananciais, assume 

um dos papeis de maior relevância para se planejar medidas de prevenção e 

precaução para a conservação e proteção dos mananciais, em especial, na RMSP. 

 

A escolha do tema e da região de pesquisa, se deu pela importância do rio Cotia 

como manancial e sua importância no fornecimento de água potável com qualidade 

e quantidade necessária para abastecimento para a região, seja para uso 

doméstico, industrial, agropecuário e outros.  

 

Com este estudo, espera-se contribuir com os poderes públicos estadual e 

municipais, com o planejamento urbano e ambiental, não somente da bacia do rio 

Cotia, mas de todas as bacias que vem sofrendo degradação por fatores de 

crescimento industrial e urbano, assim como, projetos preventivos para outras. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais e métodos adotados para se atingir os objetivos propostos, estão a 

seguir apresentados segundo as atividades pesquisadas. 

 

2.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo conhecer as publicações disponíveis de 

interesse à pesquisa e métodos utilizados em investigações similares. 

A busca de respostas da problemática que cerca o tema deste trabalho, a partir de 

referências publicadas, permite a análise das contribuições por meio de fichamento 

bibliográfico realizado com trabalhos publicados deste a década de 30 até os dias de 

hoje. 

O levantamento foi direcionado para dissertações, teses, textos, artigos em 

periódicos, relatórios técnicos e mapas temáticos junto à sites, USP, CETESB, 

SABESP, EMPLASA e IBGE.  

 

2.2 Caracterização do meio físico 

 

A caracterização do meio físico foi realizada por compilação de dados disponíveis. 

Para o relevo foi utilizado o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, em 

escala 1:1.000.000 (PONÇANO et al., 1981). Para o substrato geológico foi utilizada 

a Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo escala 1:100.000 

(EMPLASA, 1980). As principais informações morfométricas do relevo da região 

foram analisadas a partir de cartas topográficas 1:50.000 do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) (1984a). Para a pedologia foi utilizado o Mapa 

Pedológico do Estado de São Paulo na escala de 1:500.000 (OLIVEIRA et al., 1999). 

Com base nos mapas disponíveis foi possível realizar uma compartimentação da 

bacia em diferentes sistemas de relevo. 

 

2.3 Expansão urbana, uso e ocupação do solo 

 

Para aspectos relevantes para a pesquisa da história da região foram consideradas 

referências disponíveis em bibliotecas. 

Para o mapeamento da expansão urbana, foi utilizado o mapa temático Expansão 

da Área Urbanizada até 2002, em escala 1:100.000 (EMPLASA, 2008). Para 

caracterização do uso e ocupação do solo das áreas inseridas na bacia do rio Cotia, 

pertencentes aos municípios de Jandira, Carapicuíba, Jandira, Vargem Grande 

Paulista, Embu e Cotia, foi utilizado o Mapa do Uso e Ocupação do Solo da Região 

Metropolitana de São Paulo (EMPLASA, 2006g) em escala 1:100.000 e os Atlas de 

Uso e Ocupação do Solo do Município de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, 

Jandira e Vargem Grande Paulista (EMPLASA, 2006a,b,c,d,e,f), escala 1:17.000. 

 

2.4 Levantamento de dados da qualidade das águas 

 

Os dados de qualidade das águas do rio Cotia é uma coleção de dados 

disponibilizados pelo monitoramento que a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) tem realizado desde o ano de 1970. Esses dados 

podem ser divididos em dois conjuntos: de 1970 a 1977 e de 1978 a 2010.   

O primeiro conjunto representa a preocupação na época em analisar a poluição 

industrial nas águas do rio Cotia. Este monitoramento contemplava parâmetros que 

variavam de ano a ano, com amostras por períodos que vão de 3 meses a 6 meses 

anuais. As amostras foram analisadas obtendo-se a magnitude da poluição 

industrial, seja por matéria orgânica ou inorgânica.  
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A partir de 1978, a CETESB passou a considerar a análise da qualidade das águas 

superficiais com base no Índice de Qualidade das Águas (IQA), fundamentado em 

índice desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF), dos Estados Unidos 

da America do Norte.  

As análises relativas ao rio Cotia, disponibilizadas pela CETESB, constituem série 

histórica bastante extensa em três pontos de monitoramento, contendo mais de 

5000 dados. O primeiro localiza-se na captação da Estação de Tratamento de Água 

do Alto Cotia (Barragem da Graça), o segundo a jusante da ponte sobre o rio Cotia, 

na Rodovia Raposo Tavares (Raposo Tavares) e o terceiro no canal de captação de 

água da Estação de Tratamento de água do Baixo Cotia (Cotia Baixo) (Figura 2). Da 

Barragem da Graça e da Rodovia Raposo Tavares, há dados do IQA e seus 

parâmetros de 1978 a 2010; e Cotia Baixo, os dados são de 1982 a 2010. As 

estações apresentam lacunas em algumas variáveis, o que não compromete o 

conjunto de dados, uma vez que o número de amostras é considerável. 

   

 

Figura 2 – RMSP: Pontos de monitoramento na Bacia Hidrográfica do rio Cotia. Fonte: CETESB 

(2011). 
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2.5 Análise de dados 

 

Para analise dos dados dos monitoramentos realizados pode-se considerar dois 

métodos de abordagem: o método experimental e o método estatístico.  O método 

experimental consiste em manter constante todos os fatores (variáveis) menos um e 

variar este fator de modo que o pesquisador possa desvendar seus efeitos. O 

método estatístico, diante da impossibilidade de se manter esses fatores constantes, 

admite todos eles variando, registrando essa variação e procurando determinar no 

resultado final quais os efeitos cabem a cada um deles. Dessa forma, pode-se 

analisar, interpretar e estabelecer a evolução e desenvolvimento entre os mais 

diversos fatores que se interagem em uma população de dados (SHIGUTI; 

SHIGUTI, 2006). Tanto um como o outro, foram utilizados no desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

 

Além dos métodos descritos, nesta pesquisa foi aplicada a estatística descritiva, que 

pode ser entendida como uma função cujo objetivo é a de observar fenômenos de 

mesma natureza, a de coletar dados numéricos referentes a esses fenômenos, a de 

organizar e a de classificar esses dados observados, além de sua apresentação por 

meio de tabelas, diagramas e gráficos; e por fim, analisá-los e interpretá-los 

(KURATA et al., 1989) e prever tendências e comportamentos. 

 

Com base nos levantamentos realizados pela CETESB, foi utilizado o IQA e seus 

parâmetros, obtendo-se médias mensais; junto ao DAEE foram obtidos os índices 

pluviométricos da estação meteorológica E3-034, Cachoeira da Graça, pertencente 

à rede de estações meteorológicas deste órgão.  

 

2.5.1 Previsão e predição. 

 

Prever significa calcular ou mesmo predizer alguns eventos futuros ou condições 

geralmente como um resultado de um estudo racional e análise de dados 

disponíveis pertinentes (BROWN, 1959 apud RUBIO, 2012).  Isso se transforma em 

duas áreas: a previsão e a predição. O primeiro tipo, frequentemente, usa a análise 

de séries temporais de um passado em antecipação ao futuro. Por isso, pode-se 
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dizer que a previsão é um processo de estimar eventos ou valores que podem 

ocorrer no futuro. Usando-se uma série desses valores históricos, pode-se calcular o 

próximo evento ou valor. A predição, por outro lado, pode ser pensada como uma 

estimativa baseada no significado desses valores, pois é um processo subjetivo que 

usa da intuição, análise superficial e outros fatores conhecidos que possam afetar 

esses eventos futuros (RUBIO, 2012). 

 

Em termos estatísticos, a previsão é definida por uma estimativa da demanda futura, 

que pode ser determinada por meios matemáticos usando dados históricos reais e 

que podem ser criados subjetivamente pelo uso estimativo de fontes informais; ou 

representar uma combinação das duas técnicas. A definição estabelece três 

procedimentos para se prever (1) Um tratamento numérico, puramente objetivo ou 

quantitativo; (2) O tratamento subjetivo, por julgamento ou qualitativo; e (3) A 

combinação dos dois tratamentos. O terceiro procedimento é geralmente o mais 

aconselhável para a maioria das situações, pois, as previsões se fazem necessárias 

para planejar, principalmente em situações que se tornam difíceis de antecipar 

(RUBIO, 2012). 

 

 

2.5.2 Séries temporais 

 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas séries temporais do IQA e seus parâmetros, 

incluindo os índices pluviométricos.  

 

Segundo Teixeira (2008), chama-se série temporal a um conjunto ou quantidade de 

observações que são feitas em determinado intervalo de tempo. Normalmente, nesta 

representação, utilizam-se intervalos de tempo iguais, seja diariamente, 

mensalmente, anualmente etc. 

 

Segundo Ferreira (2001), uma série temporal é uma seqüência de observações 

sobre uma variável de interesse. A variável é observada em pontos temporais 
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discretos, usualmente equidistantes, e a análise de tal comportamento temporal, 

envolvem a descrição do processo ou fenômeno que gera a sequência. 

 

Segundo Reboita (2005), uma série temporal é matematicamente definida por uma 

função cuja forma geral é: 

 

)(tfy =                               (1) 

 

onde y  é o valor da variável em estudo, t  é o tempo a que ela se refere e f  é a 

regra que relaciona o valor da variável em estudo com a data a que ela se refere, 

originando um gráfico de uma série temporal. Esse gráfico é uma linha que relaciona 

os valores da variável em estudo (posicionada no eixo y ) com o tempo (posicionado 

no eixo x ) (Figura 3). 

 

Segundo Reboita (2005), as séries temporais são compostas de quatro padrões, ou 

elementos, básicos: 

 

a) Tendência: o termo tendência descreve um movimento suave, em longo prazo, 

dos dados, para cima ou para baixo (flutuações) (Figura 3); 

 

 

 
Figura 3 – Exemplo de série com tendência de crescimento linear. Fonte: Migon (2013). 
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b) Variações cíclicas: existe um padrão cíclico quando as variações apresentam 

certo grau de regularidade; entretanto com período diferente de um ano; 

c) Variações sazonais: os fenômenos sazonais estão associados às estações do 

ano. São semelhantes aos fenômenos cíclicos, mas a diferença fundamental 

entre eles é o tempo entre duas cristas consecutivas; no caso dos ciclos, esse 

tempo é diferente de um ano; no caso da sazonalidade, ele é de um ano. O ciclo 

sazonal também pode receber a denominação de ciclo anual; 

d) Variações irregulares: são variações aleatórias, que não apresentam regularidade 

(Figura 3). 

 

Conforme Migon (2013) e Reboita (2005), os principais objetivos de uma análise de 

séries temporais são:  

 

a) Compreender o mecanismo da série possibilitando: 

• Descrever efetivamente o comportamento da série; 

• Encontrar periodicidades na série; 

• Tentar obter razões para o comportamento da série (possivelmente através 

de variáveis auxiliares); 

• Controlar a trajetória da série;  

• Quando as observações são tomadas de duas ou mais variáveis, pode-se 

estar interessado em saber se a variação de uma série pode explicar a 

variação das outras. 

 

b) Predizer o comportamento futuro da série possibilitando: 

•••• Fazer planos a longo, médio e curto prazo; 

•••• Predição de eventos futuros, com o intuito de tomada de decisão. 

 

Nesta pesquisa as séries temporais foram estudadas visando descrever e obter 

razões para seu comportamento, às quais foram tomadas de duas ou mais variáveis, 

com o interesse em analisar se a variação de uma série pode explicar a variação 

das outras e predizer eventos futuros, utilizando os gráficos correspondentes do IQA 

e seus parâmetros.  
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2.5.3 Medida de tendência central (média) e a influência por valores extremos 

 

 

Como medida de tendência central, foi escolhida a média, pois seu cálculo leva em 

consideração os valores de todos os indivíduos estudados, e é utilizada em boa 

parte dos testes estatísticos para calcular diferenças em um estudo. O cálculo da 

média x  é feito pelo somatório dos valores de todas as observações (indivíduos), 

dividido pelo número de observações ( n ). A média pode ser influenciada por 

valores extremos (PINHEIRO, 1988; DUQUIA, 2006) ou apresentar variação 

irregular. Durante o levantamento dos dados, objetivando a eliminação de erros 

capazes de provocar futuros enganos de apresentação e análise, procede-se à sua 

revisão, suprimindo valores, cujas variações são irregulares e/ou extremos; portanto, 

estranhos ao levantamento, organizando os dados de maneira prática e racional 

para o melhor entendimento do fenômeno que se está pesquisando (FONSECA; 

MARTINS, 1982).  

 

A modelagem, ou seja, o ajuste de uma variável experimental a um teórico é um 

passo fundamental na análise variográfica, sendo um processo que envolve várias 

tentativas e no qual a experiência pesa muito. Pode-se optar por um ajuste manual 

por comparação visual, ou, com auxilio de algoritmos, para ajustes automáticos 

(LANDIM, 2003). Neste trabalho, foi utilizado o ajuste visual, mais prático, 

exemplificados pela figuras 4 e 5. 
 

 

Figura 4 – Exemplo de variações irregulares. 
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Assim, na Figura 4, os picos observados deverão ser suprimidos, pois não 

apresentam consistência com os mais freqüentes ao longo dos anos. 

 

Na Figura 5 verifica-se que a supressão de cinco dados (em uma população de 

cerca de 200 amostras), permite que a expressão do conjunto de dados possa ser 

observada com clareza. 

 

 

Figura 5 – Comportamento do Gráfico da Figura 4 após supressão de cinco variações 
irregulares. 

 
 

Os dados descartados, nesta pesquisa, considerados irregulares, são apresentados 

na Quadro 1. 

 

Nesta pesquisa foram utilizados os dados do IQA e seus parâmetros, referentes aos 

meses impares (janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro) por apresentar 

mais de 95% dos dados disponíveis.  
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 Parâmetros Mês/ano descartados 
B

ar
ra

ge
m

 d
a 

G
ra

ça
s 

Coliformes 
termotolerantes 

Jan/79 e Nov/92  

DBO Nov/08 

Fósforo Mai/95, março/06, set/90, Nov/95, jan/91, março/90 e Nov/90 

Nitrogênio Total Jul/77 e jul/80 

OD Jan/93, Nov/06, jan/79 e jul/97 

Sólidos Totais Jul/94 e set/90 

Turbidez  Jul/84, jul/91 e jan/96 

R
ap

os
o 

T
av

ar
es

 

Coliformes 
termotolerantes 

Jun/92, nov/93, set/94, set/95, set/96, jan/01 e março/01 

DBO Dez/88 e abril/89 

Fósforo Nov/84, out/80 e nov/05 

Nitrogênio Total Dez/87 e dez/88 

Sólidos Totais Nov/84 

Turbidez Nov/84, março/90 e jan/90. 

C
ap

ta
çã

o 
B

ai
xo

 C
ot

ia
 Coliformes 

termotolerantes 
Nov/92 

DBO Nov/04, maio/p05, nov/05 e maio/07 

pH Maio/07 

Sólidos Totais Abril/83, Nov/04, maio/05 , Nov/05 

Turbidez Abr/83 e jan/08 

Nitrogênio Total Maio/03 e Nov/06 

Quadro 1 – Parâmetros e respectivos dados descartados 

 

 

2.5.4 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

Se x  e y  representam duas variáveis medidas com certo número 

de indivíduos, um diagrama de dispersão mostrará a localização dos 
pontos ( x i, y i) em um sistema de eixos cartesianos. Se os pontos 

nesse diagrama se localizarem próximos a uma reta, a relação é dita 
linear e uma equação linear torna-se apropriada para os fins de 
análise de correlação entre as duas variáveis, isto é, de estimativa do 
comportamento de uma variável em relação à outra. O modelo linear 
simples, portanto, pode ser utilizado quando se está interessado, ou 
nas relações entre duas variáveis ou mesmo entre dois eventos, ou 
se quer predizer a ocorrência de uma delas, ou de um deles em 
relação ao outro (LANDIM, 2003). 
 

 

Conforme Fernandes (1999), a associação entre duas variáveis pode ser devida a 

três fatores: 

• Causa; 



39 

 

 

• Razão comum: quando existe(m) outra(s) variável(eis) que origina(m) o 

aparecimento das duas (ou, cuja variação causa variações nas duas) variáveis 

em estudo; e 

• Mistura: quando as variações numa variável são causadas pelas variações da 

outra variável bem como de uma terceira variável que não se encontra em estudo. 

 

Ou seja, o coeficiente de correlação de Pearson é utilizado quando se deseja 

verificar a existência de associação linear entre duas variáveis quantitativas X  e Y . 

Esse coeficiente resulta sempre em um valor entre −1 e 1 e sua interpretação 

depende do seu valor numérico e do seu sinal. Quanto mais próximo de −1 e 1, mais 

forte é o grau de relação linear existente entre X  e Y  e, quanto mais próximo de 0, 

mais fraco é o grau desta relação. Uma correlação linear negativa indica que, 

quando o valor de uma variável aumenta, o valor da outra diminui e, uma correlação 

linear positiva, indica que, quando o valor de uma variável aumenta o valor da outra 

também aumenta. Para uma amostra de tamanho n, em que para cada indivíduo i (i 

= 1, ..., n) observa-se os pares de valores ( x i, y i), o coeficiente de correlação linear 

entre X  e Y  é calculado por: 

 

 

Sendo x e y  as médias amostrais dos x ’is e y
i’s, respectivamente (GIOLO, 2009). 

 

Os gráficos de dispersão apresentados na Figura 6 ilustram algumas situações com 

diferentes coeficientes de correlação. No gráfico (a) desta figura, podemos notar a 

ausência de associação entre X  e Y . Já nos gráficos (b) e (c), nota-se forte relação 

linear entre X  e Y , pois os valores dos coeficientes de correlação de Pearson estão 

muito próximos de 1 e −1, respectivamente. Na situação ilustrada no gráfico (b), à 

medida que os valore de uma variável cresce os da outra também cresce, e isto 

ocorre de forma linear. Já na situação ilustrada no gráfico (c), à medida que o valor 
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de uma variável cresce os da outra decresce, também de forma linear. Na situação 

mostrada no gráfico (d) pode-se observar a ausência de relação linear entre X  e Y . 

Neste caso, há a presença de uma relação quadrática, ou seja, não linear entre elas 

(GIOLO, 2009). 

 

 

Figura 6 - Gráficos de dispersão e coeficientes de correlação associados. Fonte: Giolo (2009) 

 

Conforme Lira (2004), quando a análise envolve grande número de variáveis e há 

interesse em conhecer a correlação duas a duas, é comum a construção de uma 

matriz de correlações. Esta é uma matriz formada pelas correlações entre as 

variáveis X i e X j , i ≠ j , indicando a correlação das variáveis X i e X j , sendo i = j. 

 

 

2.5.5 Regressão linear simples (rxy) 

 

 

A regressão linear descreve através de um modelo matemático, a relação existente 

entre duas variáveis (TOLEDO; OVALLE, 1985; TEIXEIRA, 2008).  
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Depois de verificado, pelo valor de r, que ocorre uma significante correlação linear 

entre duas variáveis ( x , y ) há necessidade de quantificar tal relação, o que é feito 

pela análise de regressão linear. Para tanto, é encontrada a equação de uma reta 

que, disposta num sistema de eixos cartesianos, com valores de y
i na abscissa, a 

soma dos quadrados dos desvios verticais dos pontos em relação a ela seja mínima. 

As relações entre duas variáveis x , considerada independente, e y , considerada 

dependente, podem ser representadas num diagrama de dispersão, com os valores 

de y
i em ordenada e os de x i em abscissa (Figura 7b e 7c).  

 

Cada par de valores x
i e y

i fornecerá um ponto e utilizando, por exemplo, o 

método dos mínimos desvios ao quadrado, pode-se calcular a equação de uma reta 

de tendência que melhor se ajuste à nuvem de distribuição (Figura 7). 

 

 
Figura 7 – Reta de tendência que melhor se ajuste à nuvem de distribuição crescente e 
decrescente, respectivamente. Fonte: Giolo (2009) adaptado. 
 

Uma das mais importantes aplicações da análise de regressão é a escolha, entre 

diversas variáveis independentes, daquelas mais úteis na previsão de y . A 

variância total de y  é em parte explicada pelas diversas variáveis x ’s e o restante 

pela variabilidade devida ao erro (εi). O termo ‘explicada’ tem apenas um significado 

numérico não implicando necessariamente sobre o porquê da relação existente. Os 

tamanhos relativos dessas duas componentes de variância são obviamente de 

grande interesse durante a aplicação da análise de regressão. 

 

Após a aplicação da regressão linear, obtém-se a equação da reta ( y  = a x  + b ), 

sendo b constante da reta, quando x = 0, sendo a  a inclinação da reta ou 
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coeficiente angular (
x

y ) e x  a variável. Quando a  for positivo, o gráfico mostra que, 

“aumentando-se” os valores atribuídos a  x  “aumentam”, em correspondência, os 

valores calculados para y ; ou seja, é crescente. Caso a  for negativo, “aumentando-

se” os valores atribuídos a x  “diminuem”, em correspondência, os valores 

calculados para y ; portanto, é decrescente (Figura 7) (IEZZI et al.,1978). 

 

Aplicando o principio da equação da reta (linear) verifica-se que, quanto maior o 

coeficiente angular, maior será a declividade da reta, portanto, maior variação da 

variável (IEZZI et al., 1978), podendo, desta forma, analisar a evolução do 

comportamento das variáveis ao longo do tempo e possíveis predições. 

 

 

2.5.6 Regressão Polinomial 

 

 

Conforme Soares, Leal e Bacurau (2013), a regressão polinomial apresenta-se como 

uma ferramenta importante na identificação e modelagem da relação entre variáveis. 

Graficamente, equivale a identificar a curva matemática que melhor se ajusta aos 

pontos no diagrama de dispersão (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Diagrama de dispersão e sua respectiva curva ajustada. Fonte: Soares, Leal, Bacurau 

(2013). 

 

A regressão polinomial é um dos inúmeros modelos estatísticos explanatórios 

causais referentes ao tratamento de séries temporais de dados.  
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A regressão polinomial apresenta-se como uma ferramenta importante na 

identificação e modelagem da relação entre variáveis. Investigar a relação existente 

entre duas ou mais variáveis é muito útil, pois possibilita a descrição dos fenômenos 

por meio de modelos matemáticos a partir de observações experimentais. A análise 

de regressão é uma técnica estatística amplamente utilizada para ajustar dados 

observados à funções matemáticas (SOARES; LEAL; BACURAU, 2013). 

 

Pode-se ver a regressão linear simples como a regressão polinomial de um 

polinômio de grau um. Assim, ao invés de ajustarmos a função: 

 

y = α0 + α1x +  ε    (4) 

 

utiliza-se: 

 

y = α0 + α1x +α2x
2 + ⋯ +αmxm +  ε     (5) 

 

Nesta pesquisa, a regressão polinomial será utiliza para ajustar os dados do IQA e 

seus parâmetros, utilizando a planilha eletrônica Excel e analisar a relação existente 

entre duas ou mais variáveis e possíveis comportamentos de causa-efeito.  

 

 

2.5.7 Coeficiente de determinação (R2).  

 

 

A proporção da variância dos y ’s observados explicada por uma equação de 

regressão ajustada é representada pelo coeficiente de determinado R2. 

 

O coeficiente de determinação avalia o grau em que a reta se ajusta à nuvem de 

pontos. No caso da regressão linear simples, este coeficiente equivale ao quadrado 

do coeficiente de correlação (daí a sua designação): R2 = r2. O coeficiente de 

determinação expressa a confiança que se pode ter na reta como estando a 

descrever corretamente os dados bivariados em estudo (FAÍSCA, 2011). 
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Valores de R2 irão dispor-se no intervalo 0-1, fornecendo uma medida dimensional 

de quantidade do ajuste do modelo de regressão múltipla aos dados. Se o valor de 

R2 for próximo de 1, isso significa que as diversas variáveis x ’s medidas são 

responsáveis quase que totalmente pela variabilidade de y ; caso contrário, R2 

apresentará um valor próximo de 0 (zero) (LANDIM, 2003).  

 

O coeficiente de determinação ou de explicação quando multiplicado por 100, 

fornece a percentagem da variação em Y  (variável dependente), que pode ser 

explicada pela variação em X  (variável independente), ou seja, o quanto de 

variação é comum às duas variáveis (LIRA, 2004). 

 

 

2.5.8 Coeficiente de correlação parcial 

 

 

Conforme Naghettini e Pinto (2007), a correlação pode envolver duas variáveis 

(correlação simples), como também três (correlação parcial) ou mais variáveis 

(correlação múltipla).  O coeficiente de determinação parcial ou múltipla, R², avalia a 

proporção da variância da variável dependente Y  que é explicada pelas variáveis 

independentes X i, enquanto se mantenham constante as outras variáveis 

explicativas. Para um modelo de regressão múltipla com P  variáveis explicativas, o 

coeficiente de determinação parcial é dado por:  

 

 

 

Conforme Pasquali (2012), as variáveis são independentes, quando dois eventos, 

por exemplo, A e B, não têm nada a ver um com o outro, de sorte que a escolha de 

um não afetar em nada a escolha do outro. Isso significa que, a resposta dada ao 

item 1 não interfere ou afeta a resposta ao item 2. Ou seja, se o evento B não tem 

nada a haver com o evento A, então a probabilidade de B sozinho ser escolhido é 

idêntica à probabilidade condicional de B dado o evento A; ou seja, p(BІA) = p(B). 
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Essa ocorrência é importante porque, no caso dos eventos não serem 

independentes, eles têm intersecção; ou seja, parte da informação de B já está em 

A, portanto, é a proporção da variância da variável dependente explicada por uma 

variável independente, como se observa na figura 9, onde dois eventos (círculos) em 

parte se sobrepõem (parte sombreada), no caso de não serem independentes. 

 

 
Figura 9 – Eventos dependentes e independentes. Fonte: Pasquali (2012). 

 

 

2.5.9 Teste estatístico de significância 

 

 

Com exceção dos extremos (isto é, r = 1,0 ou -1), não se pode realmente ter certeza 

a acerca da intensidade de uma relação indicada pelo coeficiente de correlação sem 

um teste estatístico de significância (BERTOLO, 2012). 

 

O nível de significância seria dado por  algo “significativo", enquanto que em 

estatística "significativo" seria “provavelmente verdadeiro” (não devido ao acaso). 

Níveis de significância é justamente mostrar que o resultado não se deve ao acaso. 

O nível mais comum, usada para significar algo, considerado bom o suficiente para 

ser acreditado, é 0,95. Isto significa que a descoberta tem uma possibilidade de 95% 

de ser verdadeiro ou cinco por cento (0,05) de não ser verdadeira, que é o inverso 

de 95% de ser verdadeira (CREATIVE RESEARCH SYSTEMS, 2012). 

Não se deve esquecer que o coeficiente de correlação rxy é apenas uma estimativa 

do coeficiente de correlação populacional ρxy e que o valor de rxy é calculado com 

base em “n” pares de dados constituindo amostras aleatórias. Muitas vezes os 

pontos da amostra podem apresentar uma correlação e, no entanto a população 
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não; neste caso, estamos diante de um problema de inferência, pois rxy ≠ 0 não é 

garantia de que ρxy ≠ 0. O problema pode ser resolvido aplicando um teste de 

hipóteses para verificar se o valor é coerente com o tamanho da amostra n, a um 

nível de significância α. Assim, pode-se verificar se realmente existe correlação 

linear entre as variáveis. 

 

Ou seja, conforme Giolo (2009), a intensidade de uma relação indicada pelo 

coeficiente de correlação deverá ser aplicada pelo teste de significância. Na prática, 

procura-se testar se a associação linear entre X  e Y  é estatisticamente diferente de 

zero, bem como concluir a respeito desta associação, não somente para a amostra 

em estudo, mas também para a população da qual a referida amostra foi extraída. 

 

Essa garantia de correlação é realizada através dos testes de significância sobre 

correlações, permitindo avaliar com segurança se o coeficiente de correlação obtido 

na amostra é estatisticamente diferente de zero, ou seja, se a correlação observada 

não se deve a flutuações amostrais, mas é sim, algo de real na população de onde a 

amostra foi retirada (FAISCA, 2011). Portanto, é necessário realizar um teste de 

hipóteses. 

 

Conforme Neder (2009), teste de hipóteses é um procedimento baseado na 

evidência amostral e na teoria da probabilidade, usado para determinar se a 

hipótese é uma afirmação razoável e não seria rejeitada, ou não é razoável e seria 

rejeitada.  

 

Conforme Bertolo (2012), as hipóteses de interesse a respeito da correlação da 

população (ρxy) são: 

 

a) Hipóteses Nulas: H0: ρ = 0. Ou seja, não existe correlação linear entre as duas 

variáveis 

b) Hipóteses Alternativas H0: ρ ≠ 0. Portanto, há correlação linear entre as duas 

variáveis. 
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Conforme Neder (2009) e Viali (2012), tendo formulado a hipótese numa é 

conveniente determinar qual será a hipótese aceita caso a hipótese nula seja 

rejeitada, isto é, convém explicitar a hipótese alternativa. A hipótese alternativa vai 

depender de cada situação, mas de forma geral testes de significância podem ser 

unicaudal e bicaudal (Figuras 10, 11 e 12), tem-se: 

 

 

a) H0: r = ρ  versus H1: r ≠ ρ  (teste bilateral) 

 

 
Figura 10 - Zona de rejeição e não rejeição bilateral. Fonte: Pasquali (2012). 

 

 

b) H0: r = ρ versus H1: r > ρ  (teste unilateral à direita) 

 

 
Figura 11 - Zona de rejeição e não rejeição unilateral à direita. Fonte: Pasquali (2012). 
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c) H0: r = ρ  versus H1: r < ρ  (teste unilateral à esquerda)  

 

 
Figura 12 - Zona de rejeição e não rejeição unilateral à esquerda. Fonte: Pasquali (2012). 

 

 

Segundo Domingues (2004), uma correlação entre duas variáveis não significa, 

necessariamente, que uma variável causa a outra, mas sim, não se pode inferir 

somente com o resultado de uma correlação. Além de se verirficar o valor de rxy, e 

se é positivo ou negativo, deve-se entender o que significa, em termos de ser alto ou 

baixo, satisfatório ou insatisfatório, pois, existem muitas formas de se interpretar o 

rxy, sendo um dos critérios sua significância (confiabilidade), que representa a 

probabilidade de obter-se uma relação similar se o estudo fosse repetido “n” vezes. 

O nível significância pode ser estabelecido por meio de cálculos matemáticos. Para 

tal, deve-se selecionar o nível desejado, tais como 0,05 ou 0,01, e utilizar a tabela de 

t-Student utilizado para teste e comparação de médias.  

 

2.5.10 Distribuição t de Student 

 

 

Segundo Teixeira (2008), para pequenas amostras o melhor de análise é a 

distribuição em t ou de Student (Tabela 1). Existe um valor t para cada tamanho de 

amostra. Para calcular o valor de t a ser usado é necessário ter: 

 

a) um nível de significância desejado (1 – α); 

b) qual o número de graus de liberdade a ser utilizado.  
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2.5.11 Teste de significância do coeficiente de correlação 

 

 

O valor de rxy calculado através dos n pares de valores das variáveis X  e Y , 

representa uma estimativa do coeficiente de correlação populacional ρxy. Para testar 

a hipótese de que o coeficiente de correlação é igual a zero (H0:ρ=0), é necessário 

aplicar o teste t-student. 

 

Conforme Naghettini (2007) e Bertolo (2012), para o teste estatístico de significância 

do coeficiente de correlação t-student é dada por: 

 

 

2
1

2

xy

xy
r

n
rt

−

−
=                     (7) 

 

 

Onde t é a estatística do teste; n é o tamanho da amostra e rxy é a estimativa do 

coeficiente de correlação linear entre X  e Y , a qual, sob H0, tem distribuição t-

Student com (n − 2) graus de liberdade. Calculado o valor de t, comparamos o 

mesmo com o valor tabelado, que é obtido a partir da Tabela t-Student (Tabela 1) a 

um nível de significância α pré-estabelecido. Se o valor calculado for maior que o 

tabelado, podemos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância considerada. 

Rejeição da hipótese nula indica que a correlação linear observada na amostra é 

estatisticamente diferente de zero e que essa correlação pode ser inferida para a 

população da qual a mesma foi retirada. 

 

Segundo Pocinho (2010), o coeficiente de correlação, por si só, representa o grau de 

associação. As provas de significância sobre aquele coeficiente determinam, a certo 

nível de probabilidade, se existe a associação na população da qual se extraiu a 

amostra que serviu de base para o cálculo do coeficiente.  
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Em estatística, um resultado é significante se for improvável que tenha ocorrido por 

acaso. A significância de um teste, também chamada de p-value, é a probabilidade 

máxima de rejeitar acidentalmente uma hipótese verdadeira (uma decisão conhecida 

como erro de tipo I). É relevante observar que um resultado “significante ao nível de 

1%” é mais significante do que um resultado ao nível de 5%. No entanto, um teste 

ao nível de 1% é mais susceptível de padecer do erro de tipo II (falsamente aceitar 

uma hipótese inválida) do que um teste de 5% e por isso terá menos poder 

estatístico. O melhor resultado que se pode obter é um equilíbrio entre significância 

e poder, em outras palavras, entre os erros de tipo I e tipo II (BARCELOS, 2006). 

 

Para esta pesquisa, aplicou-se a Tabela t-Student (Tabela 1) a um nível de 

significância bicaudal de 0,05 (95%), para n = 6 (tamanho da amostra), (n - 2) graus 

de liberdade, o que equivale dizer 4 graus de liberdade, para n = 6, tem-se t = 2,776.  

 

Utilizando-se a equação 7, aplicando o valor de n = 6, t = 2,776, tem-se um 

coeficiente de  correlação mínimo ou crítico (rcrítico), para que a correlação se torne 

possíveis predições. Aplicando-se os valores para a significância de um teste no 

nível 0,5, obtém-se rcrítico igual a 0,811, sendo este o valor critico do coeficiente de 

correlação a ser utilizado como parâmetro para desenvolvimento das pesquisas.  
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Tabela 1 - Tabela de valores críticos – t de Student bicaudal 

             

  

*d.f.: graus de liberdade ou “degrees of freedom”. Fonte: Guimarães (2013)
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2.5.12 A variação não explicada (W)  

 

 

O coeficiente de determinação (R2) indica a porção da variação total em uma medida 

que pode ser explicada, ou devida à variação na outra medida. A variação não 

explicada (W) é dada por: 

 

W = 1,0 – R2                   (8) 

 

ou 

 

W(%) = 100 – 100R2       (9) 

 

Portanto, aplicando-se as equações 8 e 9, com correlação de 0,811, R2 será igual a 

0,6583. Portanto, existe 65,83% de variação comum (explicada) entre a variável Y  

dependente e a variável X  independente e 0,3417 ou 34,17% de variação de erro 

(não explicada) de Y  em relação a X , devendo à variação não explicada a outros 

fatores.  

 

Portanto, para esta pesquisa, optou-se pela utilização do coeficiente de correlação 

com base em Borg [1996] citado por Pocinho (2010), exigindo-se para a construção 

de uma classificação as seguintes variações comuns: variação que tornam possíveis 

predições de 65,77% ou rcrítico igual a 0,811; variação moderada de no mínimo 50% 

para se considerar correlação estatisticamente significativa ou significância 

moderada (rmoderado= 0,707), e 25% (rmínimo= 0,505) para se considerar ligeira relação 

entre as variáveis para que se possa ser estatisticamente significativas, conforme 

Tabela 2. 

 

Embora seja possível a importância da análise estatística, os resultados obtidos 

foram examinados sob a óptica da sua consistência no meio ambiente. 
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Tabela 2 – Classificação do coeficiente de correlação (r) 

Intervalo do coeficiente de 

correlação (r) 
Correlação (classificação) Significância 

r <0,500 Muito fraca Não significativo. 

0,500 ≤ r < 0,707 Fraca 
Ligeira relação entre as variáveis, 
embora já possam ser 
estatisticamente significativas. 

0,707 ≤ r < 0,811 Moderada 
Correlação estatisticamente 
significativa. 

0,811 ≤ r < 0,950 Forte 
Correlações que tornam possíveis 
predições do grupo de que são 
dignas. 

r ≥ 0,950 Muito forte 
Correlações que tornam possíveis 
predições do grupo de que são 
dignas com íntima relação entre 
as variáveis correlacionadas. 

Fonte: Borg [1996], apud Pocinho (2010) modificado.  

 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas do Excel na forma de gráficos de 

séries temporais: índice pluviométrico (precipitação), IQA, pH, oxigênio dissolvido 

(OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio total 

(somatório de nitritos, nitratos e Nitrogênio Kjeldahl (NTK), que por sua vez é a soma 

do nitrogênio orgânico com o nitrogênio em forma de amônia), temperatura da água, 

coliformes fecais (termotolerantes), turbidez, resíduos totais, crescimento 

populacional dos municípios inseridos na bacia do rio Cotia,  crescimento 

populacional do município de Cotia, expansão urbana da bacia do rio Cotia, 

evolução da  taxa de urbanização da bacia do rio Cotia, uso do solo da bacia 

hidrográfica do rio Cotia, médias mensais dos parâmetros do IQA por ponto de 

monitoramento, crescimento do número de indústrias no município de Cotia. 

As atividades desenvolvidas são detalhadas abaixo: 

 

a) Formatação dos bancos de dados a partir dos obtidos junto à CETESB (IQA e 

seus parâmetros) e DAEE (índices pluviométricos), de forma a torná-los 

compatíveis com o exigido para análise estatística; 

b) Análise estatística descritiva dos dados, utilizando, pelo menos, as seguintes 

ferramentas: cálculo de várias estatísticas descritivas, construção de gráficos de 

linha, gráficos de barras, estratificação por variáveis e séries temporais;  
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c) Análise estatística multivariada (métodos estatísticos para analisar variáveis de 

forma conjunta) através das técnicas de projeções em componentes principais e 

análise de agrupamentos hierárquica, visando identificar correlações, padrões de 

associação ou semelhança entre amostras ou variáveis; 

d) Construção de subconjuntos de dados obedecendo a critérios de seleção 

preestabelecidos. 

 

2.6 Discussão dos resultados 

 

A discussão dos resultados foi baseada nos fundamentos teóricos apresentados, de 

correlação e intercorrelação com os parâmetros do IQA, índices pluviométricos, taxa 

de expansão urbana, crescimento do número de indústrias na cidade de Cotia, 

crescimento populacional da cidade de Cotia, utilizando o método quantitativo (uso 

da ferramenta estatística) e qualitativo (descrição dos fenômenos observados 

durante compilação dos dados estatísticos). 

 

2.7 Elaboração da dissertação 

 

A elaboração da dissertação se iniciou com a coleta de dados das características 

físicas da bacia, da base histórica da região, seu desenvolvimento desde a época da 

colonização, o avanço da mancha urbana, instalação e número de indústrias e 

crescimento populacional da cidade de cotia. Análise dos mapas temáticos da região 

obtidos junto à EMPLASA, IBGE, IGC, IPT, USP, UNICAMP, UNESP, EMBRAPA, 

CETESB, SABESP e com as pesquisas bibliográficas selecionadas (dissertações, 

teses, publicações técnicas, periódicos etc). Após este trabalho foi utilizado o 

método estatístico com uso do Excel para compilação das séries históricas dos 

índices pluviométricos obtidos junto ao DAEE, do IQA obtidos junto à CETESB, 

evolução urbana junto à EMPLASA, número de indústrias junto ao IBGE e SEADE, 

correlação entre os dados do IQA, intercorrelação entre os parâmetros do IQA, 

correlação entre o IQA e seus parâmetros com precipitações e por fim a formatação 
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dos bancos de dados do monitoramento da qualidade das águas do Rio Cotia, de 

forma a torná-los compatíveis com o exigido para análise estatística; análise 

estatística descritiva dos dados, utilizando, pelo menos, as seguintes ferramentas: 

cálculo de variáveis estatísticas descritivas, construção de gráficos de linha, gráficos 

de barras, estratificação por variáveis; análise estatística multivariada através das 

técnicas de projeções em componentes principais e análise de agrupamentos 

hierárquica, visando identificar correlações, padrões de associação ou semelhança 

entre amostras ou variáveis; construção de subconjuntos de dados obedecendo a 

critérios de seleção preestabelecidos; construção de gráficos sequenciais para 

variáveis e casos (gráficos de linha); rotulação de gráficos de acordo com os valores 

de variáveis de interesse; e edificação dos elementos tipográficos e da aparência 

dos gráficos. 
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3 FUNDAMENTOS  

 

3.1 Os ciclos biogeoquímicos e hidrológicos e os constituintes naturais das 

águas 

 

Água pura é um conceito limite. No sentido rigoroso do termo, não existe na 

natureza, pois, sendo a água um bom solvente nunca é encontrada em estado de 

absoluta pureza (HARVEY, 1960; BRANCO, 1969a; OLIVEIRA, 1987a).  

 

Um corpo d’água é um sistema dinâmico, continuamente recebendo 
uma variedade de materiais sólidos, líquidos e gasosos, bem como 
energia em diversas formas originárias de fontes que podem ser 
naturais ou decorrentes de atividades humanas (FAURY et al., 1984). 

 

Sabe-se que a água na natureza circula continuamente, sempre em fluxo por meio 

de evaporação, precipitação, escoamento superficial e escoamento subterrâneo. 

Este movimento contínuo é chamado de ciclo hidrológico, que é acionado pelo calor 

da energia do Sol (SKNNER; TUREKIAN, 1977; RAMEH; ABREU, 1988; AZEVEDO 

NETTO; BOTELHO, 1991), o que contribui para que adquira ou perca impureza 

(BITTENCOURT, 1966; OLIVEIRA, 1987a; RAMEH; ABREU, 1988), sejam físicas, 

químicas ou biológicas (BITTENCOURT, 1966; SUGUIO, 2006). 

Da quantidade total de água precipitada, 77% caem sobre os oceanos e 23% sobre 

as áreas emersas. Por outro lado, 84% da evaporação total da Terra provêm dos 

oceanos e as terras emersas contribuem com apenas 16%. De toda a água na 

Terra, 97% formam os oceanos e apenas 3% são encontrados nos continentes ou 

na atmosfera. Desse total, aproximadamente 75% formam as geleiras e 24,5% 

ocorrem como água subterrânea. Portanto, as águas dos rios, dos lagos (e lagoas) e 

da atmosfera perfazem apenas 0,5 a 3% (SUGUIO, 2006). Este ciclo pode explicar o 

motivo pelo qual não se pode dizer que a água está a acabar, mas as reservas 

disponíveis são, de fato, limitadas (UNDP, 2006). 
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As características químicas das águas fluviais começam a ser compostas e definidas 

ainda no trajeto atmosférico. As partículas sólidas e gases atmosféricos como o 

oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico e outros gases de variadas origens (Quadro 

2) são dissolvidos pelas águas que caem na superfície da Terra em suas várias 

formas (BITTENCOURT, 1966; AZEVEDO NETTO; BOTELHO, 1991; REBOUÇAS, 

2006; SUGUIO, 2006).  

 

Origem Associações 

Mar Cl – Na – Mg – SO4 

Solos Al – Fe – Si – Ca – (K, Mg, Na) 

Biológica NO3 – NH4 – SO4 – K 

Queimadas NO3 –NH4 – P – K – Ca – Na – Mg – SO4 

Poluição industrial SO4 – NO3 – Cl 

Insumos agrícolas (fertilizantes) K – PO4 – NH4 – NO3 

Quadro 2 - Origens e associações dos componentes químicos na água de chuva. Fonte: Berner 
e Berner (1987) apud Rebouças (2006). 

 

Entre as substâncias químicas contidas nas águas continentais, além das 

provenientes da atmosfera, se tem as que foram dissolvidas das rochas e solos 

durante o período de precipitação pelo processo de intemperismo químico (SUGUIO, 

2006) (Quadro 3 e Figura 13). 

As águas superficiais originadas pelas precipitações, cujas composições foram 

influenciadas pelos componentes atmosféricos, são relativamente ricas em sais 

minerais e matéria orgânica, e uma concentração de oxigênio próximo à sua 

saturação. Grande parte da precipitação escoa sobre a superfície do solo formando 

as correntes de água alimentando os rios com grandes volumes de escoamento 

superficial (deflúvio), trazendo consigo toda sorte de sedimentos: vegetações 

mortas, extratos orgânicos, microrganismos e solos (BITTENCOURT, 1966; SILVA, 

1988).  
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Quadro 3 - Composição química média das águas fluviais do mundo (principais íons em mg/L). 
Fonte: Livgstone (1963) apud Suguio (2006). 

 

Figura 13. Ciclo hidrológico (movimentação de água) e biogeoquímico (elementos químicos e 
biológicos) modificado por atividades antrópicas. Fonte: Kitano (1969) apud Suguio (2006). 

 

A cobertura florestal em uma bacia hidrográfica afeta a constituição das águas de 

várias maneiras. A contínua absorção de nutrientes do solo pelas árvores e a 

devolução destes nutrientes pelo acúmulo e decomposição da serrapilheira devem, 

também, ser levados em conta como importantes fatores na variação temporária das 

concentrações de nutrientes no deflúvio. A concentração de nitratos, por exemplo, 

tende a aumentar durante a estação de dormência em bacias florestadas de climas 
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temperados (LEE, 1980 apud LIMA, 2008). Por outro lado, a queda direta de detritos 

vegetais na água, pode produzir alterações temporárias na qualidade da água 

(LIMA, 2008). Nas águas superficiais sempre é encontrado microrganismos trazidas 

do solo através do deflúvio ou já existente na própria água.  Dificilmente teremos 

pureza bacteriológica, embora a maioria das bactérias encontradas nas águas seja 

proveniente do solo e do próprio habitat aquático (CHRISTOVÃO, 1969).  

O papel dos microrganismos no ambiente aquático está fundamentalmente 

vinculado à transformação da matéria dentro do ciclo dos diversos elementos. Tais 

processos são realizados com o objetivo de fornecimento de energia para a 

sobrevivência dos microrganismos. Um dos processos mais significativos é a 

decomposição da matéria orgânica, realizada principalmente por bactérias. Esse 

processo é vital para o ambiente aquático, na medida em que a matéria orgânica é 

decomposta em substâncias mais simples pela ação das bactérias. Como produto 

final obtém-se compostos minerais inorgânicos, como, por exemplo, nitritos, nitratos, 

fosfatos e sulfatos que, por sua vez, são reassimilados por outros organismos 

aquáticos. O processo de decomposição, também designado como estabilização ou 

mineralização, é um exemplo do papel benéfico cumprido pelos microrganismos 

(BRASIL, 2006).  

As águas subterrâneas, sejam do lençol freático como confinadas, contribuem por 

percolação para fornecimento de águas para os rios. Conforme Babbitt e Doland 

(1949) citado por Bittencourt (1966), as águas subterrâneas são mais ricas em sais 

minerais que as águas superficiais. Ao percolar através do solo, absorvem ácidos 

carbônicos e ácidos orgânicos de matéria orgânica em decomposição, ao mesmo 

tempo em que se enriquecem de dióxido de carbono e de nitrogênio. A acidez, em 

grande parte devida ao dióxido carbônico dissolvido, aumenta a solubilidade de 

outras substâncias, principalmente minerais, donde provém o alto teor de matérias 

dissolvidas nas águas subterrâneas. O oxigênio presente antes da percolação é 

geralmente consumido na oxidação da matéria orgânica e na solução de carbonatos, 

resultando, para as águas subterrâneas, deficiência de oxigênio dissolvido. Este o 

motivo pelo quais certas substâncias insolúveis na presença de oxigênio são 

mantidas em solução em águas subterrâneas. As águas subterrâneas normalmente 

são límpidas, incolores, frescas e mais duras que as de superfície da mesma região 

(BITTENCOURT, 1966) 
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Por outro lado alguns elementos podem ser adsorvidos ou absorvidos pelos minerais 

e, assim, removidos das águas fluviais; e até mesmo, o ciclo da água pode ser 

afetado por processos antrópicos e sua constituição química ser alterada (SUGUIO, 

2006). A alteração ocorre pela mudança nos ciclos biogeoquímico do carbono, do 

oxigênio, do nitrogênio, do fósforo, do nitrogênio, do cálcio, dos microrganismos, da 

água e outros, tendo como principal fator as atividades antrópicas (SILVA, 1975), 

como, por exemplo, despejos de águas residuárias, lixo, esgoto sanitário e resíduo 

líquido industrial no ambiente, alterando a composição química, física e biológica 

das águas, contaminando e/ou poluindo os cursos d’água (OLIVEIRA, 1987a).    

 

3.2 Alterações dos ciclos biogeoquímicos e hidrológico por fatores 

antrópicos 

 

As alterações dos ciclos biogeoquímico e hidrológico dos cursos d’água superficiais 

dependem das condições de uso da terra. É causada, principalmente, pelos 

seguintes infratores: lançamento in natura dos esgotos domésticos; lançamento de 

efluentes líquidos industriais; disposição inadequada dos lixos urbanos; erosão do 

solo e assoreamento de materiais carreados e usos discriminados de nutrientes e 

defensivos agrícolas, agropecuária e aumento populacional (AZEVEDO NETTO, 

1975; FIGUERÊDO, 1999; KARABOLAD; TSUTIYA, 1999; TUCCI; HESPANHOL; 

NETTO, 2001). No caso particular de países como o Brasil, 80% da degradação 

(poluição e contaminação) dos cursos d’água é causada pelo lançamento de esgoto 

doméstico (FIGUERÊDO, 1999). 

 

A poluição se caracteriza por qualquer alteração de natureza física, química ou 

biológica ou mesmo de regime geobioquímico e hidrológico que venha a produzir 

desequilíbrios no ciclo natural, contribuindo assim, para alterar a composição do 

meio (ar, água e solo) (BRANCO, 1969b; OLIVEIRA, 1987a) tornando-o impróprio à 

vida de um grande número de espécies, ao mesmo tempo em que favorece o 

desenvolvimento de outros. Isso se dá por um complexo número de reações 

bioquímicas, de enzimas, micronutrientes etc., no qual desenvolve até chegar ao 

desequilíbrio ou modificação do ciclo pré-existente, para criar outro equilíbrio ou 

ciclo, do qual resulta a transformação de um ambiente em outro. Observa-se 
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mediante análises sucessivas, variações de cor, de turbidez, de pH, a formação de 

grande massa de sólidos, transformação de nitrogênio orgânico em amônia, esta em 

nitritos, estes em nitratos; decomposição de inúmeros compostos orgânicos, reações 

de análise e reações de síntese, reações de oxidação, produção de calor, 

microrganismos que vão se substituindo, à medida que se  processam as alterações 

de composição do ambiente (BRANCO, 1969b). 

 

Já a contaminação tem um sentido restrito ao uso da água, diretamente como 

alimento, e não como ambiente; ou seja, constitui contaminação o lançamento de 

toda e qualquer substância nas águas que sejam nocivos à saúde do homem, de 

animais, bem como de vegetais que consomem esta água (BRANCO, 1969b). 

 

O despejo de águas residuárias nos corpos de água naturais 
constitui problema complexo que pode acarretar os mais diversos 
inconvenientes, dependendo estes das condições locais, vazão e 
natureza das águas de esgotos, vazão e condições físicas, químicas 
e biológicas das águas receptoras etc. Na análise das principais 
consequências dos lançamentos podem ser distinguidas as 
seguintes formas de poluição: poluição física; poluição 
exclusivamente química, poluição bioquímica e poluição bacteriana. 
A poluição física devido às suas consequências desastrosas para a 
estética é a que mais impressiona a população em geral. A alteração 
de cor, a presença de corpos e partículas flutuantes tem um grande 
efeito sobre a opinião pública. Enquanto que a poluição 
exclusivamente química das águas interiores apresenta os 
inconvenientes que decorrem da introdução nessas águas de 
substâncias estranhas à sua composição normal. A presença de 
determinadas substâncias em teores apreciáveis pode ocasionar o 
desenvolvimento nocivo de microrganismos prejudicando a qualidade 
da água. A presença eventual ou sistemática de organismos 
patogênicos nas águas receptoras certamente constitui o aspecto de 
maior interesse para a saúde pública (AZEVEDO NETTO, 1975). 

 

3.2.1 Esgoto sanitário como fonte de poluição e contaminação dos cursos d'água 

 

O esgoto doméstico é gerado a partir da água de abastecimento e, portanto, sua 

medida resulta da quantidade de água consumida. Sua composição é de 
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aproximadamente 99,87% de água; 0,04% de sólidos sedimentáveis; 0,02% de 

sólidos não sedimentáveis; e 0,07% de substâncias dissolvidas (ARAUJO, 2003). 

 

Entre os principais fatores que podem influir na composição das águas de esgotos 

incluem-se: (1) Características da população: hábitos, materiais consumidos etc; (2) 

Clima: precipitação pluvial, temperatura, umidade etc.; (3) Condições do sistema de 

abastecimento de água: qualidade da água e consumo; e (4) Resíduos industriais: 

natureza, volume, pré-tratamento etc. (PHELPS, 1962).  

 

Quanto ao corpo receptor, na maioria das vezes, são coleções de água natural 

(cursos d’água, lagos ou mesmo o oceano), mas também pode ser o solo (ARAUJO, 

2003).  

 

Portanto, é devido à pequena fração de sólidos e substâncias dissolvidas que há 

necessidade de se tratar os esgotos (SPERLING, 2005). 

 

Os sólidos são constituídos de matéria orgânica em processo de decomposição. 

Nesses sólidos proliferam microrganismos, podendo ocorrer organismos 

patogênicos oriundos das fezes humanas. Quando lançados in natura nos corpos 

d’água sem prévio tratamento adequado, pode causar, na maioria das vezes, sérios 

prejuízos à qualidade dessa água. Além do aspecto visual desagradável, pode haver 

declínio dos níveis de oxigênio dissolvido, afetando a sobrevivência dos seres de 

vida aquática; formação de gases e odores desagradáveis, possibilidade de 

contaminação de animais e seres humanos pelo consumo ou contato com essa 

água; e o crescimento populacional das cidades tende a agravar o problema, uma 

vez que há uma relação direta entre aumento populacional e aumento do volume de 

esgoto coletado, salvo casos especiais, como em cidades em que ocorre o 

tratamento do esgoto (NUVOLARI, 2003).  

De todos os aspectos da contaminação e da poluição, o de maior significado e 

interesse para a saúde pública é o que se relaciona com a presença de 

microrganismos patogênicos nas águas residuárias doméstica. Como determinados 

microrganismos podem se multiplicar rapidamente ou até mesmo reduzir a 

população em condições adversas, os resultados encontrados são extremamente 
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variáveis. Sua contagem em águas de esgotos pouco significa, pois a maioria dos 

microrganismos não são nocivos e muitos podem trazer benefícios para o 

tratamento ou para a autodepuração das águas; enquanto que a determinação de 

coliformes é de grande importância devido à correlação que existe entre a 

concentração de bactérias desse grupo e a frequência de organismos patogênicos 

(PHELPS, 1962). 

 

3.2.2 Atividades industriais como fontes de poluição e contaminação dos cursos 

d'água 

 

Segundo Azevedo Netto (1981), a industrialização gera o progresso, mas 

frequentemente traz consigo consequências indesejáveis para a comunidade, entre 

elas a poluição e a contaminação sob suas mais variadas formas.  A maioria dos 

despejos líquidos de origem industrial provém de usos para resfriamento, lavagens, 

limpezas, extrações, impregnações, tratamentos químicos, processos orgânicos etc. 

Assim como são variegados os gêneros e processos industriais, também são 

extremamente variados e variáveis os tipos, a natureza e as quantidades dos 

despejos industriais, não só de uma indústria para outra, como também ao longo do 

tempo. Resumidamente os resíduos líquidos industriais podem conter:  

a) Metais e compostos tóxicos ou venenosos;  

b) Substâncias que causam cheiro ou gosto;  

c) Substâncias corrosivas;  

d) Ácidos;  

e) Álcalis;  

f) Matéria orgânica em concentrações excessivas;  

g) Óleos, gorduras ou graxas;  

h) Tintas e corantes;  
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i) Materiais flutuantes;  

j) Substâncias inflamáveis;  

l) Corpos em suspensão nos líquidos;  

m) Líquidos grosseiros; e  

n) líquidos excessivamente quentes etc.  

 

Esses compostos merecem preocupação especial, principalmente pelos prejuízos 

que podem causar ao tratamento público de esgotos (AZEVEDO NETTO, 1981) e ao 

tratamento de água, principalmente, ao abastecimento humano.  

O crescimento das atividades industriais e de serviços e de outros contrasta com a 

preservação do ambiente. O avanço tecnológico industrial tem tornado o tratamento 

dos resíduos gerados nas unidades industriais cada vez mais difíceis, complexo e de 

alto custo. Por esta razão, indústrias têm destinado seus efluentes líquidos no 

sistema público de esgotos, sem considerar que as estações de tratamento 

convencionais são projetadas, essencialmente, para a remoção de matéria orgânica 

de fácil biodegradação. Ou seja, os poluentes perigosos não são removidos, 

atravessando, inalterados, a estação de tratamento de esgoto e atingindo os corpos 

d’água, prejudicando a vida aquática e contribuindo para a má qualidade da água 

para abastecimento público devido às próprias características físicas do efluente ou 

a reações provocadas por sua composição química (SPÓSITO; MORITA, 2008). 

 

De acordo com Santos et al. (2005) citado por Krause (2007),  indústrias 

metalúrgicas, têxteis, farmacêuticas, químicas e alimentícias são as mais 

encontradas na bacia hidrográfica do rio Cotia. Estas indústrias estão, em sua 

maioria, localizadas ao longo da Rodovia Raposo Tavares e arredores e podem ser 

de pequeno, médio e grande porte. A maior quantidade vem das empresas de 

pequeno porte, que em sua maioria não são cadastradas e, possivelmente, não 

recebem fiscalização.  
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Muitas indústrias despejam, em corpos receptores, águas residuárias 
provenientes de diversas etapas do processamento de suas matérias-
primas, contendo compostos químicos não existentes em águas 
naturais, ou mesmo inexistentes na natureza. Dentre esses poluentes 
citam-se: íons metálicos tóxicos, compostos orgânicos, inorgânicos e 
sintéticos, e muitos materiais refratários a qualquer espécie de 
degradação natural. Além disso, águas residuárias industriais 
frequentemente são portadoras de cargas térmicas, turbidez, cor e 
acidez ou alcalinidade (SILVA, 1988). 

 

3.2.3 Resíduos sólidos como fontes de poluição e contaminação dos cursos d'água 

 

 

Os resíduos sólidos têm sido negligenciados tanto pelo público como pelos 

legisladores e administradores públicos, devido, provavelmente, à ausência de 

divulgação de seus efeitos poluidores. Como poluente, tem sido menos irritante que 

os resíduos líquidos e gasosos, pois colocados na terra não se dispersa amplamente 

como os poluentes do ar e da água. O volume dos resíduos sólidos está crescendo 

com o incremento do consumo e com a maior venda de novos produtos e 

crescimento populacional e a toxidade está aumentando com o maior uso de 

produtos químicos, pesticidas e com o advento da energia atômica. Seus problemas 

estão sendo ampliados pelo crescimento da concentração das populações urbanas 

e pela diminuição ou encarecimento das áreas destinadas a aterros sanitários 

(MACHADO, 1978), do desenvolvimento industrial, da mudança ou da criação de 

novos hábitos e de melhores níveis de vida; o agravamento deste problema tem sido 

mais acentuado em alguns países e em algumas áreas dos mesmos, 

particularmente nas regiões metropolitanas. Sua solução é imposta e motivados 

relacionados ao risco à saúde pública e à preservação do ambiente, bem como pelo 

aspecto econômico-financeiro que envolve, particularmente no tocante à 

necessidade e à conveniência da conservação dos recursos naturais, que vem 

sendo motivo de grande preocupação (OLIVEIRA, 1976). 
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Do ponto de vista sanitário, a importância do lixo, está no fator indireto; ou seja, o 

lixo tem grande importância na transmissão de doenças através de vetores como 

artrópodes – moscas, mosquitos e baratas, e roedores, que encontram no lixo 

alimento e condições adequadas para proliferação (OLIVEIRA, 1974).  Tanto nos 

processos mais simples, como nos mais complexos, a enorme variedade de 

microrganismos existentes no lixo, este provoca uma série de reações químicas que 

modificam a composição e as propriedades do resíduo (BORZANI, 1965).  

Embora o estado de São Paulo disponha de um sistema de controle implantado pela 

CETESB desde 1989, a situação é grave no que toca à questão dos resíduos 

industriais. Ocorre que, fatores de ordem física (inexistência de áreas), econômicas 

(falta de recursos, economia de escala e estruturais), ineficiência do Estado e 

deficiências legais, em geral determinam a impraticabilidade ou não na implantação 

de soluções necessárias, postergando o equacionamento do problema favorecendo 

a que tais resíduos sejam lançados a céu aberto, formando indiscriminadamente os 

“lixões”, às margens de estradas, em terrenos baldios nas áreas urbanas ou em 

áreas de particulares no interesse na triagem e venda de resíduos, submetendo a 

população a riscos de saúde e degradando o ambiente. Pouco se considera a 

poluição das águas causada pelas precipitações, águas que correm superficialmente 

e “lavam” as ruas levando consigo toda sorte de resíduos e sedimentos, a 

comprometer os programas de melhoria da qualidade das águas dos rios. Fator este 

associado diretamente à (in)eficiência do serviço de limpeza pública (varrição e 

coleta) e aos hábitos da própria população (ALONSO, 1992). 

A composição e características dos resíduos dependem de sua origem, que pode 

ser em mercados e feiras, hospitais, escolas, matadouros, áreas rurais, indústrias 

diversas, portos e aeroportos.  A decomposição anaeróbia da matéria orgânica 

produz um líquido de cor escura, conhecido como lixiviado, percolado ou chorume, 

muito parecido com as águas residuais domésticas (águas servidas); entretanto 

muito mais concentrado. Por outro lado, as águas de chuvas que atravessam as 

camadas do aterro, aumentam sensivelmente o volume do lixiviado; é ai que se 

verifica a importância de coletar as águas pluviais dos aterros, pois assim diminui o 

volume gerado de percolado, pois pode causar contaminação e poluição do solo e 

do lençol freático e até mesmo escoamento superficial para correntes de águas, 

nascentes e poços contaminando-os (JARAMILLO, 1991). 
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3.2.4 Poluição Difusa 

 

A poluição difusa tem despertado um grande interesse em todo mundo, uma vez que 

representa 25% de todas as cargas contaminantes e poluidoras. Entre as varias 

fontes de poluição difusa se destaca o deflúvio superficial urbano e o deflúvio 

superficial agrícola. Em geral, o deflúvio superficial urbano contém os poluentes que 

se depositam na superfície do solo. Quando da ocorrência de chuvas, os materiais 

acumulados em valas, bueiros etc., são arrastados pela enxurrada para os cursos 

d’água superficiais, constituindo uma fonte de poluição tanto quanto mais deficiente 

for a limpeza pública. Já, o deflúvio superficial agrícola tem características 

diferentes. Seus efeitos dependem muito das práticas agrícolas utilizadas em cada 

região e da época do ano em que se realizam a preparação do terreno para o 

plantio, a aplicação de defensivos agrícolas e a colheita. A contribuição 

representada pelo material proveniente da erosão de solos intensifica-se quando da 

ocorrência de chuvas em áreas rurais (KARABOLAD; TSUTIYA, 1999)   

 

Grande parte das cidades brasileiras ainda não chega ao estágio de 
se preocupar com a poluição proveniente do deflúvio superficial, já 
que o esgoto doméstico e industrial dá a impressão de um mal maior. 
No entanto, durante uma cheia, a carga poluente do deflúvio 
superficial pode chegar até 80% da carga do esgoto doméstico e 
industrial. O lixo, conjugado com a produção de sedimentos e com a 
lavagem das ruas, exige procedimentos emergenciais para se evitar 
que, no início do período chuvoso, a qualidade dos cursos d’água 
seja ainda mais deteriorada. Esse processo de poluição ocorre 
principalmente na macrodrenagem das cidades (TUCCI; 
HESPANHOL, CORDEIRO NETTO, 2001). 

 

Na Figura 14 é apresentada os processos naturais e antropogênicos de geração da 

poluição e contaminação através do uso da terra e influência na qualidade da água.  
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Figura 14 – Geração da poluição e contaminação através do uso da terra. Fonte: Novotny e 
Olem (1994) apud Karabolad; Tsutiya (1999) 

 

As precipitações intensas, as águas de escoamento superficial arrastam para os 

cursos d’água quantidade por vezes consideráveis de argila, substâncias vegetais 

em decomposição, estrumes, pequenos animais mortos etc. A natureza e o grau de 

contaminação e/ou poluição resultantes dependem da constituição física, química e 

biológica bem como da cobertura da bacia hidrográfica. Os casos mais comuns de 

poluição resultantes de causas naturais incluem matéria orgânica, substâncias 

naturais, sólidos em suspensão, turbidez, odor, cor, acidez e alcalinidade. Nas áreas 

urbanas as águas pluviais provocam as lavagens de ruas, telhados e terrenos, 

levando de roldão todas as sujidades lá encontradas, como excrementos de animais, 

escarros, cascas de frutas, vômitos, óleos lançados no chão pelo gotejamento dos 

cárteres dos motores de explosão, animais mortos ou afogados, ratos, baratas, 

papeis, poeiras, terra e outros tantos materiais. O teor de sólidos chega a ser muitas 
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vezes maior do que dos esgotos domésticos, com acentuada influência sobre a 

composição das águas receptoras (HESS, 1961). 

A relação entre chuva e número de bactérias das águas evidentemente alcança a 

sua importância maior nas águas de superfície. Nestas sempre há bactérias; a 

maioria das que se encontram, isto é, das que se consegue isolar e revelar através 

dos processos bacteriológicos comuns é, na realidade, bactérias originarias do solo, 

trazidas principalmente pelas correntes formadas pelas chuvas, de maneira que as 

enxurradas, principalmente aquelas formadas pelas primeiras chuvas fortes, podem 

acarretar número enorme de bactérias do solo ou depósito sobre o solo de várias 

maneiras, a curso d’água qualquer, lago ou reservatório. Muitas dessas bactérias 

poderão morrer mais ou menos rapidamente, mas outras têm grande capacidade de 

sobrevivência ou até mesmo são capazes de se multiplicar na água, dependendo, 

isto, de uma série de fatores (CHRISTOVÃO, 1969; OLIVEIRA, 1969).  

A quantidade de águas de chuva depende da evolução, da duração, da intensidade 

e da frequência das chuvas. Enquanto a chuva se encontra na atmosfera, ela vai 

sendo poluída com gases e sólidos. Na descarga de telhados e superfícies 

estabilizadas, a água da chuva assimila mais substâncias poluentes. Em regiões 

urbanas, a água pluvial corrente possui uma DBO5 de cerca de 15 até 30 mg/l e uma 

parcela de sólidos em suspensão de cerca de 200 até 250 mg/l. Contudo, após um 

período seco prolongado, a água pluvial, principalmente no começo das chuvas, 

pode estar bem mais poluída e atingir uma concentração de impurezas igual à de 

água residual municipal ou até, ultrapassá-la (MENZEL; BOCK, 2003). A drenagem 

das águas pluviais normalmente é realizada por galerias de águas pluviais, às quais 

são direcionadas aos cursos d’água. 

 

 A poluição difusa é difícil de ser controlada em sua origem, estando relacionada 

com as alterações que o homem provoca no meio ambiente e o fenômeno das 

primeiras chuvas. Para se atingir a qualidade da água no meio receptor é necessário 

monitorizar todos os efluentes líquidos que atingem o meio, inclusive as águas 

pluviais, sendo estas portadoras de elevadas cargas de poluentes que não podem 

ser desprezadas. A não gestão e/ou tratamento das águas pluviais pode inviabilizar 
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o esforço que está a ser feito para a obtenção da qualidade da água (SANTOS; 

LIMA, 2003).  

 

3.2.5 Autodepuração das águas  

 

Em condições normais um rio é capaz de receber uma carga 
apreciável eliminando-a gradativamente mediante ações naturais que 
se processam ao longo de vários quilômetros do seu percurso. 
Impurezas comuns aos cursos d’água, tais como, excrementos e 
cadáveres de animais, decomposição de vegetais etc., assim como 
volumes consideráveis de esgoto podem ser estabilizados graças a 
essa capacidade natural de elaboração. São processos bioquímicos 
proporcionados pela própria natureza, os responsáveis pelo 
conhecido fenômeno de “Autodepuração” (AZEVEDO NETTO, 1954). 

 

Conforme Sabbag (1966) e Sperling (2007), a autodepuração das águas é o 

processo natural que tende a restaurar a pureza natural das águas. Nesse processo, 

ocorre não apenas a redução dos teores das substâncias poluentes, mas também a 

sua transformação em substâncias estáveis ou inócuas.  Os agentes naturais de 

depuração das águas podem ser agrupados em (a) agentes físicos, (b) agentes 

químicos e (c) agentes biológicos: 

a) Agentes físicos: os mais importantes agentes físicos da depuração das águas 

são a gravidade, a luz e a aeração. A gravidade remove todas as suspensões 

susceptíveis de sedimentação: minerais de elevada massa específica, solutos, 

coloides e outros muito leves previamente adsorvidas ou aglutinadas em flocos de 

diâmetro e massa específica adequada. A luz descora certos poluentes e induz a 

fotossíntese, aumentando o teor de oxigênio dissolvido, abrindo caminho à sua ação 

depuradora. Reduz o teor de gás carbônico, provocando elevação de temperatura e 

precipitação de certos solutos. A aeração, ou seja, a difusão do ar atmosférico na 

água aumenta o teor de oxigênio dissolvido e permite que se escapem para a 

atmosfera os gases resultantes da decomposição de poluentes orgânicos. 

b) Agentes químicos de autodepuração: na autodepuração das águas naturais, 

destacam-se os agentes das reações de oxidação e redução. Na oxidação, a 

matéria orgânica é convertida ao estado mineral ou em outros produtos orgânicos 
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relativamente estáveis, inclusive em gases. Muitos dos produtos finais são insolúveis 

e se precipitam. É o caso de solutos ferrosos e manganosos que, por oxidação, 

passam às formas férricas e mangânicas. Estas, por serem insolúveis, precipitam-

se. As reações de redução ocorrem na hidrólise e em processos químicos de 

fracionamento das moléculas. Estas reações liquefazem ou gaseificam a matéria 

orgânica e preparam o caminho para a sua estabilização e mineralização através de 

oxidação. Por processos de redução, a matéria mineral pode ser solubilizada. A 

aglutinação das impurezas, em flocos suscetíveis de sedimentação, ou seja, a 

coagulação pela via química também atua, completada pelo efeito depurativo ação 

da gravidade. 

c) Agentes biológicos da autodepuração: nas águas poluídas, as substâncias 

orgânicas e alguns complexos minerais são utilizados pelos seres aquáticos como 

fonte de energia, ou na síntese de novos compostos orgânicos que, integrarão uma 

célula viva. Assim, desencadeiam uma série de rações bioquímicas, tendendo a 

devolver às águas as suas condições naturais de pureza natural. Os processos 

pelos quais as substâncias são sintetizadas para constituir uma célula viva, ou 

desdobradas para prover-lhe a necessária energia, são muitos complexos, pois, 

ocorrem através da ação de grandes moléculas proteícas, chamadas enzimas ou 

fermentos, produzidos pelos próprios seres vivos. Desse modo, antes que uma 

substância orgânica seja simplificada ocorre, normalmente, uma reação enzimática 

específica provocada por um microrganismo.  

As bactérias apresentam-se, assim, como importantes agentes biológicos da 

depuração. Esses microrganismos elaboram películas gelatinosas envolvendo 

suspensoides ou revestindo sedimentos sólidos. Essas películas, por abrigar intensa 

vida microbiana a ser gelatinosa, receberam o nome de zoogleia. Por vezes, 

ramifica-se recebendo então o nome de zoogleia ramígera. Na falta de definição 

mais precisa, as trocas de substância entre a zoogleia e a água são classificadas 

como “fenômenos de superfície”, “de contato” ou “interfaciais”, e são denominadas 

de “oxidação biológica”. A maior contribuição desses microrganismos está na 

retenção, na zoogleia, de materiais finamente divididos, de materiais coloidais e, o 

que é mais importante, de materiais dissolvidos existentes nas águas. A essa 

retenção dá-se o nome de “floculação e precipitação biológica” por analogia com 

processos de floculação e precipitação química. Essa íntima associação com as 
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bactérias inferiores estão bactérias filamentosas, chamadas superiores, e os 

protozoários. Entre estes são mais abundantes os ciliados. Alguns ciliados, dotados 

de longos talos, se ancoram em flocos como nos sedimentos do fundo das águas. 

Outros nadam livremente. Estes e os flagelados arremessam-se, vigorosamente em 

todas as direções dentro da massa líquida e os ciliados devoram bactérias e  nisso 

reside seu principal papel: evitar que a população bacteriana atinja à saturação e, 

em consequência, à estagnação. A destruição das bactérias é responsável por uma 

contínua renovação das populações e, com isso, por um alto consumo de materiais 

nutritivos. A presença de ciliados é, portanto, um bom indicador de vitalidade dos 

flocos zoobléicos. Junto com bactérias saprófitas, os ciliados ingerem 

microrganismos patogênicos, contribuindo para a desinfecção das águas. Além das 

bactérias e dos protozoários, as algas, os rotíferos, os crustáceos, vermes, larvas de 

insetos, as plantas e os animais aquáticos de maior porte, colaboram na depuração 

dos  corpos de água. As algas, em sua função clorofiliana, esgotam CO2 e libertam 

O2 colaborando no processo de oxidação. Utilizam os solutos minerais nutritivos 

resultantes da ação mineralizadora das bactérias. Utilizam, também, certas 

substâncias orgânicas nitrogenosas. Os rotíferos e crustáceos consomem algas e 

protozoários. São também saprófitas, utilizando, como tal, de matéria em 

decomposição. As plantas superiores, através da fotossíntese produzem oxigênio 

elementar cooperando na oxidação de substâncias poluentes; as raízes longas, 

imersas nos depósitos do fundo das águas, utilizam substâncias nutritivas aí 

sedimentadas. Os animais aquáticos, inclusive vermes, larvas de insetos e peixes, 

atuam nos corpos de água e nos bancos e sedimentos de lodo e resíduos. Os 

peixes devoram seres e substâncias do plâncton, inclusive larvas de insetos. Toda 

essa imensa atividade biológica pode ser diminuída, ou mesmo paralisada, se as 

substâncias poluentes forem tóxicas. Cobre e arsênio, por exemplo, tem causado 

esse efeito (SABBAG, 1966).  

Conforme Branco (1965) citado por Bittencourt (1966), a matéria orgânica, embora 

não ofereça ameaça direta à saúde é indesejável sua presença na água, uma vez 

que lhe dá cor e sabor e favorece a proliferação de algas, bactérias e outros 

organismos. Alto teor de matéria orgânica na água conduz á suspeita de que esteja 

bacteriologicamente contaminada. Certas espécies de matéria orgânica podem 

proporcionar compostos de gostos e odores desagradáveis em suas reações com o 
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cloro adicionado à água para desinfecção. Podem, ainda, proteger os 

microrganismos contra a ação do cloro por um envolvimento coloidal formado pela 

matéria orgânica, tornando-os, quando em águas poluídas, até 400 vezes mais 

resistentes. Conforme Marmo, Santos e Bresaola Jr (2009), em decomposição 

anaeróbia, a matéria orgânica produz metana, que, ao reagir com o cloro, produz 

trihalometanos, dependente das concentrações de ácidos húmicos, da presença do 

íon brometo e do tempo de contato, produto este, cancerígeno. 

 

O aumento das atividades urbanas e industriais, assim como a 
descarga de seus efluentes, acarreta o acúmulo de nutrientes ricos 
em fósforo e nitrogênio nos corpos d’água. Ao fenômeno causado 
pelo excesso desses compostos nutrientes dá-se o nome 
eutrofização, que aliado à elevação da temperatura, tem como uma 
das consequências, a rápida proliferação de cianobactérias no 
ambiente aquático, conhecida como “floração” ou “bloom”. 
Denominadas cianotoxinas, essas substâncias causam graves 
injúrias a animais terrestres, aquáticos e humanos, através da 
ingestão ou contato com a água contaminada. As principais e mais 
perigosas toxinas produzidas por esses gêneros de cianobactérias 
são microcistinas, nodularinas, anatoxinas, cilindrospermopsinas e 
saxitoxinas. As cianobactérias são microrganismos presentes em 
ambientes aquáticos e vêm sendo cada vez mais pesquisadas 
devido a sua capacidade de produção de toxinas, em alguns casos, 
altamente prejudiciais à saúde humana e animal. Essas toxinas, 
denominadas cianotoxinas, são responsáveis por alterações 
organolépticas das águas e têm sido causadoras de graves 
intoxicações pela ingestão e contato com corpos d’água 
contaminados (CARNEIRO; LEITE, 2008). 
 

 

 A decomposição da matéria orgânica pode ocorrer na presença do oxigênio 

molecular livre, isto é, por agentes biológicos aeróbios; ou na ausência do oxigênio 

molecular livre; ou seja, por agentes anaeróbios. Na decomposição aeróbia o 

nitrogênio-orgânico é transformado sucessivamente em nitrogênio-amônia, 

nitrogênio-nitrito e nitrogênio-nitrato. Este é assimilado pelas plantas aquáticas que, 

através da fotossíntese, ressintetizam matéria orgânica vegetal; essa é, por sua vez, 

utilizada por animais para constituir tecidos animais. O grau de decomposição pode, 

portanto, ser determinado em termos dos teores relativos de nitrogênio-orgânico, 

nitrogênio amônia, nitrogênio nitrito e nitrogênio-nitrato (nitrogênio total) presentes 

na água. À medida que avança a decomposição decresce o teor de nitrogênio-
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orgânico para dar lugar ao nitrogênio amônia, nitritos e nitratos. A essas sucessivas 

transformações da matéria nitrogenosa dá-se o nome de nitrificação. A matéria 

carbonácea é degradada à condição de gás carbônico enquanto a sulfurosa vai dar 

origem aos sulfetos e sulfatos (JESUS NETTO, 1936).  

O papel preponderante do oxigênio na degradação da matéria orgânica sugere a 

ideia de avaliação da matéria orgânica duma dada água, pelo oxigênio livre 

consumido por essa mesma água, em determinado tempo e à temperatura 

constante; daí a origem da demanda de oxigênio (DBO). As avaliações do DBO 

envolvem a determinação do oxigênio dissolvido, e da relação comparativa entre 

estes dois elementos, resultam o “balanço do oxigênio”. Agora, quando, através de 

reações biológicas, se esgota o oxigênio, dissolvido, os organismos aeróbios, que 

não são capazes de utilizar oxigênio se não no estado elementar, sucumbem. Seu 

lugar é tomado por organismos anaeróbios, ou facultativamente anaeróbios, que 

podem utilizar oxigênio resultante da desintegração da matéria orgânica (JESUS 

NETTO, 1936; SABBAG, 1966).    

A oxidação da matéria orgânica corresponde ao principal fator de consumo de 

oxigênio, devendo este fator à respiração dos microrganismos decompositores 

aeróbios, sendo a reaeração atmosférica é frequentemente o principal fator 

responsável pela introdução de oxigênio no meio liquido (SPERLING, 2007). 

Conforme Azevedo Netto (1954) e Sabbag (1966), quando as águas residuárias são 

despejadas em um lago, em um ponto em que as correntes são lentas e mudam de 

direção com o vento, os efeitos da poluição concentram-se em pequena área e se 

sobrepõem. Entretanto, nos rios se afasta constantemente do ponto de recepção 

dos resíduos de tal modo que as transformações dos poluentes vão se 

desenvolvendo em trechos diferentes do curso de água. Isso permite estabelecer um 

perfil da poluição e da autodepuração do curso, susceptível de análise matemática e 

de generalização. Esse perfil se desloca ao longo do rio, e é modificado em 

intensidade, com a estação do ano, a hidrografia da região e variações nas cargas 

populacionais. 
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3.3 Padrões da qualidade das águas superficiais  

 

Muito amplo e relativo é o conceito de água de boa qualidade. Este conceito está em 

função dos requisitos especiais estabelecidos pelos diversos consumidores. 

Características desagradáveis a uns podem ser desejáveis para outros. Diferentes 

são os requisitos da qualidade da água para os diversos fins: uso doméstico, 

industrial, irrigação, fabricação de bebidas, lavanderia etc. Para o consumo humano 

a água deve ser agradável e higienicamente segura. Para outros usos, certamente 

outras exigências especiais são feitas relativamente à sua composição química, teor 

de sólidos dissolvidos, Potencial hidrogeniônico (pH) etc, requisitos esses que à 

medida que a pesquisa tecnológica sanitária avança, vão se tornando mais 

especificados e rigorosos (BITTENCOURT, 1966).  

 

Para assegurar um determinado uso ou um conjunto de usos, é 
necessário que a água possua certas características mensuráveis, 
de natureza física, química e biológica, mantidas dentro de intervalos 
de variação permissíveis. Tais características constituem a sua 
qualidade (FAURY et al., 1984). 

 

De modo geral, a qualidade das águas naturais está intimamente ligada às 

características dos mananciais. Muitos fatores de ordem climática, geográfica ou 

geologia e ocupacional do território podem, contudo, intervir, fazendo com que as 

águas originárias de mananciais de um mesmo tipo, ou do mesmo manancial em 

diferentes épocas do ano ou horas do dia, apresentem variações de qualidade. Os 

mananciais caracterizam-se, basicamente, pela fase do ciclo biogeoquímico onde é 

interceptado. As oportunidades de receber e de eliminar bactérias, protozoários e 

formas evolutivas de helmintos, bem como elementos em suspensão, em estado 

coloidal ou em solução, são diferentes em cada fase do ciclo (BITTENCOURT, 

1966). 

Padrões de qualidade de água referem-se a certo número de parâmetros capazes 

de refletir, direta ou diretamente, a presença efetiva ou potencial de algumas 

substâncias ou microrganismos que possam comprometer a qualidade da água do 
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ponto de vista de sua estética e de sua salubridade (BRANCO; AZEVEDO; 

TUNDISI, 2006).  Para Mendes (2010), citado por Abelho (2010), para cada uso da 

água é, pois, necessário estabelecer as exigências relativas à sua qualidade, isto é, 

definir parâmetros de qualidade e estabelecer os seus valores limite. Além disso, é 

indispensável uma fiscalização rigorosa do manejo e da liberação de produtos 

químicos no ambiente, bem como um controle abrangente e eficiente da qualidade 

das águas para consumo humano e dos caminhos de sua contaminação (KNIE; 

LOPES, 2004). Portanto, não basta que uma população disponha de água em 

quantidade. Além desse fator é necessário que essa água se caracterize por um 

determinado padrão mínimo de qualidade (BRANCO; AZEVEDO; TUNDISI, 2006). 

Se tratando de qualidade das águas para abastecimento humano, a questão vem a 

se agravar com a urbanização, erosões e assoreamentos, uso indiscriminado para 

recreação e lazer, descarte nas águas de resíduos sólidos, águas provenientes de 

córregos e águas pluviais, resíduos agrícolas e esgoto doméstico (FAURY et al., 

1984). Outro fator que faz comprometer a qualidade dos cursos d’água de um 

manancial é a presença de certas atividades industriais e mesmo artesanais ou 

minerações, que lançam às águas com princípios tóxicos (FAURY et al., 1984; 

BRANCO; AZEVEDO; TUNDISI, 2006). 

 

O ministério da Saúde estabeleceu normas para a água potável (BRASIL, 2011), 

que representam as condições mínimas de higiene que devem ser satisfeitas em 

todo o território nacional, através da Portaria Ministerial Nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011, que “Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade”, na qual 

em seu Art. 5° são adotadas as seguintes definições: 

 

a) Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e 

produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

b) Água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta 

Portaria e que não ofereça riscos à saúde; 

c) Padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da 

qualidade da água para consumo humano, conforme definido nesta Portaria; 
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d) Padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar 

estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que 

não necessariamente implicam risco à saúde; 

e) Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação 

destes, visando atender ao padrão de potabilidade. 

 

Do ponto de visa sanitário, o que realmente importa é a qualidade de água que sai 

da torneira do consumidor (GIROULT, 1977). O consumidor evitará a água que não 

lhe for agradável de aparência, de odor e de gosto, resultando, ou em um consumo 

insuficiente para satisfação das necessidades fisiológicas básicas, ou, até mesmo, a 

procura de outra água que, embora mais atrativa, possa conter microrganismos ou 

substâncias que a tornem insalubre e perigosa, capaz de veicular ao consumidor 

uma doença infecciosa ou infectante. A palatabilidade envolve aspectos que podem 

ser avaliados por quatro dos sentidos humanos: a vista (cor e turbidez), o paladar 

(gosto), o olfato (odor) e o tato (temperatura). Até mesmo o quinto sentido (audição) 

parece influir no julgamento, quando se aprecia a queda de uma água corrente. Para 

preencher o atributo da palatabilidade, portanto, a água deve ser: límpida, incolor, 

inodora e de leve sabor peculiar e característico; de temperatura moderada no verão 

e no inverno e saturada de oxigênio. A água pode ser prejudicial e, entretanto, 

agradável ao paladar. A recíproca até verdadeira. A água pode ser inofensiva, 

apesar de não aprazível a paladar (BITTENCOURT, 1966).      

 

Define-se poluição das águas naturais como “toda alteração de suas 
propriedades física, química e biológica” que pode ser ocasionada 
por esgotos, resíduos líquidos industriais ou outros agentes 
antrópicos, alterando, de forma a prejudicar o aproveitamento de tais 
águas para um ou mais usos benéficos. A partir dessa definição se 
conclui dois marcos de qualidade: um que estabeleça as 
características que uma água deve ostentar para que possa ser 
utilizada para certa finalidade e o outro que regule as características 
limite de uma água natural para que esta possa ser transformada e 
atingir a caracterização da água própria para a utilização visada. 
Analisando somente a questão do uso humano, podemos iniciar a 
análise procurando definir as características que a água deve 
apresentar para poder ser considerada própria para consumo de 
seres humanos. Essa definição vem a ser denominado Padrão de 
Potabilidade; e representa a meta que se deseja atingir partindo de 



78 

 

 

uma água natural; a preocupação é verificar as condições ideais em 
que as águas naturais devem ser mantidas para que tal meta possa 
ser atingida (MEICHES, 1964) 

 

Os Padrões de Potabilidade podem ser aplicados de duas formas: primeiro aplicar 

padrões numéricos; ou seja, limitar a concentração de substâncias em águas 

naturais; e a segunda, aplicar limites rígidos do que se precisa ponderar em relação 

às condições locais peculiares, estabelecer em cada caso a significação dos fatores 

de poluição, recorrer a critérios de qualidade e procurar um procedimento racional. A 

adoção da segunda forma de ação exige uma dinâmica contínua de levantamento 

de informações, destinadas a completar os critérios de qualidade com a investigação 

de todos os possíveis agentes de poluição, caracterizando o que ocorrerá com eles 

no tratamento das águas e avaliando seus efeitos sobre os usuários da água tratada 

ao longo do tempo. O estudo dos mananciais e das condições de poluição de um 

curso de água deve ser feito com certa elasticidade que permitirá que as decisões 

adotadas sejam as melhores para as condições da região onde a água será usada. 

Uma das medidas governamentais é a classificação dos cursos d’água e ajuste de  

padrões de qualidade para cada classe. Pode não ser a melhor fórmula a adotar, 

embora talvez seja a mais cômoda para o poder público. O Estado de São Paulo, 

por sua vez, adotou em sua legislação de controle de poluição a fórmula de 

classificação de cursos de água, classificando as águas do Estado de acordo com 

seu uso preponderante, e mandou fixar taxas de poluição admissíveis para os 

efluentes domésticos e industriais e os padrões de poluição para os corpos de 

águas receptores (MEICHES, 1964). 

 

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que 

traduzem suas principais características físicas, químicas e biológicas. Como 

principais parâmetros têm-se: físicos: cor, sabor, odor e temperatura. Quanto aos 

parâmetros químicos: pH, alcalinidade, acidez, ferro e manganês, cloretos, 

nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, Demanda Bioquímico de Oxigênio, 

micropoluentes inorgânicos (metais pesados), micropoluentes orgânicos (defensivos 

agrícolas) e os parâmetros biológicos que são os mais diversos microrganismos 

(bactérias, algas, fungos, protozoários, vírus e helmintos). Além das principais 

características que determinam a qualidade da água, há a necessidade de se 



79 

 

 

estabelecer padrões de qualidade, embasados por um suporte legal. Os padrões 

devem ser cumpridos, por força de legislação, pelas entidades envolvidas com a 

água a ser utilizada. Em termos práticos, há os seguintes tipos de padrão ou diretriz 

de interesse direto dentro das Ciências Ambientais no que se refere à qualidade da 

água em corpos d’água e ao reuso de efluentes tratados: padrões de lançamento no 

corpo receptor, padrões de qualidade do corpo receptor (SPERLING, 2005), ambos 

tratados Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, no qual “Dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providencias.”, e padrões ou diretrizes de qualidade para 

determinado uso do efluente tratado (Quadro 4). A cada uma dessas classes 

corresponde uma determinada qualidade a ser mantida no corpo d’água.  

 

 

3.3.1 Classificação do rio Cotia 

 

O rio Cotia é classificado conforme o Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de 

novembro de 1977:  

a) O rio Cotia e todos os seus afluentes até a Barragem das Graças, no Município de 

Cotia: Classe 1; e 

b) O rio Cotia e todos os seus afluentes desde a Barragem das Graças, no Município 

de Cotia, até a Barragem de Isolina, na divisa dos Municípios de Barueri e 

Carapicuíba: Classe 3. 
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Das Águas Doces 

I - classe especial: águas destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 
b) a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 
c) a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 
b) a proteção das comunidades aquáticas; 
c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui-aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA 274, de 2000; 
d) a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de película; e 
e) a proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) a proteção das comunidades aquáticas; 
c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA 274, de 2000; 
d) a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a 
ter contato direto; e 
e) a aquicultura e a atividade de pesca. 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 
b) a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) a pesca amadora; 
d) a recreação de contato secundário; e 
e) a dessedentação de animais. 
V - classe 4: aguas que podem ser destinadas: 
a) a navegação; e 
b) a harmonia paisagística. 

Das Águas Salinas 
I - classe especial: águas destinadas: 
a) a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; e 
b) a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) a recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
b) a proteção das comunidades aquáticas; e 
c) a aquicultura e a atividade de pesca. 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) a pesca amadora; e 
b) a recreação de contato secundário. 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) a navegação; e 
b) a harmonia paisagística. 

Das Águas Salobras 
I - classe especial: águas destinadas: 
a) a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; e 
b) a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) a recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
b) a proteção das comunidades aquáticas; 
c) a aquicultura e a atividade de pesca; 
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; e 
e) a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de película, e a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter 
contato direto. 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) a pesca amadora; e 
b) a recreação de contato secundário. 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) a navegação; e 
b) a harmonia paisagística. 

Quadro 4 – Classificação dos corpos de água segundo Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de 
março de 2005. Fonte: Brasil (2005). 
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3.3.2 O Índice de Qualidade das Águas (IQA)  

 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para 

o abastecimento público. Na determinação do IQA, são consideradas as variáveis de 

qualidade que indicam, principalmente, o lançamento de esgotos domésticos. Este 

índice também pode indicar contribuições de efluentes industriais, desde que sejam 

de natureza orgânica biodegradável (CETESB, 2003, 2011; ANA, 2013). 

 
O IQA retrata através de um único índice global, a qualidade das águas em 

determinado ponto de monitoramento. Os índices podem ser interpretados como 

“notas”, que retratam, através de um único índice global, a qualidade das águas 

variando de “péssima” a “excelente”, ou que permitam inferências sobre alguns 

aspectos específicos sobre o curso d’água, tal como biodiversidade e toxidade. Os 

resultados podem ser expressos em mapas hidrográficos com escalas de cores nos 

trechos dos cursos d’água para cada faixa de valor do índice, tornando-se a 

comunicação mais fácil e direta com o público (SPERLING, 2007).  

Os índices de qualidade não são um instrumento de avaliação de atendimento à 

legislação ambiental, mas sim de comunicação para o público das condições 

ambientais dos corpos d’água. Pelo seu caráter reducionista, em que vários itens de 

qualidade são convertidos em uma nota ou avaliação única, os índices são bastante 

polêmicos, uma vez que mascaram a multiplicidade de condições que ocorrem em 

um curso d’água. Por outro lado, a capacidade de síntese proporcionada por um 

índice, desde que entendidas suas limitações intrínsecas, é de grande valia para o 

público. Os índices não devem ser supervalorizados, nem se abstrair da avaliação 

individualizada de cada um de seus componentes; mas, desde que bem 

empregados, podem ser de grande utilidade (SPERLING, 2007).  

O IQA adotado pela CETESB foi baseado no desenvolvido pela National Sanitation 

Foundation (NSF), dos Estados Unidos da America do Norte. A estrutura foi 

estabelecida através de pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área. 

Cada técnico selecionou os parâmetros que julgava relevantes para avaliar a 

qualidade das águas e estipulou, para cada um deles, um peso relativo, definindo 
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assim, um conjunto de nove parâmetros considerados mais representativos para a 

caracterização da qualidade das águas: coliformes termotolerantes, pH, DBO (5 

dias, 20ºC), nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez, sólidos (resíduos) 

totais, oxigênio dissolvido. Atribuído um peso para cada parâmetro, de acordo com 

sua importância relativa ao cálculo do IQA e traçadas curvas médias de avaliação da 

qualidade das águas em função de sua concentração. O IQA final é calculado como 

um produto das notas individuais de cada parâmetro, elevadas aos respectivos 

pesos. Os valores do índice variam entre 0 e 10. No Brasil o IQA-NSF foi modificado 

pela CETESB, que substituiu o nitrato por nitrogênio total (CETESB, 2000; 

SPERLING, 2007).  

É importante salientar que esse índice foi desenvolvido para avaliar a qualidade das 

águas, tendo como determinante principal sua utilização para o abastecimento 

público ao considerar aspectos relativos ao tratamento dessas águas. Entretanto, a 

qualidade da água obtida através do IQA apresenta algumas limitações, uma vez 

que o índice não contempla outros parâmetros, tais como: metais pesados, 

compostos orgânicos com potencial mutagênico, substâncias que afetam as 

propriedades organolépticas da água e o potencial de formação de trihalometanos 

das águas de um manancial  (CETESB, 2000; CETESB, 2003; ANA, 2013). 

 

O IQA composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos (w), os quais 

foram fixados em função da sua importância para a conformação global da 

qualidade da água. A Tabela 3 apresenta os parâmetros do IQA e respectivos pesos 

para sua determinação, e o padrão de qualidade, conforme Resolução do CONAMA 

357/05, adotado pela CETESB como indicadores de qualidade das águas. 

Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido do 

respectivo gráfico de qualidade em função de sua concentração ou medida (Figura 

15).  
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Tabela 3: Parâmetros do IQA, respectivo peso e padrão de qualidade conforme Resolução 
CONAMA 357/05. 

Parâmetro de qualidade da água 
Peso 
(w) 

Unidade 
Padrão CONAMA 

Classe 1 Classe 3 
Oxigênio dissolvido 0,17 mg/l mínimo 6 mínimo 4 

Coliformes termotolerantes 0,15 UFC/100mL máximo 200 máximo 4000 

Potencial hidrogeniônico – pH 0,12 U.pH entre 6 e 9 entre 6 e 9 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5,20 0,1 mg/L máximo 3 máximo 10 

Temperatura da água 0,1 ºC - - 

Nitrogênio total 0,1 mg/L máximo 3,7 máximo 13,3 

Fósforo total 0,1 mg/L máximo 0,02 máximo 0,15 

Turbidez 0,08 UNT   máximo 40 máximo 100 

Resíduo total 0,08 mg/L - - 

Σ dos pesos 1       

Fonte: CETESB (2000), BRASIL (2005). 

 

Conforme CETESB (2000), a seguinte fórmula é utilizada é utilizada para 

determinação do IQA: 

 

Onde: 

 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

"curva média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida 

e 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 
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Em que: 

 

n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é 

inviabilizado. 

 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que, 

indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100, é classificada para abastecimento 

público, representado na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Classificação do IQA 

 

Fonte: CETESB (2005) 

 

Como o IQA é calculado em todos os pontos de monitoramento; portanto, as nove 

variáveis que compõe esse índice também são determinadas nesses pontos.    
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Figura 15 - Curvas médias de variação dos parâmetros de qualidade das águas para o cálculo 
do IQA. Fonte: CETESB (2000).  
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3.4 Uso das águas para fins de abastecimento urbano 

 

A água por constitui elemento essencial à vida animal e vegetal há a necessidade da 

água ser de qualidade adequada e em quantidade suficiente para todas as suas 

necessidades, não só para proteção de sua saúde, como também para o seu 

desenvolvimento econômico. Assim, a importância sanitária do abastecimento de 

água traz como resultado uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições 

de vida de uma comunidade, principalmente através do controle de prevenção de 

doenças, da promoção de hábitos higiênicos, do desenvolvimento de esportes e da 

melhoria da limpeza pública; constituindo o melhor investimento em benefícios da 

saúde pública. Ressalta-se, assim, conforme tem sido constatado em muitos 

lugares, que a implantação ou melhoria dos sistemas de abastecimento de água traz 

como consequência uma diminuição sensível na incidência às doenças relacionadas 

à água (OLIVEIRA, 1987b). A qualidade da água potável é um fator de importância 

para garantir a saúde pública, pois, a manutenção da qualidade bacteriológica e 

química da água é uma luta constante contra as doenças transmissíveis de origem 

hídrica e de certos compostos ou elementos químicos existentes na água potável 

(GIROULT, 1977).  

 

Estes efeitos benéficos se acentuam com a implantação e melhoria dos sistemas de 

coleta de esgotos sanitários. Por outro lado, tem sido constatado que a implantação 

de sistemas de tratamento e abastecimento de água e de destino adequado do 

esgoto há a diminuição das doenças transmissíveis pela água e indiretamente 

ocorre diminuição da incidência de uma série de outras doenças não relacionadas 

diretamente aos excretos ou ao abastecimento de água (Efeito Mills Reincke). A 

importância econômica do abastecimento de água é também de grande relevância, 

uma vez que sua implantação demonstra num aumento de vida média da população 

servida, na diminuição da mortalidade em geral, e, em especial, da infantil. A 

influência da água em relação à economia se faz sentir mais diretamente no 

crescimento industrial, por constituir, ou matéria-prima em muitas indústrias, como 

as de bebida, ou meio de operação, como água para caldeiras etc, se constituindo 

de fundamental importância para a saúde e progresso de toda comunidade que 



87 

 

 

conte com água de qualidade adequada em quantidade suficiente para todas suas 

necessidades. Contudo, tendo em vista que as águas naturais se destinam a vários 

fins, torna-se necessário haver adequado planejamento da utilização dos recursos 

hídricos na bacia, de modo a satisfazer às varias finalidades (OLIVEIRA, 1987b).  

 

3.5 Gestão das águas no Brasil e seus conflitos 

 

Os marcos legais básicos referentes ao uso da água no Brasil são a Constituição 

Federal de 1988, a Lei 9433 de 08/01/1997 e o Código de Águas, estabelecido pelo 

Decreto Federal 24643, de 10/07/1934. O Código das Águas já assegurava o uso 

gratuito de qualquer corrente ou nascente de água para as primeiras necessidades 

humanas, permitindo a todos usar de quaisquer águas públicas. Entretanto, era 

impedida a derivação das águas públicas para aplicação na agricultura, indústria e 

higiene, sem a existência de concessão, no caso de utilidade pública, e de 

autorização nos outros casos; em qualquer hipótese dava-se preferência à derivação 

para abastecimento das populações. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

que “são bens da União lagos, rios e quaisquer correntes em terrenos de seu 

domínio, ou que banham mais de um Estado da federação, sirvam de limite com 

outros Países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais”. Estabelece, ainda, como bens dos 

Estados, “as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes ou em 

depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 

União.” Portanto, não existem águas particulares no País, mesmo que as nascentes 

estejam em limites entre duas propriedades privadas; portanto, devendo o uso de 

suas águas devem ser subordinadas aos interesses públicos.  A lei 9433 de 8 de 

janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, apresenta 

como diretrizes a integração da gestão de recursos com a gestão ambiental, a 

articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo e, mais 

especificamente, a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos 

sistemas estuarinos e zonas costeiras, sinalizando que a gestão de recursos 

hídricos somente será bem sucedida se levar em consideração inter-relações 

existentes entre esses recursos e os demais recursos naturais. Dentre os 
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instrumentos previstos para essa finalidade destacam-se os Planos de Recursos 

Hídricos, como documentos que consolidam o processo de planejamento prévio da 

utilização, preservação e recuperação dos recursos hídricos e a outorga de direitos 

de uso, como meio de assegurar e controlar os direitos de uso desses recursos e a 

cobrança pelo uso da água, como meio de reconhecer o valor econômico desta e 

incentivar a racionalização de seu uso. A Lei também busca assegurar viabilidade ao 

Sistema, ao destinar os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água ao 

custeio dos organismos que integram o Sistema e à constituição dos financiamentos 

das intervenções identificadas pelo processo de planejamento; e ao criar organismos 

de apoio técnico, financeiro e administrativo aos colegiados do Sistema: as Agências 

de Água e a Secretaria Executiva. Com a nova Lei das Águas, foi implantada a 

descentralização da gestão dos recursos hídricos: da esfera do Poder Público para a 

esfera local da bacia hidrográfica. A lei ainda permite parceria do Poder Público com 

usuários da água e com a sociedade civil organizada. O Poder Público abriu mão de 

parcela de poderes que, por sua natureza, podem ser delegados; ou seja, o poder 

decisório é compartilhado nos chamados Comitês de Bacia Hidrográfica e nos 

Conselhos Nacionais ou Estaduais de Recursos Hídricos. A Lei autoriza a delegação 

às futuras Agências de Água da cobrança pelo uso da água, mas mantém com o 

Poder Público o poder de outorgar direito de uso. O Estado que mais criou comitês 

de bacia foi o Estado de São Paulo. O Estado foi dividido em Unidades de Gestão 

da Água. Essa divisão hidrográfica levou em conta aspectos físicos, climáticos, nível 

de desenvolvimento econômico e social. A inovação por parte do Estado de São 

Paulo foi permitir que esses Comitês Estaduais decidissem sobre aplicações de 

recursos financeiros provenientes de um Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

Embora existam entidades responsáveis por praticamente todas as atividades 

ligadas à gestão dos recursos hídricos, verifica-se que a articulação interinstitucional 

é, ainda, frágil e incipiente, principalmente, à própria organização político-

administrativa do País (TUCCI; HESPANHOL; NETTO, 2001). 

   

Conforme Tundisi (2003), o grau elevado de urbanização produz problema ao 

gerenciamento de recursos hídricos municipais. Grande parte dos municípios no 

Brasil, sejam pequenos e médios portes e mesmo as áreas metropolitanas, tem 

problemas quanto ao abastecimento de água, tratamento de esgoto e disposição de 
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resíduos sólidos, tornando a preservação e conservação dos mananciais como um 

dos desafios a serem travados no âmbito municipal.  

 

Conforme IBGE (2011b) se pode observar esses desafios, analisando o contingente 

populacional, sem a cobertura dos serviços de saneamento básico, ao considerar 

apenas os municípios sem rede coletora. Em 2008 era de aproximadamente 34,8 

milhões de pessoas; ou seja, cerca de 18% da população brasileira estava exposta 

ao risco de contrair doenças em decorrência da inexistência de rede coletora de 

esgoto (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Número de pessoas sem acesso à rede coletora de esgoto, segundo as Grandes 
Regiões – Brasil – 2008 (em milhões). Fonte: IBGE, 2011b. 
 

 

O Nordeste era a região onde a falta de rede coletora de esgotamento sanitário era 

mais grave, atingindo algo próximo a 15,3 milhões de habitantes, com a escassez do 

serviço sendo maior nos Estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Em segundo lugar, 

figurou a Região Norte do País, com cerca de 8,8 milhões de pessoas sem rede de 

coleta de esgoto, das quais 60% concentradas no Estado do Pará. O Sul, com 6,3 

milhões de pessoas, ocupou a terceira posição, sendo o serviço ofertado em menor 

escala nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Região Centro-

Oeste, foram observados 3,2 milhões de habitantes sem acesso ao serviço; no 

Sudeste, não contavam com rede coletora de esgoto cerca de 1,2 milhão de 

pessoas, mais da metade delas residentes no Estado de Minas Gerais (Gráfico 2) . 
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Gráfico 2 - Percentual de municípios com rede coletora de esgoto, segundo as Grandes 
Regiões - 2000/2008. Fonte: IBGE (2011b). 
 
 

Quanto à questão dos resíduos urbanos, segundo o IBGE (2011b), o levantamento 

realizado pelo censo de 2010 apresentou a frequência de coleta regular de resíduos 

sólidos residenciais nas áreas onde o serviço era ofertado: em 5291 municípios a 

coleta era feita no núcleo; e, em outros 4856, nos bairros da cidade. Na maioria 

desses municípios, o recolhimento é realizado diariamente ou três vezes por 

semana, independente da região do País. Em relação aos outros tipos de resíduos 

domiciliares, apenas para os resíduos comerciais um volume significativo de 

municípios ofereceu o serviço (5332), enquanto que, para os resíduos de saúde não 

sépticos, a coleta ocorreu em 3961 municípios e, para os resíduos industriais não 

perigosos, em somente 2085 cidades do País. Para esses tipos de resíduos, as 

frequências de coleta diária ou três vezes na semana foram as que apresentaram 

maior regularidade. No Gráfico 3 é apresentada a destinação final dos resíduos em 

peso e por número de municípios. 

 

 

 

Gráfico 3 – Destinação final dos resíduos em peso e destinação final dos resíduos por número 
de municípios. Fonte: Jucá (2003). 
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Conforme Tucci, Hespanhol e Netto (2001), esses problemas se dá devido à grande 

concentração urbana, o que tem gerado vários conflitos nas cidades do País: (a) 

degradação ambiental dos mananciais; (b) aumento do risco das áreas de 

abastecimento com a poluição orgânica e química; (c) contaminação dos rios pelos 

esgotos domésticos, industrial e pluvial; (d) enchentes urbanas geradas pela 

inadequada ocupação do espaço e pelo gerenciamento inadequado da drenagem 

urbana; (e) falta de coleta e de disposição do lixo urbano. Geralmente, a causa 

principal desses problemas se encontra nos aspectos institucionais relacionados 

com o gerenciamento dos recursos hídricos e do ambiente urbano. Esse processo 

ocorre, principalmente, porque os municípios não desenvolveram capacidade 

institucional e econômica para administrar o problema, enquanto que Estados e 

União encontram-se distantes da realidade do problema, o que dificulta programar 

uma solução gerencial adequada. 

 

Para Tundisi (2003), os municípios podem sintetizar as soluções para os principais 

problemas relacionados à conservação e recuperação de mananciais nos seguintes 

pontos fundamentais: 

 

a) Proteção dos mananciais e das bacias hidrográficas; 

b) Tratamento de esgotos e de águas residuárias industriais; 

c) Tratamento e disposição dos resíduos sólidos (lixo doméstico, industrial e de 

construção civil); 

d) Controle de poluição difusa; 

e) Treinamentos de gerentes, técnicos ambientais e de recursos hídricos; 

f) Educação sanitária da população; 

g) Campanhas e introdução de tecnologia para diminuir o desperdício da água 

tratada. 

 

Portanto, são necessárias mudanças de atitudes, tanto por parte do poder público, 

como do próprio público, para que se tenha sustentabilidade para as gerações 

futuras, o que se efetua a partir da bacia hidrográfica (TUNDISI, 2003), com práticas 
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de gerenciamento e análise de impactos ambientais priorizando os recursos 

hídricos. 

 

 

3.6 O custo do tratamento da água 

 

 

Quando se discute os sistemas de tratamento de água e seus benefícios à saúde 

pública, deve-se levar em conta a qualidade e a quantidade da água bruta disponível 

e economicamente viável de ser tratada; pois, com as modificações dos ciclos 

biogeoquímicos e hidrológico, pelas atividades humanas, tem alterado a composição 

das águas naturais, tornando-as impróprias para o tratamento convencional, o que 

acarreta aumento do custo para essa finalidade e indisponibilidade de água potável 

à população.  

 

O tratamento da água é fundamental para que a distribuição esteja dentro dos 

padrões de potabilidade e obedeça a portaria do ministério da saúde. Entretanto, 

existem diversos tipos de tratamento de água e o utilizado na RMSP é o 

convencional, com etapas de pré-cloração, pré-alcalinização, coagulação, 

floculação, decantação, filtração, pós-alcalinização, pós-cloração, fluoretação e 

posterior distribuição. 

 

Conforme Espanhol (1999), citado por Reis (2004), o desenvolvimento das 

tecnológicas de tratamento de águas, ocorrido na segunda metade do século XX, 

levou à sociedade a aceitação da ideia de que os mananciais que recebem efluentes 

industriais contendo micropoluentes sintéticos, orgânicos e inorgânicos, poderiam 

ser convenientemente tratados pelos processos convencionais, produzindo uma 

água absolutamente segura, independentemente dos níveis de poluição dos 

mananciais. 

 

O que se tem observado nos últimos anos é justamente o inverso. O tratamento 

convencional não é adequado para retirar a maioria das substâncias lançadas nos 
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cursos d’água. Para que isso ocorra, o custo de tratamento aumentaria de forma 

substancial. 

 

Segundo Daniel et al. (1990), citado por Soares, Bernardes e Cordeiro Netto (2002), 

os riscos relacionados ao processo de cloração, substância química mais 

empregada no processo de tratamento da água, estão associados muito mais aos 

seus subprodutos, como os trihalometanos, do que aos agentes utilizados. Em 

revisão elaborada por Tominaga e Midio (1999) citado por Soares, Bernardes e 

Cordeiro Netto (2002), observou que, a partir de dados epidemiológicos, que os 

subprodutos da cloração podem aumentar a incidência de certos tipos de câncer na 

população humana. Processos alternativos de desinfecção da água, que evitam a 

formação dos trihalometanos, são aqueles que não utilizam cloro livre, tais como 

ozonização e radiação ultravioleta. Entretanto, esses também podem levar à 

formação de outros subprodutos, conforme o teor de matéria orgânica presente na 

água, sendo que seus efeitos na saúde humana ainda não foram completamente 

avaliados. 

 

O teor de matéria orgânica na água está intimamente correlacionado à formação de 

várias substâncias nocivas à saúde humana. Quando a composição da água 

encontra-se em seu estado natural, a quantidade de matéria orgânica é ínfima; 

entretanto, com as atividades antrópicas como o desmatamento, retirada da mata 

ciliar, lançamento de efluentes domésticos e industriais entre outros fatores, houve 

um aumento consideravelmente de sua concentração nas águas, além de outras 

substâncias, comprometendo o tratamento atualmente utilizado e distribuição de 

água segura à população. 

  

Reis (2004), em sua pesquisa, aborda a importância da preservação da cobertura 

vegetal para a produção de água com qualidade e quantidade de uma bacia 

hidrográfica.  

 

Os mananciais que apresentam maior custo em seu tratamento são os que possuem 

baixos percentuais de cobertura florestal, concluindo que a qualidade das águas dos 

mananciais é diretamente proporcional ao percentual de cobertura florestal; e, 
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quanto menor este percentual, maior o consumo de produtos químicos, aumentado o 

custo operacional e susceptibilidade do tratamento (REIS, 2004). 

 

Conforme Viveiros (2004), a contínua degradação da qualidade da água aduzida 

para tratamento dos três principais sistemas de abastecimento público da RMSP 

(Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê), chegou a mais que duplicar o custo do 

tratamento nos últimos cinco anos. O aumento maior foi no Guarapiranga: 133%. 

Para tratar 1 milhão de litros de água, gastavam-se em 1998, em valores corrigidos, 

R$ 23,21; em 2003, o mesmo volume, tratado, custou R$ 54,03. Mas os gastos 

também cresceram no Alto Tietê e até no sistema Cantareira. No primeiro, o 

aumento do custo para tratar 1 milhão de litros passou de R$ 29,24 para R$ 35,10 

(20%); no segundo, o mesmo volume tratado ficou 27% mais caro (aumento de R$ 

6,78 para R$ 8,59). Entre 1998 e 2003, o total de produtos usados para tratar 1 

milhão de litros de água chegou a aumentar 51% no sistema Guarapiranga. No 

mesmo intervalo, o Alto Tietê consumiu 9% a mais de produtos. Só no Cantareira a 

quantidade de produtos químicos praticamente se manteve, porque o sistema ainda 

é o mais bem preservado em ocupação humana. Além do aumento quantitativo nos 

produtos químicos, a poluição dos mananciais demanda processos de tratamento 

mais sofisticados, tanto no Guarapiranga como no Alto Tietê, com substâncias mais 

caras, como o carvão ativado (para tirar gosto e cheiro) e o permanganato de 

potássio (para degradar matéria orgânica). Isso ocorre quando há picos de 

concentração de esgoto, que serve de alimento para as algas produtoras das 

substâncias que dão gosto e cheiro à água. Em 2003, o sistema teve de lançar mão 

do produto em um a cada três dias, o que explicitam a insuficiência da ação do 

poder público no controle de ocupações irregulares e do despejo de esgoto in natura 

nos mananciais. 

 

3.7 A bacia hidrográfica como unidade de planejamento de gestão das águas 

 

 

A área de toda e qualquer bacia é a base geográfica para o desenvolvimento de 

planos e ações de ocupação do espaço físico, bem como para múltiplas atividades 
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necessárias ao desenvolvimento socioeconômico como a agricultura, pesca, 

conservação, recreação e usos domésticos e industriais da água (BRAGA, 1999; 

TUNDISI, 2003).  

 

O manejo de bacias hidrográficas é a arte e ciência de manejar seus recursos 

naturais para fins de se obter água em quantidade e qualidade. Como a água é vital 

e não tem substituto, ela precisa ser privilegiada em ações de planejamento e uso 

de recursos naturais (VALENTE, 1999). Por ser um recurso natural, entretanto, 

vulnerável, há de se preocupar com seus usos múltiplos, pois esta é a principal 

causa dos conflitos pelo uso da água; sendo esta, certamente, que deverá ser a 

maior preocupação da gestão racional, participativa e descentralizada dos recursos 

hídricos (FIGUERÊDO, 1999).  

 

Os recursos naturais solo, água, vegetação e fauna em estado natural interagem em 

equilíbrio em termos de integração dos ciclos naturais de energia e de nutrientes, o 

que reflete, em última instância, na qualidade e na quantidade das águas superficiais 

e subterrâneas (BRAGA, 1999; LIMA, 1999), constituindo a manifestação bem 

definida de um sistema natural aberto, e pode ser vista como a unidade 

ecossistêmica da paisagem. Desta forma, ela apresenta uma condição muito 

singular e conveniente de definição espacial do ecossistema, dentro do qual é 

possível o estudo detalhado das interações entre o uso da terra e a quantidade e 

qualidade da água produzida pela bacia (LIMA, 1999). 

 

A avaliação que hoje se faz da falta da água (em algumas regiões a falta de 

quantidade, em outras a falta de qualidade e em outras ambas), é fortemente 

influenciada pelos conceitos associados à sua escassez.  O receio de que o mundo 

esteja “a ficar sem água” surge cada vez com maior frequência. Encarar esse 

problema é uma visão simultaneamente distorcida e redutora do problema. 

Distorcida porque grande parte daquilo que é interpretado como escassez não passa 

de uma consequência da má gestão dos recursos hídricos por parte do poder 

político. E limitativa porque as reservas físicas de recursos hídricos são apenas uma 

das vertentes do problema (UNDP, 2006). 
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Conforme Amaral (1999), além de ser uma fonte de vida, a água é um recurso 

natural estratégico e importante fator na cadeia produtiva imprescindível para a 

geração de riqueza. Os múltiplos usos da água nos setores industrial, agropecuário 

e como fonte de geração de energia, entre outras atividades, exige um permanente 

monitoramento desse dispensável recurso da natureza. O quadro 5 apresenta uma 

metodologia de controle e inspeção de mananciais. 

 

Quadro 5 – Metodologia de controle e inspeção de mananciais. Fonte: Faury et al. (1984). 

 

É imprescindível caracterizar a parcela de poluição correspondente a cada fator 

dentro do “sistema poluidor local”, para aperfeiçoar a fiscalização e as ações 

ambientais dentro da realidade local (FAURY et al., 1984). 

A responsabilidade de gestão das bacias hidrográficas para fins de abastecimento 

público passa pela conscientização da população e do próprio poder público com o 

poder legal de fiscalização e da necessidade de sua preservação e cuidados com 

sua qualidade e quantidade de suas águas, criando e mantendo condições 

ambientais para essa finalidade. 
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4 ASPECTOS DO MEIO FÍSICO DA BACIA DO RIO COTIA 

 

Os aspectos aqui apresentados correspondem aos aspectos geológicos, climáticos, 

geomorfológicos, pedológicos e hidrológicos. 

 

4.1 Aspectos geológicos  

 

O mapa geológico da EMPLASA (1980) apresentado na figura 17 destaca o 

predomínio no interior da Bacia Hidrográfica do Rio Cotia de migmatitos a gnaisses 

graníticos. Em toda extensão oeste observa-se granitos, assim como em uma 

pequena área na borda sul da RFMG, ambas, formações pré-cambrianas. Ao longo 

dos canais fluviais, estes são compostos por aluviões fluviais: argila, areia e 

cascalho cenozóicos da Formação São Paulo e da Formação Caçapava (Grupo 

Taubaté), incluindo depósitos de areia, argila e cascalho. 

 

A leste da área central da bacia há uma pequena mancha de micaxisto e/ou meta-

arenito. As falhas presentes na bacia têm direção NE-SW, sendo uma delas a falha 

de Caucaia, Zona de Cisalhamento de Caucaia.  

 

Na figura 16 é apresentado o Perfil geológico longitudinal do rio Cotia e suas 

características geológicas. 

 

 

Figura 16 – Perfil geológico longitudinal do rio Cotia. Fonte: Luz (2009). 
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    Figura 17 – Mapa geológico da bacia hidrográfica do rio Cotia. Fonte: EMPLASA (1980). 
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Na Figura 18 é apresentado afloramento de granito à estrada do Morro Grande em 

Cotia, a cerca de quatro quilômetros da Barragem da Graça. 

 

 
Figura 18 - Afloramento de granito à estrada do Morro Grande em Cotia-SP (C.A. Santa Rosa, 

maio/2011). 

 

4.2 Aspectos climáticos  

 

Segundo a classificação climática de Koeppen a bacia do rio Cotia apresenta clima 

Cwa o que significa ser caracterizado pelo clima tropical de altitude, com chuvas no 

verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente superior a 

22°C  (MIRANDA et al., 2012).  

Segundo França (1958), das grandes massas de ar do Hemisfério Sul, três 

apresentam particular interesse, no estudo do clima da Bacia do rio Cotia. A primeira 

é a Tropical-atlântica (Ta) originada da zona de altas pressões do anticiclone 

estacionado permanentemente nas latitudes subtropicais do Atlântico Sul, 

apresentando-se quente e úmida perto da superfície e seca em grandes altitudes, 

em virtude da subsidência convectivamente instável, na costa oriental da América do 

Sul, com fortes gradientes térmicos, especialmente no verão, de que resultam 
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precipitações e trovoadas, ocasionando chuvas no inverno, por ascensão frontal 

devido à sua umidade relativa que é muito elevada abaixo do nível de inversão. A 

segunda é a Equatorial-continental (Ec) que apresenta os valores mais elevados de 

todas as massas, pois se verifica com a umidade relativa em frequente 

condensação, com as altas temperaturas em todos os níveis e com a instabilidade, 

de que resultam chuvas e trovoadas quase diárias, chegando a dominar na região 

da bacia do rio Cotia durante o verão. A terceira é a Polar-atlântica (Pa), formada 

nas altas latitudes do Hemisfério Austral que atinge a região da bacia do rio Cotia 

periodicamente, infiltrando-se entre a superfície do solo e qualquer das outras 

massas que, no momento, estejam presentes.  

A precipitação média anual na região de Cotia é de 1.368,83 mm conforme índices 

pluviométricos da Estação Meteorológica E3-034, Cachoeira da Graça do DAEE, de 

1978 a 2010. No Gráfico 4 é apresentada as precipitações médias mensais de 1978 

a 2010. 

 

 

Gráfico 4  - Precipitações médias mensais de 1978 a 2010 (Estação Meteorológica E3-034, 
Cachoeira da Graça). Fonte: DAEE (2011). Dados trabalhados pelo autor. 

 

A menor média mensal registrada neste período foi no mês de agosto com 40,76 

mm e a maior no mês de janeiro com 230,24 mm. 

O Gráfico 5  apresenta as temperaturas médias mensais do ar – 1933/2010, 2009 e 

2010 na Estação Meteorológica do IAG USP. Verifica-se que os meses de 

dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses mais quentes, registrando-se as 
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médias mínimas em junho. O fato de encontrar-se fevereiro entre os meses mais 

quentes, seguido do mês de março e logo após dezembro e janeiro (IAG-USP, 

2011), indica o predomínio de condições marítimas nesse período, o que é 

confirmado pela circulação do ar; em contraposição, o inverno revela franca 

influência continental, com grande resfriamento, coincidindo este com maior 

atividade das correntes aéreas provenientes do interior. O clima da região, como em 

todo Planalto Paulista, caracteriza-se por uma estação chuvosa, nos meses da 

Primavera e do Verão, e por uma estação seca, nos demais. Frequentes são as 

geadas, nos meses do inverno, e muito prejudiciais à vida regional quando tardias 

(setembro), pois castigam fortemente o fundo de vales, de preferência os voltados 

para Leste, pois são estes os primeiros a receber os raios de sol (COSTA, 1958). A 

marcha anual da pluviosidade na bacia do rio Cotia, como é normal nos regimes 

tropicais, acompanha de perto a da temperatura média. No inverno, que se 

caracteriza pela maior estabilidade da atmosfera e que se acha sob a ação mais 

frequente dos ventos continentais de NW, a diminuição da pluviosidade atinge o 

máximo no mês de agosto conforme DAEE (2011). A primavera tem seu início 

assinalado por regular e generalizada ascensão das chuvas e temperaturas, 

correspondendo à maior atividade da circulação, que vai restabelecer os ventos 

predominantes do verão. Nessa fase do ano registra-se, com o acentuado aumento 

das temperaturas, sua grande variação diurna, instabilidade esta que proporciona a 

formação frequente de trovoadas, acompanhando as principais cargas de água. 

Ocorrem tanto chuvas frontais, semelhantes à do inverno, como, em consequência 

da atividade máxima das massas de ar Pa e Ta, resultam longos períodos de 

precipitação, mais sensíveis sob a influência do fator orográfico (FRANÇA, 1958). 



102 

 

 

 
Gráfico 5 – Temperaturas médias mensais do ar – 1933/2010, 2009 e 2010 (Estação 
Meteorológica do IAG-USP). Fonte IAG-USP (2011). 
 
 

As temperaturas médias mensais da maioria dos meses em 2010 foram acima ou 

ligeiramente acima da média climatológica e das normais, com exceção dos meses 

de junho, agosto e outubro, que apresentaram temperaturas médias ligeiramente 

abaixo da média climatológica. Com relação às temperaturas médias máximas, a 

maioria dos meses apresentou valores próximos ou ligeiramente acima da média 

climatológica, em especial os meses de fevereiro e abril, que tiveram médias 

máximas mais elevadas que os demais meses. Com relação às médias mínimas, 

todos os meses tiveram médias ligeiramente acima da média climatológica, com 

exceção dos meses de junho, agosto e outubro, que tiveram médias ligeiramente 

abaixo da média climatológica. A maior amplitude térmica registrada no ano de 2010 

foi de 20,2°C no dia 25 de agosto, quando a temperatura máxima registrada foi 

31,8°C e a mínima foi 11,6°C. A maior temperatura registrada na Estação em 2010 

foi 34,6°C no dia 15 de fevereiro e a mínima foi de 5,2°C no dia 7 de junho (IAG, 

2011). 
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4.3 Aspectos hidrográficos  

 

A bacia hidrográfica do rio Cotia está inserida na bacia hidrográfica do Alto Tietê. O 

canal principal da bacia possui orientação predominante sul-norte e recebe como 

principal afluente o rio Capivari e três reservatórios foram construídos barrando o 

canal principal: Reservatórios Pedro Beicht, Cachoeira da Graça e Isolina. A leste 

limita-se com a bacia do rio Pinheiros da mesma Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a 

sudoeste com a bacia do rio Sorocamirim, afluente do rio Sorocaba da Bacia 

Hidrográfica do Médio Tietê, e ao sul com o alto curso do rio São Lourenço, da bacia 

do rio Ribeira de Iguape (SABESP, 1997). 

O rio Cotia nasce na Serra do Chiqueiro, divisa com a Serra de Paranapiacaba, 

divisor de águas da bacia do rio Guarapiranga. Apresenta baixa vazão média, da 

ordem de 3,3 ± 1,0 l/s (SABESP, 1997), é pouco profundo, com cerca de 0,4 metro  

e sinuoso (SILVA, 2000). 

O padrão de drenagem predominante na bacia hidrográfica é o em treliça, associado 

com ocorrências localizadas de padrões dendríticos, paralelos e subparalelos. Em 

muitos pontos os canais são claramente subordinados às estruturas geológicas. A 

análise hidrográfica da bacia indicou que o rio Cotia ao sair da RFMG possui uma 

grandeza de 5ª ordem. A densidade de drenagem da bacia é de 2,50 km/km² medida 

em carta topográfica. De sua nascente até a sua foz no rio Tietê na altura dos 

municípios de Barueri e Carapicuíba, se apresenta de forma irregular; apresentando 

as maiores declividades no trecho inicial do perfil nas nascentes (Figura 19) e num 

setor intermediário correspondente à borda do Planalto de Ibiúna, no degrau de 

transição onde se situa a Barragem e a Cachoeira da Graça. Este degrau se 

configura como um nível de base local do rio, sendo então responsável pelo controle 

de toda a dinâmica erosiva de sua bacia a montante, justamente a área 

correspondente à RFMG. O forte controle estrutural exercido na drenagem da RFMG 

é percebido em inflexões de cerca de 90º feita pelos seus canais, e também na 

identificação de feições morfológicas triangulares e trapezoidais ao longo do canal 

do rio, fortemente controlada por estruturas tectônicas, demonstrado por Luz (2007), 

o que é observado em toda a extensão do rio Cotia.  
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Os padrões de drenagem dendriticos devem-se à presença de confluência de 

ângulos retos, sugerindo anomalias que se deve atribuir, em geral, aos fenômenos 

tectônicos, que, normalmente se desenvolvem sobre rochas de resistência uniforme, 

ou em estruturas sedimentares horizontais (AB’SABER, 1975; CHRISTOFOLETTI, 

1980) e em regiões cristalinas decompostas do Brasil, onde existem diferenças de 

rochas ou de climas regionais (AB’SABER, 1975), enquanto que, o padrão treliça é 

encontrado em estruturas sedimentares homoclinais em estruturas falhadas e nas 

cristas anticlinais, também podendo se desenvolver em áreas de glaciação, onde 

ocorrem aspectos lineares do modelado glaciário. Em todas as variações, no 

lineamento geral dos cursos de água, predomina a direção reta e as alterações do 

curso se fazem em ângulos retos (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Em vários trechos do rio Cotia, forma-se linha totalmente quebrada, após correr por 

certo espaço ao seguir uma direção rígida, executa uma mudança brusca de 

traçado, em ângulo reto, para depois, seguir no mesmo rumo antigo, em outra 

posição do terreno. Observa-se claramente este fenômeno no Planalto de Ibiúna, no 

Degrau de Transição e até mesmo no Planalto Paulistano. Ou seja, em toda 

extensão do rio Cotia. Conforme Ab’Saber (1975), este fenômeno é denominado de 

drenagem em baioneta do rio principal.   

   

4.4 Aspectos geomorfológicos  

 

Conforme Almeida (1958), a região da Bacia Hidrográfica do Rio Cotia encontra-se 

assentada numa área de terras altas, a que tem reservado o nome de Planalto 

Atlântico. Trata-se de um planalto mais ou menos acidentado, de estrutura 

complexa, no rumo geral NW, vai gradualmente perdendo altura, até que suas 

estruturas mergulham por sob as camadas quase nada perturbadas da grande Bacia 

Sedimentar do Paraná. Ao ceder lugar à Depressão Periférica e para os lados do 

Sul, limita-se de maneira brutal, constituindo a Serra de Paranapiacaba e as altas 

escarpas da Serra do Mar. A bacia apresenta três compartimentos geomorfológicos: 

Planalto de Ibiúna, Degrau de Transição e Planalto Paulistano. O Planalto Paulistano 

de relevo suavizado, desfeito em morros e em espigões divisores de alturas 
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modestas, cujas altitudes, salvo poucas elevações maiores, se encontram entre 715 

a 900 metros acima do nível médio dos mares, decrescendo suavemente de SE 

para NW. A oeste do Planalto Atlântico, separado por um nítido degrau, aparece a 

unidade Planalto de Ibiúna, drenada pela Alta Bacia do Rio Sorocaba, com relevo 

idêntico ao do Planalto Paulistano, embora esteja mais elevado, cerca de 90 metros. 

A oriente, este planalto estende-se até as nascentes do rio Tietê, se bem que 

confine em parte com a Bacia do Paraíba, de origem tectônica, da qual se vê 

separado por degrau de erosão com quase 200 metros de desnível. A alta bacia do 

rio Sorocaba estende-se em torno da represa do rio Sorocaba, a montante da serra 

de São Francisco; alcança a região de Ibiúna e chega ainda mais a leste, nivelando 

as colinas dos arredores de Cotia. Entre as duas superfícies dos Planaltos de Ibiúna 

e Paulistano nota-se um degrau de transição constituído por forte relevo, embora 

sem escarpas, o qual, em sua amplitude, corresponde  mais ou menos ao desnível 

de 90 metros. Os vales que atravessam essa faixa são muito encravados, sem 

planícies aluviais importantes, abrigando rios rápidos em que não faltam cachoeiras; 

é o caso do rio Cotia a SW da cidade de mesmo nome. O degrau de transição não é 

somente uma aresta de estrutura resistente, mas correspondente à área de conflito 

entre duas bacias fluviais, aonde a superfície de erosão do Alto Sorocaba vem 

perdendo terreno em favor da do Alto Tietê (Figura 19). A cidade de Cotia situa-se a 

meia ladeira nessa zona de transição. 

 

 

Figura 19 – Perfil longitudinal do rio Cotia ao longo de seu talvegue e respectivos 
compartimentos geomorfológicos. Base cartográfica: EMPLASA (1987). 
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O mapa da Figura 20 constitui uma ampliação do mapa geomorfológico (PONÇANO 

et al., 1981). Verifica-se que o relevo passa de sistemas de maior energia nas 

cabeceiras. À sudoeste com morros com serras restritas, à sudeste com morrotes 

alongados e espigões, passando por morrotes paralelos no Degrau de Transição, 

morrotes alongados paralelos no Planalto Paulistano até a foz no Tietê e à leste, 

com colinas pequenas com espigões locais. 

Esta configuração orientou, com base na distribuição de curvas de nível em mapa 

1:50.000 (IBGE, 1984a,b,c), a delimitação de quatro compartimentos de diferentes 

sistemas de relevo. Das cabeceiras para a foz, conforme Figura 21 há a seguinte 

separação de sistemas de relevo: 

� Morros de Planalto de Ibiúna; 

� Morrotes de Planalto de Ibiúna; 

� Morros do Degrau de Transição; e 

� Morrotes do Planalto Paulistano. 

As maiores altitudes na bacia hidrográfica do rio Cotia se encontram nesta área 

pertencente, compreendidas entre 834 e 1.075 metros, resultando numa amplitude 

máxima de 241 metros. Entre o Planalto de Ibiúna e o Degrau de Transição há uma 

diferença de 66 metros. O Degrau de Transição se encontra entre 768 a 738 metros,  

numa amplitude de 30 metros, com uma diferença de  2 metros com o Planalto 

Paulistano que encontra-se entre as altitudes 736 e 716 metros  (IBGE, 1984a,b,c).  
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      Figura 20 – Mapa geomorfológico da bacia hidrográfica do rio Cotia. Fonte: Ponçano et al. 
......(1981). 
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Figura 21 – Sistemas de relevo da bacia hidrográfica do rio Cotia. Base cartográfica: IBGE 

(1984a). 
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4.5 Aspectos pedológicos 

 

Segundo o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo na escala de 1:500.000, 

elaborado por Oliveira et al. (1999) predominam na bacia hidrográfica do rio Cotia, 

Cambissolos Háplicos Distróficos (CX1), Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos 

(LVA17) e Podzólico (PV37). 

Sua distribuição por predominância pelos compartimentos geomorfológicos permite 

elaborar a descrição a seguir: 

4.5.1 Cambissolos predominam no Planalto de Ibiúna 

Com base em EMBRAPA (2009), são solos pouco desenvolvidos com horizonte B 

incipiente em geral de pequenas espessuras. 

4.5.2 Latossolos predominam no Degrau de Transição 

 

Os latossolos apresentam avançado estágio de intemperização e são muito 

evoluídos, sendo seu horizonte B virtualmente destituído de minerais primários ou 

secundários menos resistentes ao intemperismo. São normalmente muito espessos, 

com espessura raramente inferior a um metro. Têm seqüência de horizontes A, B, C, 

com pouca diferenciação de subhorizontes, e transições usualmente difusas ou 

graduais.  

 

4.5.3 Argissolos predominam, no compartimento do Planalto Paulistano 

 

Os argissolos compreendem solos constituídos por material mineral, que têm como 

características diferenciais a presença de horizonte B textural mais fino, em geral  

argiloso. A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou 

gradual. A textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito 

argilosa no horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este.  
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A Figura 22 apresenta o mapa pedológico da bacia hidrográfica do rio Cotia.  

 

Figura 22 – Mapa pedológico da bacia hidrográfica do rio Cotia. Fonte: Oliveira et al. (1999). 
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5 A OCUPAÇÃO DA BACIA DO RIO COTIA 

 

A ocupação da bacia do rio Cotia tem nas raízes no período colonial, prosseguida na 

República com a intensa urbanização e industrialização. 

 

5.1 Os primórdios 

 

Os municípios que fazem parte da bacia do rio Cotia tiveram seu espaço organizado 

e condicionado pelo relacionamento orbital com a capital, São Paulo. As cidades 

instaladas nessa área tiveram seus primeiros núcleos como aldeias formadas por 

jesuítas, adaptando-se às condições impostas pelas formas topográficas de uma 

região acidentada com consideráveis altitudes (PETRONE, 1964; LEMOS, 1972).  

 

Em fins do quinhentismo (1580-90), o colonizador branco não ousara 
a ir além do atual bairro de Pinheiros (São Paulo) e de Carapicuíba, 
salvo em incursões esporádicas, pois a região achava-se sob o 
domínio dos índios Guaianás (COSTA, 1958). 

 

Iniciando-se nos morros gnáissicos-graniliticos, por serem os solos quimicamente 

mais ricos, a ocupação humana possibilitou uma passagem natural de fácil acesso à 

Serra de Taxaquara, que era caminho para o sul e oeste do país desde as épocas 

precabralinas  (LEMOS, 1972). Os jesuítas procuravam lugares mais altos e os 

cursos de água para fundar as aldeias. Assim surgiram Itaquaquecetuba, Guarulhos, 

São Miguel, Santo Amaro, Pinheiros, Itapecerica, Embu, Pinheiros, Barueri e 

Carapicuíba (PETRONE, 1964). 

 

Carapicuíba foi um aldeamento de índios Guaianases localizado na 
encosta da montanha, a meio caminho entre a sua base e a parte 
mais alta, no flanco que olha para as margens do rio Tietê 
(ESCALANTE, 1981).  
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Sempre favorecida por sua posição estratégica, numa via de passagem obrigatória, 

desde o inicio da colonização, utilizada como via de acesso entre São Paulo, 

Sorocaba, Itu e ao sul do país, pela decorrente função de local de pousada. Neste 

caminho, foi fundada em 1723, a Freguesia de Nossa Senhora do Monte Serrat de 

Cotia, elevada a Vila em 1856 e a município em 1906. Cotia cresceu lentamente de 

maneira linear e viu povoar-se o território de sua freguesia. Provavelmente, foi a 

diminuição do tráfego de tropas de burros que trouxe a decadência, a partir da 

segunda metade do século XIX. Regrediu sempre e assim continuou até a primeira 

metade do século XX  (COSTA, 1958; SABESP, 1997; SAITO, 2007).  

As florestas da região da bacia do rio Cotia vêm sendo manejadas mesmo antes da 

colonização do Brasil, quando da ocupação pelos índios. No entanto, 

desmatamentos mais extensos só vieram a ocorrer depois, principalmente a partir do 

século XVII com a ocupação do território paulista pelos bandeirantes à procura de 

ouro, pedras preciosas e mão de obra indígena para trabalho escravo (SABESP, 

1997). 

No início do século XX, a região da bacia do Rio Cotia era chamada de “cinturão 

caipira” da cidade de São Paulo. Predominavam propriedades agrícolas de médio 

porte, pertencentes em grande parte a luso-brasileiros, onde o sistema de cultivo era 

a agricultura itinerante. Cultivava-se milho, feijão e batata e outras pequenas 

culturas, mas as áreas agrícolas representavam menos de 10% das terras. Boa 

parte das terras era mantida sob forma de capoeiras (terras em pouso para 

agricultura) ou então como áreas de pastagem. Estas atividades de subsistência 

foram pouco a pouco abandonadas, em particular com a chegada dos estrangeiros 

(italianos, portugueses, espanhóis e, principalmente, japoneses) e a implantação de 

culturas comerciais mais extensas, voltadas para abastecer as cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Santos. O cinturão caipira foi substituído por um “cinturão 

hortifrutigranjeiro”, com culturas de tomate, batata, ovos, alcachofra, criação de 

frango, entre outros. Em consequência da intensificação agrícola, tanto por 

atividades comerciais quanto pela excessiva subdivisão das terras, e do 

consequente desgaste dos solos, houve expansão das atividades de produção de 

lenha e carvão vegetal, consideradas, então, como uma alternativa econômica pelos 
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proprietários. As décadas de 30 e 40 do século XX impulsionaram a utilização de 

recursos florestais no entorno da região da cidade de São Paulo, devido ao 

crescimento urbano e às restrições comerciais e à crise no abastecimento de 

produtos petrolíferos impostas pela Segunda Guerra Mundial. Neste período ocorreu 

também a construção da Estrada de Ferro Sorocabana – Ligação Ferroviária 

Mairinque-Santos (1927-1937), que corta a parte sul da RFMG, facilitando o 

escoamento do carvão produzido na região (SABESP, 1997). 

Uma das primeiras estradas projetadas foi a São Paulo-Paraná que, em 1922, já 

chegava a São Roque, a oeste de Cotia. De região abandonada e estagnada em 

relação ao progresso da capital, com a construção de estradas de rodagem a 

paisagem se transformou, surgindo inúmeros sítios e chácaras, produzindo 

hortaliças e cereal (SILVEIRA MENDES, 1944 apud LEMOS, 1972). Este quadro 

torna a região pioneira com relação à especulação imobiliária (LEMOS, 1972). 

Quando os paulistanos com alguma posse, procurando fugir da vida urbana nos fins 

de semana, encontram, nesta região, uma paisagem bela e rústica, terras a baixo 

preço e boas vias de acesso. Nos anos de 1950, as chácaras, em grande parte, já 

não mais existiam, ou porque as dificuldades econômicas não permitem sua 

manutenção, ou porque se viram atingidos pela febre de loteamentos, sobretudo 

quando mais próximos da capital e à beira da estrada (COSTA, 1958). 

Ao lado de atividades agrárias e sistemas de sítios de recreio, surgem as olarias em 

toda a região, aproveitando os depósitos argilosos acumulados nas várzeas, criando 

uma paisagem típica, em que se destacam as construções alongadas, os grandes 

fornos, e suas chaminés, as pilhas de tijolos e telhas ao sol nos terreiros, as 

amassadeiras e os barreiros em exploração ou já abandonados. A produção, em sua 

maior parte, é encaminhada à capital para sustentar seu desenvolvimento. Outra 

atividade que surge, é a extração de areia realizada nas planícies aluviais em que os 

leitos dos cursos d’água se alargam e a sedimentação é abundante. As minas de 

caulim decorrem da presença de rochas feldspáticas, intensamente decompostas 

pela ação do clima, sendo sua exploração feita nas encostas ou em escavações do 

subsolo, prolongando-se às vezes por mais de uma dezena de anos, até que os 

veios se esgotassem. Como nessa região há frequentes afloramentos graníticos, 

estes deram origem a muitas pedreiras, empreendimentos de maior vulto, ora de 

iniciativa popular, ora por parte do poder público. Entretanto, nenhuma dessas 
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atividades provocou uma devastação florestal tão intensa quanto a que ocorreu 

durante o período da segunda grande guerra mundial, quando a falta de 

combustíveis minerais e do gasogênio, ocasionaram uma ativa extração de lenha e 

produção do carvão vegetal em larga escala. Cessado esse ciclo, prosseguiu a 

devastação a fim de satisfazer a necessidade de combustível e de madeiras para 

construção da metrópole em ininterrupto crescimento (COSTA, 1958). A mesma 

necessidade acabou por introduzir um novo elemento à paisagem, silvicultura, 

representada pelos eucaliptos e pinus (COSTA, 1958; LEMOS, 1972), ainda comuns 

nos anos 1980 (IGC, 1981). 

Grande parte das florestas atualmente existentes na região da bacia do rio Cotia 

estabeleceu-se após um período de extração de madeira para combustível. Algumas 

áreas foram completamente devastadas, outras foram abandonadas após intensa 

exploração e algumas manchas de floresta permaneceram relativamente pouco 

perturbadas, principalmente em regiões mais altas, nos topos de morros e ao longo 

dos rios. É o caso da RFMG. A preservação da área de floresta da RFMG, só foi 

possível devido à necessidade de garantir o abastecimento de água à população da 

capital no início do século XX. A flora e a fauna só vieram a ser consideradas como 

relevantes para justificar a conservação desta região em 1979, quando da criação 

por lei da Reserva (Lei 1949\79). Em função do seu histórico de perturbação anterior 

a 1930, a RFMG pode ser considerada como um grande mosaico de florestas em 

diferentes estádios sucessionais (SABESP 1997). 

 

5.2 Utilização das águas do rio Cotia para abastecimento público 

 

A utilização das águas do rio Cotia no abastecimento público de São Paulo fora 

objeto de estudo por parte do governo do Estado de São Paulo desde 1910, 

havendo estudos anteriores, realizados por Saturnino de Brito. Pela situação criada 

pela seca no início de 1913 e se estendeu até 1915, deram inicio em 1914 as obras 

para a construção da Barragem da Graça, inaugurada em 1917 (Figuras 23) 

(CUNHA, 1937). A Figura 24 apresenta a Estação de Tratamento de Água do Alto 

Cotia hoje. 
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Figura 23 – Obras da Cachoeira da Graça à esquerda e do aqueduto à direita (1914). Fonte: 
SABESP.  
 
 

  
Figura 24 – Antiga Barragem da Graça à esquerda (C.A. Santa Rosa, set/2008) e atualmente a 
nova Barragem à direita (C.A. Santa Rosa, dez/2010). 
 
 
Sujeito à depleção de volume nas estiagens, o rio Cotia não assegurava a 

continuidade da vazão para a qual foi prevista a adução. Com novos planos para 

assegurar a adução de água potável para a capital, foi iniciada em 1927 a 

construção de uma barragem regularizadora: Pedro Beicht, com capacidade para 

armazenar 15 milhões de metros cúbicos de água, entrando em funcionamento nos 

primeiros meses de 1933 (CUNHA, 1937), conhecido, hoje, como sistema Alto Cotia 

(Figura 25).  
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Figura 25 – Barragem Pedro Beicht (C.A. Santa Rosa, dez/2010). 

 

 

 
Figura 26 – Estação de Tratamento de Água do Alto Cotia (C.A. Santa Rosa, set/2008). 

 

 

O sistema Baixo Cotia foi inaugurado em 1963 para aproveitar os excedentes 

hídricos não captados pelo sistema Alto Cotia, motivada por sucessivas crises de 

falta de água potável para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo-

RMSP. Foi implantada à jusante de duas barragens já existentes: Isolina Superior e 

Isolina Inferior, construídas pela empresa de capital canadense Light and Power 

Company, mais conhecida como Light São Paulo, que datam do início do século XX 

e assim aproveitar a capacidade de regularização dessas duas barragens; hoje, 
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assoreadas (Figuras 27 e 28). (ZUFFO, 1998).  

 

 

Figura 27 - Foto aérea da ETA Baixo Cotia, reservatório Isolina Superior e Isolina Inferior. 
Fonte: SABESP (1997). 
 
 

 

Figura 28 – Barragem Isolina Superior à montante e Isolina Inferior à jusante, assoreadas (C.A. 
Santa Rosa, out/2008) 

 

Convencionou-se designar por Bacia do Alto Cotia à área drenada pelo rio Cotia à 

montante do reservatório das Graças; e por Bacia do Baixo Cotia, à área drenada 

pelo mesmo rio entre este reservatório e a confluência deste rio com o rio Tietê, em 

seu traçado original (CETESB; DAEE, 1979).  
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Os sistemas Alto e Baixo Cotia fazem parte do sistema produtor da RMSP, 

fornecendo água tratada para os municípios de Cotia, Embu das Artes, Itapecerica 

da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande Paulista (Alto Cotia), Barueri, Jandira e 

Itapevi (Baixo Cotia). 

 

 

5.3 O processo de industrialização 

 

O desenvolvimento das cidades na região da bacia do rio Cotia e até mesmo da 

RMSP, está atrelado ao desenvolvimento da cidade de São Paulo. Esta 

dependência ocorre desde o inicio do século XX. 

A crise de 1929 levou a profundas mudanças das relações de troca entre a 

economia brasileira e a internacional. Essa nova situação obriga o país a sair da 

monocultura cafeeira, para produzir internamente uma variada gama de produtos 

que, até aquele momento, eram importados, favorecendo o crescimento industrial 

brasileiro. O Estado de São Paulo, em razão de possuir na capital um núcleo de 

indústrias leves e apresentar mercado interno em crescimento, apresentava 

condições adequadas à implantação de novas indústrias. A fase seguinte, a partir de 

1956, apoiada na ênfase à produção de bens de consumo duráveis, acentuou a 

concentração de capital, mão-de-obra e investimentos nesta região, reforçando a 

concentração territorial que já vinha desde o início do processo de industrialização. 

A ampla concentração de atividades econômicas a partir de então passou a atrair 

cada vez mais contingentes populacionais e maciças inversões de capital nesta 

região. Esses fatores levaram a um crescimento urbano acelerado e como eixos 

polarizadores da urbanização e da industrialização, atuaram neste cenário as 

rodovias que cortavam a RMSP (EMPLASA, 1980). 

Estando dentro do “cinturão periférico da área metropolitana”, atingida pelo processo 

de industrialização, os bairros operários na região da bacia do rio Cotia vão surgindo 

rapidamente. A rua principal de Cotia, Senador Feijó, antiga Rodovia estrada 

Raposo Tavares foi, desde a época dos índios precabralinos, o caminho que unia a 

região de São Paulo ao sul do país. Com novos impulsos, aliando a rodovia 

asfaltada à imigração japonesa, surge a partir de 1944 o bairro do Portão, tendo 
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como rua principal a estrada Raposo Tavares. Embora predominem as áreas 

residenciais neste bairro, as principais atividades industriais, comerciais e culturais 

da cidade localizavam-se nele. Segundo o Registro de Imóveis da Prefeitura de 

Cotia, de 1965 a 1972, o bairro do Portão construiu a primeira casa em 1946. Depois 

deste período, uma nova parada no crescimento de Cotia: só em 1951 se solicita 

licença na Prefeitura para novos loteamentos. Em 1952 instala-se a primeira fábrica, 

a indústria têxtil “Cotonifício Demetrio Calfat, S.A.” na entrada do futuro bairro de 

Atalaia. Após esse fato, ano após ano, novas companhias fabris se instalam no 

município. Como consequência desse surto industrial, surgiram novas populações, 

especialmente nordestinas e mineiras, em busca de trabalho. O produto desse 

mecanismo, a especulação imobiliária, loteava novas áreas, fixando uma nova 

população na cidade, transformação da região em mais um subúrbio industrial da 

Grande São Paulo. A instalação de indústrias na região trouxe consigo um grande 

aumento demográfico.  É o caso de Cotia, Embu, Carapicuíba e outros, que até 

1950 eram considerados estritamente subúrbios agrícolas. O que trouxe as 

indústrias a esta região, em relação à instalação em Cotia, foi a isenção do imposto 

predial por 25 anos por parte da prefeitura e a facilidade de recrutamento de mão de 

obra, já que os tipos de industrias instaladas não requeriam mão-de-obra 

especializada. Outro motivo era a necessidade de grandes áreas a preços baixos, 

que permitisse instalar os equipamentos iniciais, prevendo futuras ampliações. E 

ainda, a facilidade de acesso à região pela estrada Raposo Tavares (Figura 29). Na 

década de 1950 e 1960, duas industriais importantes se instalou no município e, em 

especial, dentro do distrito de Cotia: a Munck do Brasil S.A. em 1957 e a Cia 

Eletroquímica Rio Cotia em 1969 e mais tarde a Indúsquima S.A., localizada 

também junto ao rio Cotia. Em 1961 estabeleceu-se uma indústria de papel 

sanitário, depois pertencente ao grupo da Eletroquímica Rio Cotia, uma indústria de 

gelatina; em 1963 instalou-se o Frigorifico de Cotia e em 1969-70 abriram as portas 

de um novo frigorífico,  Santa Mônica. Outras indústrias instaladas de grande porte: 

Cobrage, Ibapal (Indústria Bandeirantes de Papel), Têxtil Serrano S.A., Genovesi e 

Cia S.A. Além do surgimento de Granjas, horticultura (invadindo pequenas várzeas), 

olarias e portos de areia (LEMOS, 1972).  
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Figura 29 – Rodovia Raposo Tavares km 33 (C.A. Santa Rosa, ago/2011). 

 

O intenso processo de industrialização que se desenrolou nesta região trouxe 

consigo ampla gama de atividades diversificadas que exigiram e provocaram uma 

urbanização cada vez mais acelerada (EMPLASA, 1980).  

Os Gráficos 6 e 7 apresentam, respectivamente, o censo industrial dos municípios 

pertencentes à bacia hidrográfica do rio Cotia entre 1960 e 2010 (Jandira adquire 

sua emancipação político administrativa em 1964, Carapicuíba em 1965 e Vargem 

Grande Paulista (VGP) em 1982 e o censo industrial do município de Cotia entre 

1960 e 2010. Nestes Gráficos observa-se com maior detalhe o crescimento 

exponencial entre os anos de 1991 e 2010.  
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Gráfico 6 - Censo industrial: municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Cotia - 1960-
2010. Jandira adquire sua emancipação político administrativa em 1964, Carapicuíba em 1965 e 
VGP em 1982. Fonte: IBGE (2011); SEADE (2011). 

Dados trabalhados pelo autor. 

 

 

Gráfico 7 - Censo industrial - Cotia - 1960-2010. Observa-se crescimento exponencial entre os 
anos de 1991 e 2010. Fonte: IBGE (2011); SEADE (2011). 

Dados trabalhados pelo autor. 

 

A queda de número de indústrias entre os anos de 1960 e 1970 se deu pela 

emancipação de parte do território do município de Cotia. 
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5.4 Evolução da mancha urbana 

 

A mancha urbana da RMSP apresenta configuração heterogênea, incorporando em 

seu espaço relações dos mais diversos setores da vida econômica de uma ampla 

gama de segmentos populacionais, com suas manifestações espaciais, tais como 

sua forma de habitar, de circular, de consumir etc., resultando numa miscelânea de 

“estruturas” urbanas, cuja compreensão encontra-se, principalmente, no processo 

socioeconômico que determina as combinações dessas estruturas caracterizadas 

pela desordem espacial, principalmente ao longo das veias de penetração, com 

propagação de loteamentos. Esses loteamentos, boa parte clandestinos, em sua 

maior parte, não apresentam os requisitos impostos pela legislação urbana, 

apresentando ocupação dispersa e falta de qualquer infraestrutura; em geral, 

mediante o processo de autoconstrução. O processo de metropolização e o 

crescimento demográfico vertiginoso vêm alterar a relativa favorabilidade das 

condições originais do sítio urbano. A área urbanizada, em franca expansão 

espacial, começou, posteriormente a enfrentar barreiras: ao Norte, a Serra da 

Cantareira; a Sudeste e Sudoeste, o “mar de morros” do reverso da escarpa da 

Serra do Mar; ao Sul, o conjunto dos lagos artificial. Só a leste e a Oeste há 

corredores que atravessam as áreas de topografia acidentada, compondo um eixo 

leste-oeste que seria de expansão preferencial (EMPLASA, 1980). 

O crescimento populacional dos muncipios inseridos na bacia do Cotia tem 

crescimento vigoroso a partir do ano de 1970, quando explode o número de 

habitantes.  

Os Gráficos 8 e 9 apresentam, respectivamente, o crescimento populacional dos 

municípios inseridos na bacia do Rio Cotia entre os anos de 1960 a 2010 e a 

populacional do município de Cotia entre os anos de 1970 a 2010. 

O crescimento populacional de Cotia apresenta-se em progressão exponencial de 

1970 (31007 habitantes) a 2010 (201.150 habitantes). Um crescimento de mais de 

seis vezes em 40 anos. Não se pode esquecer que neste ano os municipios de 

Vargem grande e Jandira pertenciam à Cotia. 
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Gráfico 8 – Crescimento populacional dos municípios inseridos na bacia do Rio Cotia – 1960 a 
2010. Fonte: IBGE, 2011. Dados trabalhados pelo autor. 

 

 

Gráfico 9 - Crescimento populacional do município de Cotia – 1970 a 2010. Fonte: IBGE, 2011. 
Dados trabalhados pelo autor. 

Observa-se que o município de Cotia é o único sem tendência de estabilização 

quanto ao crescimento populacional. 

A Figura 30 apresenta a expansão urbana da bacia do rio Cotia entre 1980 e 2002 e 

os Gráficos 10 e 11 apresentam, respectivamente, a evolução da taxa de 

urbanização da bacia do rio Cotia à montante dos pontos de monitoramento Raposo 

Tavares (1980 a 2002) e Cotia Baixo (1982 a 2002). 
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Figura 30 - Expansão urbana da bacia do rio Cotia por períodos (1980 a 2002). Fonte: EMPLASA 
(2006). 
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Gráfico 10 – Evolução da taxa de ocupação urbana da bacia do rio Cotia à montante do ponto 
de monitoramento Raposo Tavares - 1980 a 2002. Fonte: EMPLASA (2006). Dados trabalhados 
pelo autor. 

 

 

Gráfico 11 – Evolução da  taxa de ocupação urbana da bacia do rio Cotia à montante do ponto 
de monitoramento Cotia Baixo - 1980 a 2002. Fonte: EMPLASA (2006). Dados trabalhados pelo 
autor. 

 

Até 1980, a área urbana total na bacia ocupava 43,99 km2 (6,69% da bacia à 

montante do Raposo Tavares e 17,41% da bacia à montante do ponto Cotia Baixo), 

chegando paulatinamente a 46,64 km2 em 1985 (7,25% à montante do Raposo 
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Tavares e 18,46% à montante do Cotia Baixo), 50,28 km2 em 1992 (8,06% à 

montante do Raposo Tavares e 19,9% à montante do Cotia Baixo), 51,82 km2 em 

1997 (8,20% à montante do Raposo Tavares e 20,51% à montante do Cotia Baixo) e 

70,52 km2 em 2002 (15,43% à montante da Raposo Tavares e 27,91% à montante 

do Cotia Baixo) (Gráficos 10 e 11). 

 

5.5 Uso do solo 

 

A Figura 31 apresenta o uso do solo da bacia do rio Cotia. Conforme Catharino 

(2006), a ocupação predominante da terra, dentro dos limites da Reserva Florestal 

do Morro Grande, é florestal. Florestas densas cobrem 91,06 km2 ou 86,48% de sua 

área, em sua maioria nas classes definidas como estádio médio/avançado (67,31 

km2 ou 63,93%) e estádio avançado/maduro (23,74 km2 ou 22,55%) de regeneração 

natural, revelando um rico mosaico sucessional. A categoria estádios iniciais de 

regeneração (pioneiro e inicial, pela Resolução CONAMA) ocupou área pequena, 

correspondendo a 3,62 km2 (3,44%). Em relação ao grau de fragmentação, as 

florestas em estádio médio/avançado de regeneração apresentam-se menos 

fragmentadas, com tamanho médio dos fragmentos igual a 1,41 km2, em relação à 

classe estádio avançado/maduro, com tamanho médio dos fragmentos igual a 0,10 

km2. Parte dessas áreas tem sido submetida a atividades de recuperação florestal, 

algumas delas, salvo pela presença da flora exótica associada aos plantios, podem 

ser confundidas na interpretação de fotografias aéreas, com vegetação em estádio 

médio/avançado de regeneração natural. Áreas classificadas como de vegetação 

com influência fluvial somaram 5,47 km2 (5,2%), separadas das áreas drenadas pelo 

relevo plano. A maior parte dessa vegetação (4,55 km2 ou 4,33%) encontra-se em 

estádios avançados de regeneração, sendo considerada uma categoria à parte. A 

presença das represas de Cachoeira da Graça e Pedro Beicht, somadas a outros 

pequenos corpos d água, totalizaram 3,43 km2 (3,26%). As áreas na categoria uso / 

influência antrópica, sujeitas a ações de manejo, como reflorestamento e outros 

usos, totalizaram 1,55 km2 (1,48%), o que indica a existência de influência antrópica 

marcante, tanto na ocupação como na regeneração das áreas naturais do Morro 

Grande.  
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 Figura 31 - Uso e Ocupação do Solo da bacia do rio Cotia. Fonte: EMPLASA (2006a,b,c,d, e).  
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Durante visitas ao município de Cotia e região, observam-se ainda hoje áreas 

remanescentes da espécie arbórea conhecida popularmente como pinus, fazendo 

parte da paisagem da bacia do rio Cotia. Este tipo de vegetação pertence ao grupo 

de espécies de pinheiros originária do Canadá e Estados Unidos da América, com 

área de distribuição no estado de São Paulo e na região Sul do Brasil (Figura 32).  

 

 

Figura 32 – Áreas remanescentes da espécie arbórea conhecida popularmente como pinus. 
Data: abril/2011. 

 

A bacia do Baixo Cotia apresenta diversificadas classes de usos do solo, com alta 

taxa de ocupação urbana, a qual desenvolveu-se ao longo da rodovia Raposo 

Tavares e, as chácaras, espalharam-se ao longo da área do Baixo Cotia, e um 

grande parque industrial no município de Cotia às margens do seu homônimo, 

ocupando uma área de 147,4 km2 (Figura 32), inclusive áreas invadidas no entorno 

do próprio rio Cotia (Figura 33)  
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Figura 33 – Ocupação no entorno do rio Cotia e lançamento de esgoto por PV à esquerda. 
Jardim Sandra, Cotia (C. A. Santa Rosa, set/2008). 

 

A especulação imobiliária é um marco na cidade de Cotia. As áreas de bolsões 

residências ocupam as áreas mais inusitadas possíveis. Na figura 34 é apresentada 

a implantação de um novo loteamento, com o apoio da prefeitura local. Ao fundo, no 

vale, entre a área construída e os morros, passa o rio Cotia. 

 

 
Figura 34 – Novos loteamentos e condomínios invadem áreas próximas ao rio Cotia. Ao fundo, 
no vale, entre a área construída e os morros, corre o rio Cotia (C. A. Santa Rosa, abr/2011. 
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Algo comum na cidade de Cotia é o movimento de terra em áreas de morros e 

morrotes para loteamentos e condomínios residenciais ou mesmo industriais. O solo 

retirado é utilizado para expandir a área plana já conquistada com o desmonte dos 

morros e morrotes, quando são aterradas as depressões até atingirem a cota 

desejada. Unindo o corte e o aterro, a área plana aparece, aumentando a área de 

ocupação para loteamentos e condomínios (Figura 35) 

 

Figura 35 – Áreas de morros e morrotes sofrem terraplanagem (C. A. Santa Rosa, abr/2011). 

 

A Tabela 5 apresenta o uso do solo por sub-bacia do rio Cotia em km2 e por 

porcentagem (EMPLASA, 2006).  

A área essencialmente urbana ocupa 30,5 km2 ou 14,9% de toda a bacia. Somando-

se as categorias aterro sanitário, chácaras, equipamentos urbanos, favela, 

indústrias, loteamentos desocupados, solo exposto e rodovia, tem-se 32,4 km2 ou 

19,6% de toda a bacia.  

 

As áreas na categoria campos, capoeiras e reflorestamento, sujeitas a ações 

antrópicas mais intensas, tanto na ocupação como na regeneração, ocupam área de 

20,7 km2 ou 8,19% da bacia. O reflorestamento, na verdade, trata-se de silvicultura 

(plantação de espécies arbóreas como eucalipto e pinus para exploração comercial). 

Enquanto que, a ocupação por chácaras, é elevada: 7,8 km2 ou 3,08%. 
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A diversificação de ocupação na bacia do rio Cotia é algo preocupante em relação à 

preservação da qualidade da água. Com a falta de planejamento, tanto urbano como 

ambiental, há áreas em que ocupações urbanas se amontoam em áreas de alta 

declividade, em regiões de morros, morrotes e fundos de vales (figura 36). 

 

Figura 36 – Ocupação de morros, morrotes e fundo de vale (C. A. Santa Rosa, abr/2011).
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Tabela 5 – Uso do solo por sub-bacia hidrográfica do rio Cotia (em km² e por percentagem). 

Área da Bacia = 252,7 km² 
Sub-bacia 1 (Barragem da Graça - 105,3 km²)  = 105,3 km² 

Sub-bacia 1+Sub-bacia 2 (Raposo Tavares - 74,9 km²) = 180,2 km² 
Sub-bacia 1+Sub-bacia 2+Sub-bacia 3 (Cotia Baixo - 72,5 km²)  = 252,7 km² 

Tipo de Uso 
Uso km² Uso % 

Sub-bacia 1 Sub-bacias 1+2 Sub-bacias 1+2+3 Sub-bacia 1 Sub-bacias 1+2 Sub-bacias 1+2+3 

ÁREA URBANA 0,0 7,1 30,5 0,0 3,9 14,9 
ATERRO SANITARIO 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
CHÁCARA 0,1 11,8 19,6 0,1 6,6 12,5 
EQUIP. URBANO 0,0 1,3 3,4 0,0 0,7 1,9 
FAVELA 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 
INDÚSTRIA 0,0 1,4 4,0 0,0 0,8 2,1 
LOT. DESOCUPADO 0,0 1,9 2,1 0,0 1,1 1,6 
SOLO EXPOSTO 0,1 0,6 2,1 0,1 0,4 1,1 
RODOVIA 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 
  0,2 24,2 62,9 0,2 13,6 34,5 

SUB-BACIA 1 Área km² SUB-BACIA 2 Área km² SUB-BACIA 3 Área km² 
AREA_URBANIZADA 0,0 AREA_URBANIZADA 7,1 AREA_URBANIZADA 23,4 
CAMPO 2,3 CAMPO 10,3 ATERRO_SANITARIO 0,3 
CAPOEIRA 1,5 CAPOEIRA 8,3 CAMPO 10,1 
CHACARA 0,1 CHACARA 11,7 CAPOEIRA 7,5 

CORPOS_D_AGUA 2,5 CORPOS_D_AGUA 0,3 CHACARA 7,8 
HORTIFRUTIGRANJEIRO 0,1 EQUIPAMENTO_URBANO 1,3 CORPOS_D_AGUA 0,1 
MATA 97,4 HORTIFRUTIGRANJEIRO 1,9 EQUIPAMENTO_URBANO 2,2 
REFLORESTAMENTO 0,1 INDÚSTRIA 1,4 FAVELA 0,6 

SOLO_EXPOSTO 0,1 LOTEAMENTO_DESOCUPADO 1,9 HORTIFRUTIGRANJEIRO 0,8 
VEGETACAO_DE_VARZEA 1,3 MATA 23,7 INDÚSTRIA 2,7 

105,3 MINERACAO 0,4 LOTEAMENTO_DESOCUPADO 0,2 
USOS 0,2 OUTROS_USOS 0,3 MATA 11,0 

REFLORESTAMENTO 3,7 OUTROS_USOS 0,0 
RODOVIA 0,1 REFLORESTAMENTO 3,1 
SOLO_EXPOSTO 0,5 RODOVIA 0,2 
VEGETACAO_DE_VARZEA 1,9 SOLO_EXPOSTO 1,5 

 74,9 VEGETACAO_DE_VARZEA 1,0 

USOS 24,0 72,5 

USOS 38,9 
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5.6 Indicadores sócio-ambientais dos municípios que fazem parte da bacia do 

rio Cotia 

Neste item são apresentados os dados de cada município quanto à média de 

moradores por domicilio período no 1991-2010, o crescimento populacional dos 

municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Cotia nos períodos 1991/1996 e 

2000/2010, os indicadores operacionais dos sistemas de abastecimento de água dos 

municípios que compõem a bacia do rio Cotia e, finalmente, dados populacionais e 

volumes de esgoto coletado e tratado e a carga orgânica potencial dos respectivos 

municípios. 

 
Analisando a Tabela 6, observa-se que a queda do número de pessoas por domicílio 

nos municípios que compõem a bacia do rio Cotia significaria que, uma mesma 

população, precisa de mais espaço territorial nos períodos 2000/1991 e 2010/2000. 

Nesses períodos, o crescimento populacional foi da ordem de 36,68% e 16,34% 

respectivamente (Tabela 7). Em uma aritmética simples, o cenário de crescimento 

da mancha urbana na bacia, mantidas as condições de densidade, seria, portanto, o 

de aumentar a área urbanizada. Esse fator, isoladamente, seria mais do que 

suficiente para explicar o aumento do crescimento da área urbanizada na bacia nos 

quais ainda existe espaço para expansão urbana, bem como, provavelmente um 

desadensamento demográfico maior do que o efetivamente se pode verificar. 

 
 
Tabela 6 - Média de moradores por domicílio (Pessoas) - 1991-2010. 
Municípios que fazem parte 
da bacia do rio Cotia 
 

1991 2000 2010 
Queda 2000 / 1991 

(%) 
Queda 2010 / 2000 

(%) 

Cotia  4,21 3,78 3,38 10,2 10,5 

Carapicuíba  4,2 3,73 3,39 11,2 9,1 

Barueri  4,22 3,74 3,35 11,4 10,4 

Jandira  4,24 3,74 3,32 11,8 11,2 

Embu  4,28 3,85 3,51 10,0 8,8 

Vargem Grande Paulista  4,14 3,83 2,91 7,5 24,0 

Média 4,21 3,77 3,31 10,4 12,2 

Fonte:  IPT (2006) para VGP; FUSP (2009) demais municípios,  
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Tabela 7 – Crescimento populacional dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio 
Cotia – 1991/1996 e 2000/2010. 

Município 

População  Crescimento populacional (%) 

1991 1996 2000 2010 1991/1996 1996/2000 2000/2010 

Cotia 107.453 126.956 148.987 201.150 18,15 38,65 35,01 

Carapicuíba 283.661 327.882 344.596 369.584 15,58 5,09 3,11 

Barueri 130.799 177.256 208.281 240.749 35,51 17,5 15,58 

Embu 155.990 195.628 207.663 240.230 25,41 6,15 15,65 

Jandira 62.697 75.352 91.807 108.344 20,18 21,83 18,01 
Vargem Grande 
Paulista  15.870 26.689 32.683 42.997 68,17 22,45 31,55 

Total e/ou 
média 756.470 929.763 1.034.017 1.203.054 22,9 11,21 16,34 

Fonte:  IPT (2006) para VGP; FUSP (2009) demais municípios,  

 

A Tabela 8 apresenta a produção de esgoto por município e a Tabela 9, os dados 

populacionais, e os volumes de esgoto coletado e tratado e a carga orgânica 

potencial. Observa-se que somente 5% do esgoto coletado são tratados no 

município de Cotia, de 39% da população atendida por esgotamento sanitário. Dos 

demais, Carapicuíba tem o tratamento de 5,26% de tratamento do esgoto coletado 

de 56,4% de sua população. Nos demais municípios não há tratamento de esgoto, 

sendo Embu, Barueri, Jandira e Vargem Grande Paulista com população atendida 

por esgotamento sanitário, respectivamente, 43,4%, 54,4%, 59,0% e 19,0%. 

 

Tabela 8 - Indicadores operacionais dos sistemas de abastecimento de água e produção de 
esgoto dos municípios da bacia do rio Cotia 
 

Município 

Índice de 
atendimento 

Urbano de água 
 

Consumo médio 
por economia 

Consumo médio 
per Capita  

(habitantes pelo 
IBGE) 

 
Volume diário 
de produção 
de  esgoto 

(m3) % m3/mês.economia L/hab.dia  

Cotia  96,88 14,54 149,19 30.009 

Carapicuíba 88,88 12,58 124,34 45.954 

Barueri  88,79 16,64 165,53 39.851 

Embu  81,31 11,43 117,41 28.205 

Jandira 90,55 12,33 109,46 11.859 

VGP  52,00 12,19 200,00   8.599 

TOTAL      164.477 
Fonte:  IPT (2006) para VGP; FUSP (2009) demais municípios, IBGE (2011). 
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Tabela 9 - Dados populacionais e volumes de esgoto coletado e tratado e a carga orgânica 
potencial. 

 

Município 

População urbana Volume de esgoto 

Total de 
habitantes 

Atendida por 
esgotamento 

Coletado 

(1000m3/ano) 

Coletado tratado Carga 
orgânica 

(kgDBO/dia) (1000m3/ano) (%) 

Cotia 175.008 67.903 2.377 119 5,00 9.454 

Embu 240.037 104.224 3.260 0 0,00 12.967 

Barueri 256.824 139.789 6.687 0 0,00 13.874 

Carapicuíba 382.772 215.960 7.182 378 5,26 20.679 

Jandira 110.045 64.993 1.725 0 0,00 5.945 

Vargem Grande 
Paulista  43.689 8.301 400 0 0,00 2.360 

Fonte:  IPT (2006) para VGP; FUSP (2009) demais municípios.  

 

Na Figura 37, observa-se esgoto e lixo lançados em afluente do rio Cotia e, ao 

fundo, construções em áreas de risco. 

 

 
Figura 37 – Lançamento de esgoto em afluente do rio Cotia (rua Maria Teresa Maciel Monteiro, 
Cotia) (C. A. Santa Rosa, jun/2010). 
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Analisando o conjunto das tabelas, poderia se presumir que a queda de moradores 

por domicílio não aumentaria o consumo de água tratada e o volume de esgoto 

gerado, já que não haveria alteração no número de população, mas somente 

deslocamento desta. Entretanto, uma vez havendo melhoria nas condições sócio-

econômicas da população, haverá maior consumo de água, portanto, maior volume 

de esgoto gerado, seja industrial como doméstico. 

Com a melhoria nas condições sócio-econômicas da população, haverá maior 

consumo de produtos industrializados, portanto, maior consumo de água para a 

produção de novos bens de consumo, construção de novas residências, rega de 

novos jardins, lavagem dos novos quintais etc e etc.  

Na Figura 38, observa-se lançamento de esgoto e lixo a cerca de 300 metros do 

centro da cidade de Cotia, em afluente do rio Cotia; e na Figura 39, trecho do rio 

Cotia com lançamento de esgoto por Poço de Visita. 

 

 

Figura 38 – Bairro a cerca de 300 metros do centro da cidade de Cotia: lixo e esgoto lançados 
em afluente do rio Cotia (C. A. Santa Rosa, dez/2011). 
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Figura 39 – Trecho do rio Cotia (Jardim Sandra). Lançamento de esgoto por Poço de Visita (C. 
A. Santa Rosa, mar/2012). 
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6 O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO 

COTIA 

 

O processo de degradação das águas do rio Cotia já nos anos de 1960, foi a razão 

do inicio do monitoramento a partir de 1970.  

 

As reclamações quanto à qualidade das águas do Baixo Cotia pós-tratamento e 

distribuição, tiveram origem já no final da década de 1960 e culminaram com as 

ações de monitoramento a partir de 1970 pelo Fomento Estadual de Saneamento 

Básico (FESB) e o Centro Tecnológico de Saneamento Básico (CETESB), quando 

foram atendidas reclamações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cotia e da 

Companhia Metropolitana de Águas de São Paulo (COMASP), contra algumas 

indústrias instaladas em sua Bacia (FESB, 1971).  

 

Nesta região, o desenvolvimento intensificou-se a partir da década de 1950, com a 

chegada das indústrias à cidade de Cotia e seu entorno, motivadas pela 

especulação imobiliária (LEMOS, 1972). As indústrias, na RMSP, durante o 

processo de crescimento e implantação, ocuparam, principalmente, as áreas de 

várzeas, trazendo consigo ampla gama de atividades diversificadas e, 

paralelamente, atraindo sucessivos contingentes populacionais, ocasionando o 

crescimento acelerado da área urbana pela abertura de loteamentos, criando a 

principal configuração dos bairros (EMPLASA, 1980). Na cidade de Cotia e entorno 

não foi diferente. Com a ocupação e a falta de política de saneamento básico nesta 

região, o rio Cotia transformou-se em receptor de efluentes, tanto industriais como 

domésticos (ZUFFO; SANTOS; DIAS, 2002).   

 

A degradação das águas por efluentes lançados pelas indústrias estaria acarretando 

dificuldades operacionais sérias na produção de água potável na ETA do Baixo 

Cotia, onerando o custo operacional e colocando em risco a saúde pública (FESB, 

1971, 1972, 1973, 1975; SILVA JUNIOR et al., 1985). Com queda da qualidade da 

água, a imprevisibilidade dos lançamentos industriais, a diversidade das substâncias 

poluentes, exigindo tratamento e controle não convencionais, levou a situações de 



139 

 

 

colapso e paralisações do abastecimento, fruto da expansão industrial e a ocupação 

desordenada do solo, alterando profundamente o equilíbrio ambiental da bacia do rio 

Cotia, uma vez que, as cargas poluentes lançadas estariam em níveis superiores à 

capacidade de assimilação do rio e seus afluentes (SILVA JUNIOR et al., 1985).  

Em outubro de 1970 se deu inicio ao programa de controle de poluição das águas do 

Baixo Cotia, com levantamento e reconhecimento preliminar de todas as indústrias 

consideradas potencialmente poluidoras. Na época, em atendimento às 

reclamações, foi realizado convênio entre a COMASP e o FESB, realizando varias 

inspeções sanitárias de reconhecimento da região abrangida pela bacia para 

levantamento das principais fontes de poluição, objetivando a avaliação da carga 

poluidora, o enquadramento dos efluentes na legislação vigente da época e a 

determinação do fluxo de poluentes na represa e no canal de captação da Estação 

de Tratamento de Água do Baixo Cotia  (FESB, 1972a). 

Conforme FESB (1971), para que os objetivos fossem alcançados, foram realizados 

durante este período os seguintes trabalhos: 

a) Inspeção sanitária de reconhecimento da região abrangida pela bacia; 

b) Mapeamento e demarcação de pontos de coleta para monitoramento na bacia; 

c) Determinação físico-química e bacteriológica das amostras de água colhidas, 

visando avaliar a carga poluidora e o enquadramento dos efluentes na legislação 

vigente; 

d) Elaboração de perfis sanitários do rio Cotia; 

e) Determinação do teor de fenol existente no corpo receptor e nos efluentes 

industriais; e 

f) Determinação do fluxo de poluentes na represa e no canal de captação da ETA 

do Baixo Cotia. 

Para a realização dos serviços foram demarcados os pontos de coleta e realizadas 

análises. Com este levantamento, constatou-se que a poluição bacteriana das águas 

do rio Cotia era provocada principalmente pelos despejos líquidos residuários do 

Frigorífico Cotia (FESB; 1971, 1972a, 1973, 1975), lançados no córrego Ribeirão 
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das Pedras, um dos principais afluentes do rio Cotia. Os elevados índices 

bacteriológicos encontrados na represa de abastecimento do Baixo Cotia, durante 

este período, promoveu aumento no custo de tratamento, tornando-o praticamente 

inviável. Além desses fatores, também ocorriam variações rápidas e imprevisíveis na 

qualidade das águas do rio Cotia, consequência esta advinda principalmente dos 

seguintes fatores: 

a) Vazão relativamente pequena do rio (vazão média mensal estimada em 0,6 m3/s); 

b) Pequena extensão do rio Cotia no trecho compreendido entre o primeiro foco de 

poluição e ponto de captação da ETA do Baixo Cotia; 

c) Caráter intermitente dos principais lançamentos industriais. 

Além do mais, constatou-se poluição química, caracterizada principalmente pela 

presença de fenol nas águas do rio Cotia. Este elemento confere às águas odor e 

sabor após seu contato com o cloro (produção de cloro-fenois) prejudicando o 

abastecimento e exigindo tratamento adicional onerando o processo de tratamento.  

Tendo em vista esses fatores, os relatórios apresentados pela FESB (1971, 1972, 

1973, 1975) recomendaram -+que deveria incrementar ação coercitiva intensa junto 

às indústrias existentes ao longo do rio Cotia; assim, como a implantação de 

planejamento global da bacia do Baixo Cotia no tocante a medidas preventivas junto 

às indústrias a serem ali implantadas ou expandidas, para que não se agrave ainda 

mais o estado sanitário das águas a serem tratadas. Caso contrário, a degradação 

acarretaria aumento do custo de tratamento das águas, além de maior risco 

potencial à saúde pública. 

Durante o período de atuação da FESB no rio Cotia, novas indústrias foram 

instaladas e ano a ano e as mesmas conclusões e recomendações, quanto à 

poluição e utilização de suas águas para abastecimento público, se repetiram a cada 

relatório.  

O lançamento das águas residuárias das indústrias localizadas na bacia do rio Cotia 

tornaram o seu estado sanitário incompatível com os usos preponderantes 

estabelecidos para as águas de Classe II, acarretando sensíveis e bruscas 

alterações na qualidade de suas águas, principalmente à jusante dos despejos 
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líquidos da Iprol e da afluência do córrego do Frigorifico Cotia. Em todos os 

relatórios da FESB recomendavam-se medidas corretivas junto às fontes de 

poluição industrial, responsáveis pela maior parte da descarga orgânica total 

lançada no rio Cotia, e de medidas preventivas visando impedir que novas cargas de 

poluição venham a degradar ainda mais esse manancial (FESB, 1971, 1972a, 1973, 

1975, 1977; CETESB-DAEE, 1979). 

Durante o período de diagnóstico em 1975 (FESB, 1977), ocorreram altas 

concentrações de fenol, NH3 e grandes variações de pH, acarretando, 

provavelmente, sérias perdas à flora e fauna aquática naquela proximidade, e 

agravando ainda mais as já difíceis  condições de vida aquática, ao longo de todo o 

trecho estudado. Entretanto, as características do rio, nas proximidades da captação 

para a ETA do Baixo Cotia, favoreciam sua reoxigenação, em virtude, não só do 

desnível existente entre as duas represas, como também, do aumento do tempo de 

detenção das águas, concorrendo para a sedimentação de matéria orgânica. Todos 

os relatórios operacionais da ETA do Baixo Cotia, sempre mencionaram dificuldades 

em suas condições de operação e manutenção.  

Em 1982, foram realizadas novas análises nos mesmos pontos de monitoramento. 

Concluiu-se que, a carga poluidora lançada no rio Cotia, 80,8% era de origem 

industrial e 19,2% de área urbana (esgoto doméstico) no trecho entre a Barragem da 

Graça e a ETA do Baixo Cotia. Apesar de porte em termos de volume de água, o rio 

Cotia possui uma boa capacidade de assimilação quanto aos despejos lançados no 

trecho entre a barragem da graça e a ETA do Baixo Cotia; entretanto, a ETA do 

Baixo Cotia ainda apresentava problemas com relação à sua operação e 

manutenção econômica, devido às condições sanitárias da água bruta a ser tratada, 

havendo a necessidade de aplicação de maior quantidade de reagentes químicos, 

contribuindo para o aumento do custo da água a ser distribuída. Para ter um 

parâmetro, a demanda de cloro da ETA do Alto Cotia (área preservada) era de 2,0 

mg/l e no Baixo Cotia (área não preservada) era de 37 mg/l. Portanto,  o grande 

problema estava diretamente ligado à população abastecida pela ETA do Baixo 

Cotia, pois, qualquer falha no tratamento ou presença de poluentes não removíveis 

pelo tipo de tratamento utilizado, poderia ocasionar danos à saúde dessa população, 

o que viria a recomendar a desativação da referida ETA (CETESB, 1982b). 
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Para simplificar o processo de divulgação dos dados de qualidade das águas para a 

população, a CETESB, desde 1978, utiliza o IQA - Índice de Qualidade das Águas, 

adaptado do índice desenvolvido pela National Sanitation Foundation em 1970 nos 

Estados Unidos. Este índice incorpora 9 parâmetros, que foram escolhidos pelos 

especialistas que o desenvolveram, como sendo os mais relevantes para serem 

incluídos na avaliação das águas destinadas ao abastecimento público (Anexo I).  

 

6.1 Pontos de monitoramento 

 

Durante os períodos de medições alguns pontos de monitoramento foram 

desativados permanentemente (pontos 7 e 8), enquanto que outros são utilizados 

até hoje (1 e 4). E os demais, mesmo desativados até o ano de 1975, foram 

reutilizados em outros estudos na década de 1980. 

Conforme FESB (1971), os pontos de monitoramento na bacia hidrográfica do rio 

foram distribuídos na bacia do rio Cotia da seguinte forma:  

a) Ponto 01 – Barragem da Graça;  

b) Ponto 02 – 600 m a montante dos despejos líquidos residuários da Indústria e 

Comercio de Derivados de Origem Animal (IPROL);  

c) Ponto 03 – 50 m a jusante do lançamento da IPROL;  

d) Ponto 04 – na ponte Raposo Tavares;  

e) Ponto 05 – 400 m a jusante dos despejos da INDUSQUIMA;  

f) Ponto 06 – 1000 m a jusante da afluência do córrego do Frigorífico (Córrego 

Ribeirão das Pedras) com o rio Cotia;  

g) Ponto 07 – 200 m a montante do efluente do 1º porto de areia (Agostinho 

Fracassi);  

h) Ponto 08 – 100 m a jusante do efluente do 2º porto de areia (Francisco Nicola);  
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i) Ponto 09 – 100 m a jusante do efluente do 3º porto de areia (1500 metros a 

montante da barragem de Isolina);  

j) Ponto 10 – na represa da ETA do Baixo Cotia;  

k) Ponto 11 – 200 m a jusante do efluente da Indústria SEBOBRÁS S/A;  

l) Ponto 12 – 100 m a montante do efluente da indústria de fiação 

SULAMERICANA;  

m)  Ponto 13 – 200 m a montante da afluência do rio cotia no rio Tietê Cotia. 

 

Os pontos de monitoramento adotados na pesquisa foram 1, 4 e 10. 

 

Na Figura 40 é apresentado as localizações dos pontos de monitoramento na bacia 

hidrográfica do rio Cotia; e na Figura 41, o encontro entre o córrego Ribeirão das 

Pedras e o rio Cotia. A mil metros à jusante, localizava o ponto de monitoramento 6.  

No Quadro 6, é apresentado os pontos de monitoramento no rio Cotia de 1970 a 

2010 e respectivos parâmetros utilizados para analise da qualidade de suas águas. 

Na Tabela 10 é apresentada a relação das indústrias instaladas às margens do rio 

Cotia e respectivas contribuições de descargas de águas residuárias no período de 

maio de 1970 a novembro de 1975;  
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Escala: 1:150.000 
Figura 40 – Localização dos pontos de monitoramento na bacia hidrográfica do rio Cotia. Fonte: FESB (1971). 
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Figura 41 - Vista do encontra entre o córrego Ribeirão das Pedras (à esquerda) e o rio Cotia (à direita) (A.M.S. Oliveira, março/2012) e localização 
no mapa: FESB, 1971. 
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Monitoramento   
 

Parâmetros medidos 
Ponto 

Inicio  Desativação 

 
 
01 

 
 

Jan/78 

 
 

Até hoje 

Temperatura do ar, temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, DBO5,20,   DQO, nitrato, 
nitrito, amônia, kjedahl, nitrogênio total, fósforo total, resíduo filtrável, resíduo não filtrável, 
resíduo total, turbidez, cloreto, surfactante,condutividade específica, alumínio, cádmio, 
chumbo, cobre, cromo total, níquel,  mercúrio, zinco, ferro, manganês, fenóis, coliforme 
fecal.  

 02 Mai/70 Nov75 DBO, DQO, OD, Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo). 

 03 Mai/70 Nov75 

 
 
 
 
 
 
 
 04 

 

 

 

Mai/70 

 

 

 

Até hoje 

 
 DBO, DQO, OD Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo). 

 Temperatura do ar, temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, DBO5,20,   DQO, nitrato, 
nitrito, amônia, kjedahl, nitrogênio total, fósforo total, resíduo filtrável, resíduo não filtrável, 
resíduo total, turbidez, cloreto, surfactante,condutividade específica, alumínio, cádmio, 
chumbo, cobre, cromo total, níquel,  mercúrio, zinco, ferro, manganês, fenóis, coliforme 
fecal.  

 
 05 

Nov/75  
DBO, DQO, OD Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo).  

 06 
Nov75 

 
 07 

 

Mai/70 

Jan/71 DBO, DQO, OD Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo). 

 
 08 

Jan/71 

 
 
 09 

 

Mai/70 

 

Nov/75 

DBO, DQO, OD Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 10 

 

 

 

Mai/70 

 

 

 

Até hoje 

 DBO, DQO, OD Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo). 

 Temperatura do ar, temperatura da água,, pH, oxigênio dissolvido, DBO5,20,   DQO, nitrato, 
nitrito, amônia, kjedahl, nitrogênio total, fósforo total, resíduo filtrável, resíduo não filtrável, 
resíduo total, turbidez, cloreto, surfactante,condutividade específica, alumínio, cádmio, 
chumbo, cobre, cromo total, níquel,  mercúrio, zinco, ferro, manganês, fenóis, coliforme 
fecal.  

 11 Mai/70 Jan/71 DBO, DQO, OD Resíduos sedimentáveis, pH, Temperatura, Fenol e Bacteriológico 
(presuntivo). 

 12 Jan/71 

 13 Jan/71 

Quadro 6 - Pontos de monitoramento no rio Cotia e respectivos parâmetros utilizados para 
analise da qualidade de suas águas (1970 a 2010). Fonte: FESB (1971; 1972; 1973; 1975; 1977).  
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Tabela 10 – Indústrias instaladas às margens do rio Cotia e respectivas contribuições de descargas de águas residuárias (Período de maio/1970 a 
novembro/1975).  

 Mai/1970 a jan/71 
 

Dez/71 a jan/72 Dez/1972 a jan//73 Agosto a nov/74 Ago a nov/1975 

Origem 
Carga em kg 

DBO/dia 
% por 
origem 

Carga em kg 
DBO/dia 

% por 
origem 

Carga em kg 
DBO/dia 

% por 
origem  

Carga em kg 
DBO/dia 

% por 
origem 

Carga em kg 
DBO/dia 

% por 
origem 

 Frigorífico Cotia S.A.; (*) 4.550 85,2 3.550 71,9 1.111 44,8 1.390 41,0 (**) - 

 Companhia de Gelatinas ( COBRAGE); 440 8,2 670 13,5 155 6,2 463 13,1 - - 

 Indústria e Comércio de Derivados de Origem Animal  

(IPROL); 
90 1,7 370 7,5 973 39,2 750 22,3 750 48,0 

 Indúsquima Indústria e Comércio Ltda 78 1,5 30 0,6 160 6,5 3 0,09 3 0,3 

 Alba Química Indústria e Comércio Ltda 110 2,0 20 0,5 25 1,0 8 0,35 8 0,5 

 Companhia Eletroquímica do rio Cotia; 73 1,4 12 0,4 - - - - - - 

Frigorifico Santa Mônica (*) -  - - - - 430 13,0 (**) - 

LEINER Davis Gelatin Brasil Indústria e Comércio Ltda.  -  - - - - 540 16,0 540 35,0 

Indústria de Papel Bandeirantes (IBAPAL) - - 280 5,6 58 2,3 248 7,2 248 16,0 

NORTOF Máquinas e Equipamentos Ltda -  - - - - 2 0,06 2 0,2 

Total 5.341 100 4.932 100 2.482 100 3.371 100 1.551 100,0 

(*) valores em dia de matança; (**) atividades de matança suspensas (período de entressafra). Fonte: FESB (1971; 1972; 1973; 1975; 1977, CETESB, 

1980b).
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme Azevedo Netto (1954) e Sabbag (1966), as transformações que os 

poluentes causam nos cursos d’água permitem estabelecer um perfil da poluição por 

efluentes que levam carga orgânica, seja doméstico ou industrial, susceptível de 

análise matemática e de generalização.  

É o que será desenvolvido neste capitulo. 

 

7.1 Análise das séries temporais dos parâmetros do IQA 

 

As séries temporais dos três pontos de monitoramento são representadas nos 

Gráficos 12, 13 e 14,  

As séries foram analisadas por meio de regressão polinomial (flutuações 

estatísticas) e linear, apresentado as tendências ao longo do tempo, complementada 

pelo modelo matemático (equação da reta) na Tabela 11, e respectivas variações 

percentuais dos parâmetros do IQA e do próprio IQA, representando os respectivos 

comportamentos  ao longo do período de pesquisa. 

Os Gráficos foram divididos em intervalos demarcados pelas intersecções entre a 

regressão polinomial e linear, tendo como referência o IQA, e assim facilitar as 

observações e análises. 

As análises serão realizadas por tópicos de regressão, primeiro linear e depois 

polinomial e respectivas observações. 
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Tabela 11 – Modelo matemático por regressão linear dos parâmetros do IQA, inclusive IQA e respectivas variações percentuais. 
 

Variáveis 

 
Equação da reta 

 

Variação durante o período de monitoramento  
(%) 

Barragem da Graça Raposo Tavares Cotia Baixo Barragem da Graça Raposo Tavares 
 

Cotia Baixo 
 

IQA y = -0,030x + 84,03 
 

y = -0,048x + 46,00 
 

y = -0,140x + 61,47 
 

(7,17) (20,55) (39,17) 

Temperatura da 
água (0C) 

y = 0,002x + 21,33 
 

y = -0,007x + 21,63 
 

y = -0,004x + 21,29 
 

1,88 (6,37) (3,23) 

Turbidez (UNT) y = 0,00008x + 3,039 y = -0,037x + 22,45 
 

y = -0,124x + 37,29 
 

15,46 (32,45) (57,19) 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

y = 0,289x + 20,38 
 

y = 0,104x + 128,1 
 

y = 0,268x + 135,3 
 

285,02 15,99 34,06 

pH (U.pH) y = 0,002x + 6,408 
 

y = 0,002x + 6,456 
 

y = 0,003x + 6,621 
 

6,27 6,10 7,79 

OD (mg/L) y = 0,001x + 7,464 
 

y = -0,012x + 4,739 
 

y = -0,016x + 6,601 
 

2,69 (49,88) (41,69) 

DBO (mg/L) y = 0,008x + 1,984 
 

y = -0,031x + 12,84 
 

y = 0,061x + 1,663 
 

81,04 (47,56) 630,90 

Fósforo (mg/L) y = -0,00004x + 0,047 
 

y = 0,0009x + 0,101  
 

y = 0,001x + 0,090 
 

(17,06) 175,54 191,11 

Nitrogênio Total 
(mg/L) 

y = 0,001x + 0,497 
 

y = 0,005x + 4,530 
 

y = 0,025x + 2,786 
 

40,44 21,74 154,34 

Coliformes 
termotolerantes 
(UFC/100mL) 

y = 0,495x + 20,23 
 

y = 460,7x + 32790 
 

y = 674,9x - 10714 
 491,81 276,78 1083,46 

Chuvas 
(mm/mês) 

y = 0,094x + 107,0 
 

17,65 

 
(    ) negativo (decrescente). 
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7.1.1  Ponto de monitoramento Barragem da Graça  

 

De modo geral, observando a Tabela 11, nota-se baixas variações dos coeficientes 

angulares dos parâmetros do IQA, o que demonstra retas de baixa declividade 

(Gráfico 12).  

Observando as regressões polinomiais dos parâmetros do IQA, percebe-se baixas 

flutuações com tendência a se sobrepor à respectiva regressão linear, com exceção 

dos sólidos totais nos intervalos 4 e 5 (Gráfico 12).  

Este comportamento, de tendência de sobreposição da reta obtida por regressão 

linear e da curva obtida por regressão polinomial, indicam intervenções antrópicas 

não significativas influenciando nas tendências de comportamentos estatísticos dos 

ciclos biogeoquímicos e hidrológico do reservatório à montante da Barragem da 

Graça (Alto Cotia), cuja área é preservada.  

Verifica-se, ao longo do período analisado, a menor escala do IQA foi igual a 53 em 

janeiro de 1993 e a maior igual 94 em abril de 1978. Uma diferença de 41 pontos, 

permanecendo entre a categoria ótima e boa. 

 

a) Regressão linear 

 

Analisando o Gráfico 12 e Tabela 11, observa-se que há, ao longo do período em 

análise, coeficiente angular negativa da reta para o IQA, o que indica tendência de 

queda, com destaque da passagem da classificação ótima para classificação boa a 

partir de meados de 2004 (intervalo 5).  

A tendência de queda do IQA pode ser devida aos parâmetros cujas variações 

oscilaram, para cima e para baixo, em relação ao padrão CONAMA: DBO, fósforo 

total e coliformes termotolerantes. 

Entretanto, se a analise for pela equação da reta da Tabela 11, essa tendência do 

IQA pode ser devida a parâmetros que, além de coeficiente angular positivo, 
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possuem alta variação percentual de crescimento no período: coliformes 

termotolerantes (491,81%), sólidos totais (285,02%), DBO (81,04%) e nitrogênio 

total (40,44%). Os demais parâmetros, pela baixa variação percentual, podem ser 

considerados de influência não significativa na variação do IQA.  

No entanto, algo a ser considerado é o crescimento de OD (2,69%), baixo, 

entretanto indicativo de conservação e preservação do manancial Alto Cotia para 

abastecimento público.  

 

Aplicando-se a equação da reta (Tabela 11), verifica-se que, o IQA atingirá a escala 

51 (regular) dentro de 150 anos; a escala 36 (ruim), dentro de 233 anos. Esses 

dados estatísticos vêm ao encontro da preservação das águas que passam no ponto 

de monitoramento Barragem da Graça (sistema Alto Cotia), demonstrando o bom 

desempenho no IQA, mesmo com variação percentual negativa de 7,17%. 

 

Essa tendência é aparentemente contraditória, com o fato da bacia contribuinte do 

reservatório da Graça permanecer preservada. Entretanto, deve-se considerar que a 

implantação do reservatório constitui um desequilíbrio ecológico na bacia, pois a 

transferência dos resíduos do metabolismo geofisiológico da bacia para o rio Cotia, 

estão sendo retidos pelo reservatório, pelo menos em parte. 

 

Poder-se-ia aventar a hipótese de um processo lento de eutrofização pelo aumento 

de nitrogênio total; entretanto, verifica-se que o fósforo apresenta uma tendência 

lenta à diminuição (Tabela 11), provavelmente via precipitação química ou reações 

de adsorção, conforme sugerido por Araújo, Oliveira e Silva (2000) e Ccopa Rivera 

(2003).  

 

Para elucidar esta questão, seria indicada uma pesquisa dos teores de fósforo nos 

sedimentos do fundo do reservatório ao longo dos anos. 
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b) Regressão polinomial  

 

Com a regressão polinomial (Gráfico 12), observa-se flutuações para baixo e para 

cima do IQA, com destaque para flutuação para baixo a partir de 2004 (intervalo 5), 

passando de classificação ótima para boa, permanecendo nesta classificação até o 

final de 2009, recuperando-se em 2010.   

Neste período, nota-se o IQA inversamente proporcional à flutuação para cima da 

precipitação, de coliformes termotolerantes e sólidos totais. Quando o IQA se 

recupera, há ligeira queda das precipitações.   

A maior intensidade de precipitações pode levar ao aumento de coliformes 

termotolerantes, carreados pelas águas das chuvas que escoam para o interior do 

reservatório, com origem não somente em fezes de animais de sangue quente, mas 

também do próprio solo e residentes em outros compartimentos ambientais, 

conforme CETESB (2002) e Nuvolari (2003), impactando negativamente o IQA.  

A precipitação é uma variável importante para análise do IQA neste ponto de 

monitoramento. No Gráfico 12, quando a precipitação flutua para cima, o IQA flutua 

para baixo e vice-versa.  

 

7.1.2  Ponto de monitoramento Raposo Tavares 

 

Observando a Tabela 11, nota-se a altas variações dos respectivos coeficientes 

angulares, o que demonstra retas de alta declividade com exceção da temperatura  

(Gráfico 13).  

Observando as regressões polinomiais, percebe-se altas flutuações, se distanciando 

da possibilidade de sobreposição na reta obtida pela regressão linear, com exceção 

da temperatura da água, precipitação e pH.  

Este comportamento, de tendência de afastamento da reta obtida por regressão 

linear e da curva obtida por regressão polinomial, indicam tendências de mudanças 
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de comportamentos estatísticos dos ciclos biogeoquímicos e hidrológico de forma 

significativa no ponto de monitoramento Raposo Tavares, por influência antrópica, 

cuja área não é preservada.  

Verifica-se ao longo de todo período, a menor escada do IQA foi igual a 19 em 

novembro de 1984, e a maior escala igual a 73, em junho de 1979. Uma diferença 

de 54 pontos, oscilando entre a categoria boa e ruim.  

Essa diferença acentuada entre a menor e a maior classificação do IQA, é mais um 

indício de interferências no equilíbrio ambiental no trecho entre os pontos de 

monitoramento Barragem da Graça e a Raposo Tavares, ocasionada por uma gama 

de atividades antrópicas. 

 

a) Regressão linear 

 

Analisando o Gráfico 13 e Tabela 11, observa-se que há coeficiente angular 

negativo da reta para o IQA, o que indica tendência de queda.  

Em todo o período de estudo, o IQA encontra-se na classificação regular; entretanto, 

chega próximo à classificação ruim no final do ano de 2010 (intervalo 5).  

Essa tendência do IQA pode ser devida aos parâmetros cujas variações oscilaram 

acima e abaixo do padrão CONAMA, com tendências crescentes e significativas: 

DBO, fósforo, nitrogênio total e coliformes termotolerantes; e com tendências 

decrescentes abaixo do padrão CONAMA, como o OD, a partir de meados dos anos 

de 1987 (intervalos 3).  

Ao analisar pela equação da reta (Tabela 11), o coeficiente angular do IQA é 

negativo, com variação percentual de -20,55%.  

 

Essa tendência de queda do IQA pode ser devida a parâmetros que, além de 

coeficiente angular positivo, alcançaram alta variação percentual: coliformes 

termotolerantes (276,78%) e fósforo total (175,54%) e devido ao OD, com 

coeficiente angular negativo (-49,88%).  



157 

 

 

 

Devem-se observar os impactos positivos na composição do IQA na queda dos 

seguintes parâmetros: DBO (-47,56%) e turbidez (-32,45%). Os demais parâmetros, 

com baixa variação, podem ser considerados não significativos na composição do 

IQA.  

Aplicando-se a equação da reta (Tabela 11), verifica-se que o IQA atingiu a escala 

51 (regular) no ano de 1961. Para o IQA atingir a escala 36 (ruim) será no ano de 

2012 e 19 (péssima), dentro de 60 anos.  

 

Esses dados indicam a queda da qualidade da água neste ponto de monitoramento, 

podendo contribuir de forma negativa para com o ponto à jusante Cotia Baixo, além 

de onerar e comprometer o tratamento da água na ETA Baixo Cotia, em médio 

prazo. 

 

 

b) Regressão polinomial  

 

 

Observando as flutuações do IQA (Gráfico 13), este flutua diretamente proporcional 

ao oxigênio dissolvido e inversamente proporcional ao fósforo total, nitrogênio total e 

coliformes termotolerantes. 

 

Com a regressão polinomial, destaca-se a passagem da classificação regular para 

ruim a partir do ano 2000, recuperando-se para a classificação regular a partir de 

2006 (intervalo 4).  

 

Nota-se nos intervalos 3 e 5 ascensão das precipitações e, flutuação do IQA flutua 

para cima e de forma inversa nos intervalos 2 e 4. Ainda tem-se: aumento do fósforo 

(intervalos 2, 4 e 5) e de coliformes termotolerantes acima do padrão CONAMA (em 

todos os intervalos); e picos do nitrogênio total acima do padrão CONAMA 

(intervalos de 2 a 5); queda do OD abaixo do padrão CONAMA (entre o fim do 

intervalo 1 e inicio do intervalo 2 e a partir do fim do intervalo 3);  e estabilidade do 

DBO, com pequenas variações acima e abaixo do padrão CONAMA a partir de 
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meados de 1990 (intervalos 3 a 5).  

 

A queda do DBO (indicador de matéria orgânica no ambiente aquático), está 

associado à processos bioquímicos nas águas. A queda do OD se dá pelo uso do 

oxigênio livre nas águas por microrganismos aeróbios para estabilizar a matéria 

orgânica. Com esse processo, aumenta a concentração de nitrogênio total e fósforo 

total nas águas do rio Cotia, o que indica lançamento de matéria orgânica em suas 

águas, proveniente de ações antrópicas, normalmente lançamento de efluentes e 

resíduos, domésticos ou industriais, conforme sugere Azevedo Netto (1936), Branco  

(1969b) e Sperling (2007), o que altera significativamente os ciclos biogeoquímicos e 

hidrológico nas águas do rio Cotia. 

 

7.1.3  Ponto de monitoramento Cotia Baixo  

 

Observando a Tabela 11, nota-se a alta variação do coeficiente angular dos 

parâmetros do IQA, o que demonstra retas de alta declividade com exceção da 

temperatura (Gráfico 14).  

Observando as regressões polinomiais, percebe-se altas flutuações dos demais 

parâmetros, se distanciando da sobreposição na reta obtida pela regressão linear.  

Este comportamento, de tendência de afastamento da reta obtida por regressão 

linear e da curva obtida por regressão polinomial, da mesma forma que ocorre no 

ponto de monitoramento Raposo Tavares, indica tendência de mudança de 

comportamento estatístico dos ciclos biogeoquímicos e hidrológico no ponto de 

monitoramento Cotia Baixo, possivelmente por influência antrópica, pois a área não 

é preservada, inversamente do que ocorre no ponto de monitoramento Barragem da 

Graça.  

Verifica-se ao longo do período, que o IQA atingiu a menor escala igual a 20, em 

maio de 2007, e a maior escala igual a 85, em novembro de 1992. Uma diferença de 

65 pontos, maior que do ponto à montante Raposo Tavares, oscilando entre a 

categoria ótima e ruim. 



159 

 

 

A diferença entre a menor e a maior escala vem confirmar o mesmo processo de 

intervenções antrópicas que comprometem e interferem na composição do IQA no 

ponto Raposo Tavares, como o lançamento efluentes e resíduos com matéria 

orgânica em sua composição, seja doméstico ou industrial, lançados nas águas rio 

Cotia, alterando as concentrações naturais do ciclo biogeoquímico (fósforo, 

nitrogênio total, OD, microrganismos) e hidrológico, com  um agravante: neste ponto 

de monitoramento, as águas são proveniente do Raposo Tavares, que já possui um 

IQA comprometido, o que provoca uma queda maior do IQA no Cotia Baixo.  

 

a) Regressão linear 

 

Analisando o Gráfico 14, observa-se, ao longo do período em análise, coeficiente 

angular negativo para a reta do IQA, indicando tendência de queda. Neste caso, a 

classificação cai de boa para regular em meados de 1994 (intervalo 3) e próximo de 

ruim no final do ano de 2010 (intervalo 5).  

Essa tendência do IQA pode ser devida aos parâmetros cujas variações oscilaram 

para acima do padrão CONAMA: DBO (intervalo 3), fósforo total (na maior parte a 

partir do intervalo 5) e coliformes termotolerantes (a partir do intervalo 3), e a 

oscilação do OD abaixo e acima do padrão CONAMA (a partir do intervalo 4). 

Analisado pela equação da reta (Tabela 11) observa-se que o coeficiente angular do 

IQA é negativo, cuja variação percentual foi de -39,17%. Essa tendência de queda 

pode ser devida a parâmetros que, além de coeficiente angular positivo, alcançaram 

alta variação percentual: coliformes termotolerantes (1083,46%), DBO (630,9%), 

fósforo total (191,11%) e nitrogênio total (154,34%); e, ao coeficiente angular 

negativo, no caso, o OD (-41,69%). Devem-se observar os impactos positivos na 

composição do IQA na queda do parâmetro turbidez (-57,19%). As alterações dos 

demais parâmetros podem ser consideradas não significativas.  

 

Aplicando-se a equação da reta (Tabela 11), verifica-se que o IQA atingiu a escala 

51 (regular) em 1966 e alcançará a escala 36 (ruim), somente em 2012 e 19 

(péssima), dentro de 22 anos.  
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Esses dados indicam queda acentuada na qualidade da água do rio Cotia neste 

ponto, podendo deixar inviável seu tratamento em curto espaço de tempo na ETA 

Baixo Cotia e, caso ocorra, há o aumento dos custos que pode inviabilizá-lo 

economicamente; entretanto, o tratamento de água com a gama de intervenções 

antrópicas e mudanças em seus ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, de forma 

acentuada, não é garantia de qualidade para consumo, conforme FESB (1971, 1972, 

1973, 1975); e o uso de produtos químicos em excesso, como o cloro, pode reagir 

com outros compostos e produzir substâncias impróprias à saúde humana, conforme 

Branco (1965) citado por Bittencourt (1966), Carneiro e Leite (2008) e Marmo, 

Santos e Bresaola Jr (2009).  

 

 

b) Regressão polinomial  

 

No Gráfico 14 destaca-se a passagem do IQA da classificação boa para regular a 

partir de meados de 1996 (intervalo 3). Com a flutuação para baixo (intervalo 4), 

chega próximo de ruim no ano de 2010 (intervalo 5).  

 

A partir desta data, quando o IQA entra na classificação regular, nota-se inicialmente 

queda e depois ascensão das precipitações, e com a ascensão desta, leve melhoria 

do IQA (intervalo 5).  

Acompanha diretamente proporcional ao IQA, o OD; e inversamente proporcional, 

acentuando-se a partir do intervalo 5, sólidos totais,  DBO, fósforo total, nitrogênio 

total (todos com oscilação abaixo e acima do padrão CONAMA), e coliformes 

termotolerantes, em ascensão constante (acima do padrão CONAMA). 

A queda do OD se dá pelo lançamento de substâncias que tenham matéria orgânica 

em sua composição, a partir do momento em que microrganismos aeróbios o 

utilizam para mineralização da matéria orgânica. No caso, o volume do DBO é 

superior à capacidade de autodepuração do rio Cotia. Isto é observado com a 

flutuação do OD para baixo e o DBO flutua para cima. Com este fenômeno, o 
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nitrogênio total e o fósforo total também flutuam para cima, indicando ocorrência de 

reações bioquímicas na água para mineralização da matéria orgânica.  

No inicio do período de estudo, observa-se o Gráficos 13, as concentrações de DBO 

no Raposo Tavares flutuavam acima do padrão CONANA e no Gráfico 14, as 

concentrações de DBO no Cotia Baixo flutuavam abaixo do padrão CONAMA. Este 

fenômeno se inverteu ao longo do período os dois pontos, o que demonstra o 

lançamento crescente de substâncias contendo matéria orgânica no trecho entre os 

dois pontos de monitoramento, o que está ocasionando desequilíbrio no ambiente 

aquático. Ou seja, as águas do rio Cotia, entre os pontos Raposo Tavares e Cotia 

Baixo, estão perdendo seu poder de autodepuração, contrariando o que sugeria 

FESB (1971, 1972, 1973, 1975). 

 
 
7.1.4  Relação do IQA com o uso do solo 

 

A relação do IQA com o uso do solo é apresentada comparativamente com o 

crescimento populacional, o crescimento do número de indústrias, a taxa de 

urbanização e os parâmetros de maior influência na composição do IQA, nos pontos 

de monitoramento Raposo Tavares e Cotia Baixo, conforme Gráficos 15 e 16. 

Não é apresentado quanto ao ponto de monitoramento Barragem da Graça, uma vez 

que não há indústrias ou área urbana na RFMG.   
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7.1.4.1 Ponto de monitoramento Raposo Tavares 

 

Analisando o Gráfico 15, ponto de monitoramento Raposo Tavares, observa-se que 

a população é crescente com tendência linear em todo período; o número de 

indústrias tem comportamento semelhante de 1978 a meados de 1980 (intervalo 1). 

A partir desta data o número de indústrias praticamente se estabiliza (intervalo 2 e 

início do 3), retomando a partir de meados de 1992 (a partir do intervalo 3), quando 

dá inicio a um baixo crescimento da taxa de expansão urbana até 1997, quando o 

número de indústrias encontra-se em ascensão, e a taxa de expansão urbana 

retoma o crescimento a partir de 1998, agora exponencial (intervalo 4). 

Entre os anos de 1978 a 1992 (intervalos 1,2 e inicio do 3), há crescimento linear da 

taxa de urbanização, crescimento linear da população e baixo crescimento do 

número de indústrias. Observam-se oscilações abaixo e acima do padrão CONAMA, 

do fósforo total, nitrogênio total e DBO e o OD. Coliformes termotolerantes oscila 

acima do padrão CONAMA e crescente.  

Entre os anos de 1992 a 1997 (meados do intervalo 3), há baixo crescimento na taxa 

de urbanização, com predomínio dos valores do IQA na classificação regular (raras 

oscilações), queda das concentrações de fósforo total (com oscilações em sua maior 

parte abaixo do padrão CONAMA), nitrogênio total (oscilações abaixo do padrão 

CONAMA) e DBO (predominantes abaixo do padrão CONAMA), com exceção dos 

coliformes termotolerantes (acima do padrão CONAMA) e OD (com predomínio 

acima do mínimo padrão CONAMA).  

A partir do ano de 1998 (intervalo 4), a taxa de urbanização cresce de forma 

exponencial com o continuo crescimento linear e constante da população e do 

número de indústrias, o IQA oscila, predominantemente, na classificação ruim. Nota-

se que, no final do intervalo 3, a partir de medos de 1996, em torno de dois anos 

antes, fósforo total, nitrogênio total têm as maiores oscilações para cima de todo o 

período em estudo; e o OD, oscilando vertiginosamente abaixo do padrão CONAMA; 

e o DBO, cujas oscilações são semelhantes ao período anterior, abaixo do padrão 

CONAMA. 
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Pode-se concluir que, neste período (a partir de 1996), houve aumento na 

concentração de matéria orgânica à montante deste ponto de monitoramento, 

levando a queda do OD mantendo o DBO constante.  

Entre os períodos de maiores oscilações para cima do fósforo total, nitrogênio total e 

queda do IQA e do OD, foram durante o crescimento da taxa de urbanização, entre 

1978 a 1992 (intervalos 1, 2 e inicio do 3) e 1996 a 2002 (intervalo 4) e  de forma 

inversa, quando a taxa de urbanização diminui, há queda das concentrações desses 

parâmetros (intervalo 3). 

A partir de 2003 (intervalo 4), não há dados para a taxa de urbanização. São 

observadas oscilações do IQA entre a classificação boa e ruim, queda dos 

parâmetros fósforo total, nitrogênio total, aumento de coliformes termotolerantes e 

OD; o DBO se mantém como nos anos anteriores. 

 

7.1.4.2 Ponto de monitoramento Cotia Baixo 

 

De modo semelhante ao ponto Raposo Tavares, é observado no ponto Cotia Baixo, 

ao se analisar o Gráfico 16. São utilizados os mesmos gráficos de crescimento 

populacional e do número de indústrias, entretanto, a partir de 1982. 

Destaca-se o período com baixo crescimento da taxa de urbanização entre 1988 e 

inicio de 1997 (intervalo 3) quando melhora a classificação do IQA (com alguns picos 

de boa para ótima); cai fósforo total, nitrogênio total e aumento da concentração de 

OD com queda no final deste intervalo e estabilidade estatística do DBO.  

Outro destaque a observar, é o período entre meados de 1995 e 2002 (intervalos 3 e 

4), quando há crescimento exponencial da taxa de urbanização, ocorre um boom na 

concentração de fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes. 

Inversamente ao boom, OD cai e o DBO tem um leve crescimento estatístico; e o 

IQA oscila entre a classificação boa e ruim. 

Com o fato de cair o OD, significa maior consumo de oxigênio por microrganismos 

aeróbios para mineralização da matéria orgânica. Como não houve queda do DBO, 



166 

 

 

mas sim, uma leve subida em sua concentração (acima do padrão COBAMA), é 

indicativo de um maior lançamento de carga de matéria orgânica à montante deste 

ponto de monitoramento, o que vem coincidir com o ponto Raposo Tavares.  

Quanto a Coliformes termotolerantes, há contínuo crescimento ao longo do período. 

Portanto, pode-se concluir que o maior fator de influência na qualidade das águas do 

rio Cotia e nas mudanças de seus ciclos biogeoquímicos e hidrológico, que vão 

impactar de forma negativa no IQA, é a expansão urbana, ou seja, retirada da 

cobertura vegetal (intervalos 2 e 4) e o que favorece a qualidade das água é o 

processo inverso (intervalo 3).  

 
 
7.2 Análise das tendências sazonais com base nas médias mensais do IQA e 

de seus parâmetros. 

 

As Tabelas 12, 13 e 14 apresentam médias mensais do período analisado e são 

representadas nos gráficos 17, 18 e 19, com o objetivo de analisar a influência 

sazonal no comportamento do IQA e de seus parâmetros. 

 

Tabela 12 - Médias mensais dos parâmetros do IQA no ponto de monitoramento Barragem da 
Graças (1978 a 2010). 

Parâmetros Meses 
JAN MAR MAI JUL SET NOV 

Precipitação (mm/mês) 230,24 155,31 78,94 58,79 88,74 123,22 
IQA 79,14 79,29 81,5 83,92 83,75 79,67 
Temperatura da água (0C) 24,32 24,38 20,27 17,32 19,7 24,21 

Turbidez (UNT) 6,28 6,74 5,55 4,75 4,94 5,65 
Sol Totais (mg/L) 46,00 52,75 48,03 50,25 49,17 49,85 
pH (U.pH) 6,78 6,47 6,73 6,65 6,77 6,78 
OD (mg/L) 7,09 7,22 7,79 8,26 7,91 7,39 

DBO (mg/L) 2,82 2,96 2,82 3,06 2,68 2,86 
Fósforo Total (mg/L) 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 
Nitrogênio Total (mg/L) 0,61 0,72 0,65 0,63 0,69 0,82 
Coliformes termotolerantes 
(UFC/100mL)  126,96 121,46 70,66 52,06 24,77 50,56 

Fonte: CETESB (1979,...,2011) 
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Tabela 13 - Médias mensais dos parâmetros do IQA no ponto de monitoramento Raposo 
Tavares (1978 a 2010). 

Parâmetros Meses 
JAN MAR MAI JUL SET NOV 

Precipitação (mm/mês) 230,24 155,31 78,94 58,79 88,74 123,22 
IQA 42,46 40,81 43,5 43,62 39,27 36,96 

Temperatura da água (0C) 23,33 23,84 19,71 17,08 18,85 22,67 
Turbidez (UNT) 28,35 20,58 13,68 16,79 13,66 32,37 
Sol Totais (mg/L) 131,86 121,63 122,41 136,90 150,36 211,06 
pH (U.pH) 6,78 6,61 6,78 6,78 6,77 6,65 
OD (mg/L) 3,00 2,88 3,53 4,51 3,29 2,49 
DBO (mg/L) 7,20 10,93 9,21 11,26 11,06 8,48 
Fósforo Total (mg/L) 0,15 0,14 0,19 0,19 0,25 0,36 
Nitrogênio Total (mg/L) 3,33 4,50 5,55 4,49 6,28 6,06 
Coliformes termotolerantes 
(UFC/100mL)  321533 110377 74246 73445 289990 192543 

Fonte: CETESB (1979,...,2011) 

 

 

Tabela 14 - Médias mensais dos parâmetros do IQA no ponto de monitoramento Cotia Baixo 
(1982 a 2010). 

Parâmetros 
Meses 

JAN MAR MAI JUL SET NOV 
Precipitação (mm/mês) 230,24 155,31 78,94 58,795 88,74 123,22 
IQA 48,625 48,14 50,68 50,88 47,08 46,26 
Temperatura da água (0C) 23,42 23,85 19,26 17,05 18,87 22,99 
Turbidez (UNT) 32,48 25,85 16,69 18,96 18,12 26,76 
Sol Totais (mg/L) 170,88 149,56 163,76 150,23 164,50 211,23 
pH (U.pH) 6,89 6,78 6,82 7,06 7,05 6,98 
OD (mg/L) 4,54 5,02 5,45 5,60 4,93 4,62 
DBO (mg/L) 5,37 6,30 12,72 8,10 8,95 16,31 
Fósforo Total (mg/L) 0,20 0,16 0,27 0,25 0,34 0,31 
Nitrogênio Total (mg/L) 4,04 2,16 3,77 3,59 5,93 3,62 
Coliformes termotolerantes 
(UFC/100mL)  34080 54179 49626 33403 78044 186525 

Fonte: CETESB (1983,...,2011) 
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7.2.1 Ponto de monitoramento Barragem da Graça 

 

Analisando o Gráfico 17 têm-se as tendências sazonais com base nas médias 

mensais do IQA e seus parâmetros do ponto de monitoramento Barragem da Graça.  

As tendências sazonais do IQA têm baixa variação durante o período, 

permanecendo na classificação ótima na maior parte do período.  

O IQA cresce a partir de janeiro e decresce após setembro; inversamente 

proporcional às tendências sazonais das precipitações, temperatura da água, 

turbidez e coliformes termotolerantes; e diretamente proporcional ao OD.  

Esses parâmetros possuem comportamento de um ambiente preservado, regido por 

processos naturais. 

Observando-se os comportamentos sazonais dos três parâmetros sólidos totais, 

DBO e fósforo total, crescem e decrescem de forma cíclica independente do 

comportamento dos demais parâmetros. Pode-se pensar em influência no ciclo de 

vida das algas, o que vai influenciar nos ciclos sazonais desses parâmetros. 

Segundo Les Algues (2013), a variação do tempo de vida das algas pode variar 

entre 15 e 90 dias, e, neste caso, sugere um ciclo em torno de 60 dias.  

É bom destacar, observando-se as tendências sazonais dos parâmetros OD e DBO, 

que não há correlação significava. No mês de julho, quando há a menor média 

mensal da temperatura da água, tanto o OD como DBO atingem seus valores 

máximos. 
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7.2.2 Ponto de monitoramento Raposo Tavares 

 

Analisando o Gráfico 18, têm-se as tendências sazonais com base nas médias 

mensais do IQA e seus parâmetros para o ponto de monitoramento Raposo 

Tavares.  

As tendências sazonais do IQA têm baixa variação durante o período, 

permanecendo na classificação regular. 

Observando-se o IQA, há pequena variação de janeiro a março, e a partir deste mês 

eleva-se, vindo a cair somente após o mês de julho e retomando o crescimento após 

o mês de novembro. Comparativamente, as tendências sazonais do IQA não 

acompanham as tendências sazonais das precipitações, diferentemente do ponto de 

monitoramento Barragem da Graça.  

As tendências sazonais do parâmetro temperatura da água, comparativamente às 

do IQA, têm pequena variação entre os meses de janeiro a julho; entretanto, 

inversamente proporcional ao IQA em novembro. E a tendência sazonal do OD é 

diretamente proporcional ao IQA.   

Algo a se observar é a tendência sazonal do parâmetro sólidos totais. Este cresce 

independentemente de todos os demais parâmetros; semelhantemente, o mesmo 

ocorre com fósforo total.  

De modo geral, observam-se mudanças significativas nas tendências e 

comportamentos sazonais dos parâmetros neste ponto de monitoramento, inclusive 

do IQA, comparado ao ponto Barragem da Graça, possivelmente, por processos 

antrópicos neste trecho do rio Cotia, que alteram os ciclos naturais, modificando o 

ambiente aquático. 
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7.2.3 Ponto de monitoramento Cotia Baixo 

 

Com o Gráfico 19, observam-se as tendências sazonais com base nas médias 

mensais do IQA e seus parâmetros para o ponto de monitoramento Cotia Baixo.  

As tendências sazonais do IQA têm baixa variação durante o ano, permanecendo na 

classificação regular.  

Comparativamente, as tendências sazonais do IQA não acompanham as tendências 

sazonais das precipitações, diferentemente do ponto de monitoramento Barragem 

da Graça; entretanto, apresenta-se de forma semelhante ao ponto de monitoramento 

Raposo Tavares.  

As tendências sazonais do parâmetro temperatura da água, comparado às variações 

médias mensais do IQA, têm pequena variação entre os meses de janeiro a março, 

inversamente proporcional, com diferenciação entre ambos no mês de novembro. 

As tendências sazonais do parâmetro pH apresenta comportamento semelhante ao 

IQA, com diferenciação no mês de novembro. 

A tendência sazonal do parâmetro coliformes termotolerantes, é inversamente 

proporcional ao IQA.  

Deve-se observar que as tendências sazonais de OD e DBO são diretamente 

proporcionais. A tendência de OD, como é de se esperar, atinge sua maior 

concentração no mês de julho, com a menor temperatura da água; enquanto a 

tendência de DBO atinge também sua maior concentração no mês de setembro, o 

que não é de se esperar, com o início de chuvas intensas. Com a maior 

concentração de OD em julho, neste mês, o DBO deveria atingir sua menor 

concentração. Entretanto, não é o que acontece. 

Este fenômeno se dá durante o período climático de menor temperatura da água. A 

água retém maior quantidade de oxigênio; entretanto, neste período o volume de 

água e o nível do rio diminuem, e a concentração de matéria orgânica proveniente 

de efluentes aumenta em função do baixo nível do rio Cotia.  
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Semelhantemente, ocorre o mesmo processo com nitrogênio total; entretanto, com 

tendência diferenciada no mês de março.    

Neste trecho do rio Cotia, semelhantemente ao ponto de monitoramento Raposo 

Tavares, há uma gama de processos antrópicos que alteram os ciclos naturais, 

modificando o ambiente aquático; entretanto, neste caso, o processo é mais agudo, 

uma vez que, mesmo com o aumento da concentração de oxigênio, não há 

diminuição do DBO, o que contraria o processo natural, indicando intervenção 

antrópica nos ciclos naturais, com o lançamento de efluentes contendo matéria 

orgânica, podendo deixar o rio, neste trecho de monitoramento, sem condições 

naturais de autodepuração. 

 

7.3 Cruzamento das correlações dos parâmetros do IQA, inclusive IQA 

 

A Tabela 15 apresenta a matriz cruzada das correlações dos parâmetros do IQA, 

inclusive IQA. 

 As correlações foram apresentadas em duplicidade, como um espelho 

apresentando a imagem de um observador. A tarja de cor roxa separa os dados de 

duplicidade, para que se possa ter noção do que se está observando. 

Pode-se observar e analisar a partir de duas situações: (1) horizontalmente e 

verticalmente por parâmetro; e (2) em conjunto com os demais parâmetros.  

Observando-se verticalmente, o ponto de monitoramento Barragem da Graça, as 

colunas do IQA e dos parâmetros temperatura da água e OD, caracterizam-se por 

correlações fortes e muito fortes. 

Nos pontos de jusante, essas correlações são atenuadas para moderadas, fracas e 

até mesmo não significativas; e por outro lado, correlações não significativas são 

acentuadas, chegando a se tornar correlações fortes, moderadas ou fracas.  
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Tabela 15 - Matriz cruzada de correlações entre os parâmetros do IQA, inclusive IQA 

  Parâmetros IQA Precipitação Temperatura 
da água Turbidez Sólidos 

Totais pH OD DBO Fósforo 
total 

Nitrogênio 
total 

Coliformes 
termotolerantes 

B
ar

ra
g

em
 d

a 
G

ra
ça

 

IQA  X -0,806 -0,956 -0,913 0,049 0,158 0,954 -0,014 0,157 -0,280 -0,770 
Precipitação -0,806  X 0,822 0,789 -0,341 0,013 -0,905 -0,152 -0,381 -0,109 0,804 
Temperatura da água -0,956 0,822  X 0,875 -0,002 -0,099 -0,979 -0,167 -0,021 0,418 0,652 
Turbidez -0,913 0,789 0,875  X 0,121 -0,452 -0,910 0,059 -0,302 0,104 0,889 
Sólidos Totais 0,049 -0,341 -0,002 0,121  X -0,807 0,122 0,492 0,612 0,505 -0,073 
pH 0,158 0,013 -0,099 -0,452 -0,807  X 0,087 -0,625 -0,074 -0,023 -0,438 
OD 0,954 -0,905 -0,979 -0,910 0,122 0,087  x 0,192 0,207 -0,229 -0,757 
DBO -0,014 -0,152 -0,167 0,059 0,492 -0,625 0,192 x  0,206 -0,110 0,267 
Fósforo total 0,157 -0,381 -0,021 -0,302 0,612 -0,074 0,207 0,206 x  0,810 -0,467 
Nitrogênio total -0,280 -0,109 0,418 0,104 0,505 -0,023 -0,229 -0,110 0,810  X -0,278 
Coliformes termotolerantes  -0,770 0,804 0,652 0,889 -0,073 -0,438 -0,757 0,267 -0,467 -0,278 x  

R
ap

o
so

 T
av

ar
es

 

IQA  X -0,083 -0,375 -0,500 -0,833 0,598 0,728 0,070 -0,794 -0,595 -0,391 
Precipitação -0,083 x  0,836 0,656 -0,076 -0,235 -0,609 -0,678 -0,321 -0,649 0,601 
Temperatura da água -0,375 0,836 x  0,708 0,136 -0,664 -0,861 -0,560 -0,064 -0,321 0,312 
Turbidez -0,500 0,656 0,708 x  0,622 -0,467 -0,657 -0,701 0,382 -0,255 0,378 
Sólidos Totais -0,833 -0,076 0,136 0,622 x  -0,346 -0,466 -0,252 0,955 0,536 0,241 
pH 0,598 -0,235 -0,664 -0,467 -0,346 x  0,629 -0,104 -0,236 -0,101 0,175 
OD 0,728 -0,609 -0,861 -0,657 -0,466 0,629 x  0,517 -0,351 -0,161 -0,467 
DBO 0,070 -0,678 -0,560 -0,701 -0,252 -0,104 0,517 x  -0,105 0,316 -0,463 
Fósforo total -0,794 -0,321 -0,064 0,382 0,955 -0,236 -0,351 -0,105 x  0,746 0,125 
Nitrogênio total -0,595 -0,649 -0,321 -0,255 0,536 -0,101 -0,161 0,316 0,746  X -0,083 
Coliformes termotolerantes -0,391 0,601 0,312 0,378 0,241 0,175 -0,467 -0,463 0,125 -0,083 x  

C
o

ti
a 

B
ai

xo
 

IQA  X -0,338 -0,569 -0,428 -0,644 0,560 0,817 -0,262 -0,313 -0,229 -0,742 
Precipitação -0,338 x  0,838 0,931 -0,164 -0,468 -0,774 -0,442 -0,592 0,223 -0,074 
Temperatura da água -0,569 0,838 x  0,855 -0,387 -0,609 -0,777 -0,554 -0,501 0,464 0,316 
Turbidez -0,428 0,931 0,855 x  0,360 -0,300 0,801 0,270 -0,514 -0,331 0,159 
Sólidos Totais -0,644 -0,164 0,387 0,360 x  0,170 -0,628 0,754 0,499 0,142 0,901 
pH 0,560 -0,468 -0,609 -0,300 0,170 x  0,086 0,151 0,690 0,631 -0,468 
OD 0,817 -0,774 -0,777 0,801 -0,628 0,086 x  0,006 0,006 -0,149 -0,814 
DBO -0,262 -0,442 -0,554 0,270 0,754 0,151 0,006 x  0,673 0,081 0,805 
Fósforo total -0,313 -0,592 -0,501 -0,514 0,499 0,690 0,006 0,673 x  0,747 0,557 
Nitrogênio total -0,229 0,223 -0,464 -0,331 0,142 0,631 -0,149 0,081 0,747 x  0,060 
Coliformes termotolerantes -0,742 -0,074 0,316 0,159 0,901 -0,468 -0,814 0,805 0,557 0,060 x  

  Parâmetros IQA Precipitação Temperatura 
da água Turbidez Sólidos 

Totais pH OD DBO Fósforo 
total 

Nitrogênio 
total 

Coliformes 
termotolerantes 

Níveis de correlação: muito forte forte moderada fraca Muito fraca     -     Dados trabalhados pelo autor. 
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Da mesma forma, observando as colunas de sólidos totais, DBO, fósforo total e 

nitrogênio total, de correlações muito fracas e fracas, tornam-se moderadas e até 

mesmo fortes. 

Para ilustrar esse processo, o Gráfico 20 apresenta o número de correlações por 

classificações por ponto de monitoramento. 

 

Gráfico 20 – Número de correlações por classificação (por ponto de monitoramento). Dados 
trabalhados pelo autor. 

 

No Gráfico 20, se observa os seguintes fenômenos: 

a) À medida que diminui o número de correlações muito fortes, diminui o número 

de correlações não significativas; portanto, ambas são diretamente proporcionais. 

b) À medida que decresce o número de correlações muito fortes e não significativas, 

cresce o número de correlações moderadas e fracas.  

As perturbações ecossistêmicas causadas por ações antropogênicas nos dois 

pontos de monitoramento Raposo Tavares e Cotia Baixo interferem nos ciclos 

biogeoquímicos e hidrológico, o que causa oscilações e dificultando possíveis 

predições no comportamento das correlações entre os parâmetros do IQA, cujos 

comportamentos se diferenciam do ponto Barragem da Graça (Gráficos 12, 13, 14, 

17, 18 e 19). 
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Quanto ao comportamento do IQA, não se enquadra nessa situação. Seu 

comportamento é previsível, a partir do momento em que as oscilações de seus 

parâmetros são perturbadas por interferências antrópicas (Gráficos 15 e 16), 

afetando de forma negativa o IQA, podendo deixar as águas do rio Cotia inviáveis 

para tratamento e distribuição à população que compõe 4,3% da RMSP.  

 

7.4 Correlação entre as variações médias mensais dos parâmetros do IQA  

 

As unidades correspondentes aos parâmetros do IQA não serão apresentadas nas 

tabelas seguintes para não sobrecarregar de dados já apresentados nas Tabelas 12, 

13 e 14. 

 A Tabela 16 é um desmembramento da Tabela 15, apresentando os coeficientes de 

correlações (r) e os coeficientes de determinação (R2) do IQA com seus parâmetros.  

Tabela 16 – Matriz de coeficiente de correlação e coeficiente de determinação do IQA com seus 
parâmetros  (por ponto de monitoramento) 

 
Parâmetros 

Barragem da 
Graça 

Raposo Tavares Cotia Baixo 

r r r 

IQA 

Temperatura da água -0,956 -0,375 -0,569 

Turbidez -0,913 -0,500 -0,428 

Sol Totais 0,049 -0,833 -0,644 

pH 0,158 0,598 0,560 

OD 0,954 0,728 0,817 

DBO -0,014 0,070 -0,262 

Fósforo T 0,157 -0,794 -0,313 

Nitrogênio T. -0,280 -0,595 -0,229 

Coliformes termotolerantes -0,770 -0,391 -0,742 

Precipitação -0,806 -0,083 -0,338 
 

Níveis de correlação: muito forte forte moderada fraca Muito fraca 

 

Analisando a Tabela 16, a correlação dos parâmetros com o  IQA, tem-se:  

a) O parâmetro temperatura da água possui correlação muito forte no ponto de 

monitoramento Barragem da Graça, correlação não significativa no ponto de 



178 

 

 

monitoramento Raposo Tavares e correlação fraca no ponto de monitoramento 

Captação ETA Cotia Baixo; 

b) O parâmetro turbidez possui correlação muito forte com a ponto de 

monitoramento Barragem da Graça, correlação fraca com o ponto de monitoramento 

Raposo Tavares e correlação não significativa no ponto de monitoramento Captação 

ETA Baixo Cotia; 

c) O parâmetro sólidos totais possui correlação não significativa no ponto de 

monitoramento Barragem da Graça, correlação forte no ponto de monitoramento 

Raposo Tavares e correlação fraca no ponto de monitoramento Captação ETA Cotia 

Baixo; 

d) O parâmetro pH não possui correlação significativa no ponto de monitoramento 

Barragem da Graça; entretanto, possui correlação fraca nos demais pontos de 

monitoramento; 

e) O parâmetro OD possui correlação muito forte no ponto de monitoramento 

Barragem da Graça, correlação moderada no ponto de monitoramento Raposo 

Tavares e correlação forte no ponto de monitoramento Captação ETA do Cotia 

Baixo; 

f) O parâmetro DBO possui correlação não significativa estatisticamente em todos 

os pontos de monitoramento; 

g) O parâmetro fósforo possui correlação moderada no ponto de monitoramento 

Raposo Tavares, com tendência à forte correlação. Nos demais a correlação não é 

significativa; 

h) O parâmetro Nitrogênio total possui correlação fraca no ponto de monitoramento 

Raposo Tavares. Nos demais pontos a correlação não é significativa; 

i) O parâmetro coliformes termotolerantes possui correlação moderada nos pontos 

de monitoramento Barragem da Graça e Captação ETA Cotia Baixo. No ponto de 

monitoramento Raposo Tavares a correlação não é significativa; 
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j) O parâmetro precipitação possui correlação moderada no ponto de 

monitoramento Barragem da Graça. Nos demais pontos a correlação não é 

significativa.    

Em suma, observa-se que o ponto de monitoramento Barragem da Graça possui 

três parâmetros (temperatura da água, OD e turbidez) de muito forte a forte 

correlação que influi no índice do IQA de forma positiva. Este comportamento torna 

possível predições do grupo entre as variáveis correlacionadas; e com coliformes 

termotolerantes e precipitação com correlações moderadas estatisticamente 

significativas. 

Já no ponto de monitoramento Raposo Tavares, há seis parâmetros que podem ser 

considerados significativos (sólidos totais, fósforo, OD, pH, nitrogênio total e 

turbidez) para compor o índice do IQA.  

Deve-se observar que a correlação neste ponto de monitoramento com a 

precipitação não é significativa.  

No ponto de monitoramento Cotia Baixo, o número de parâmetros significativos cai 

para cinco (OD, Coliformes termotolerantes, sólidos totais, temperatura da água e 

pH) em relação ao ponto à montante, dos quais somente um parâmetro de forte 

correlação.  

Ou seja, as correlações muito fortes e fortes no ponto Barragem da Graça, são 

atenuadas nos demais parâmetros. Por outro lado, correlações não significativas 

neste mesmo ponto, são potencializados . 

 

7.5 Correlações indiretas (espúrias) 

 

O conceito de correlação entre duas variáveis não implica, necessariamente, em 

relação de causa-efeito. Para ilustrar, observa-se a Tabela 17, também 

desmembrada da Tabela 15, apresenta a Matriz de coeficiente de correlação e 

coeficiente de determinação entre parâmetros do IQA por ponto de monitoramento. 
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Toma-se, por exemplo, o parâmetro temperatura da água, tendo como variável a 

turbidez. O coeficiente de correlação (r) no ponto Barragem da Graça é 0,875; 

portanto, quanto maior a temperatura da água, maior a turbidez; sendo o coeficiente 

de determinação (R2 = r2) igual a 0,766 ou 76,6% (R2 x100 ) de variabilidade da 

turbidez que pode ser descrita ou explicada (sofre influência) pela variabilidade da 

temperatura da água. O restante (1 – R2 ), 0,234 ou 23,4%, deverá ser explicado por 

outros fatores não medidos, como por exemplo: viscosidade da água, turbulência, 

velocidade, volume etc; entretanto, não fazem parte desta pesquisa.  

A turbidez tem coeficiente de correlação com a precipitação de 0,789. Portanto, 

quanto maior a precipitação, maior será a turbidez. Sendo o coeficiente de 

determinação 0,622 entre ambos, a variabilidade da turbidez pode ser descrita pela 

influência da precipitação em 62,2%. O restante (37,8%) pode ser explicada por 

outros fatores não medidos, como por exemplo: resíduos líquidos e sólidos lançados 

na água, movimento de terra, poeira trazida pelos ventos etc., os quais não fazem 

parte desta pesquisa. 

Se levado em conta os efeitos físicos da temperatura da água sem suas 

propriedades, havendo elevação da temperatura, a viscosidade da água diminuirá, 

portanto, maior decantação dos particulados (PORDEUS, 2013) e menor turbidez. 

Entretanto, temos a seguinte relação: a precipitação sofre influência da temperatura 

do ar, que modifica a temperatura da água; a turbidez sofre influência da 

precipitação, uma vez que, ocorrendo precipitação, são carreados sedimentos 

orgânicos ou inorgânicos para os cursos d’água, o que vai alterar para maior a 

concentração de sólidos, influenciando sobremaneira a passagem da luz na água a 

tal ponto que a correlação entre temperatura da água e turbidez é maior do que 

entre temperatura da água e precipitação. Portanto, a turbidez sofre influência 

indireta da temperatura da água:  

 

turbidezdiretaãoprecipitaçdiretaáguadaatemperatur →→→→ 789,0:822,0:__  

                                                       :indireta 875,0  
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Tabela 17 – Matriz de coeficiente de correlação e coeficiente de determinação entre parâmetros 
do IQA (por ponto de monitoramento). 

Parâmetros Variáveis 
Barragem da Graça Raposo Tavares Cotia Baixo 
Correlação R2 Correlação  R2 Correlação R2 

Temperatura 
da água 
  

Turbidez 0,875 0,766 0,708 0,501 0,855 0,732 
Sólidos totais -0,002 0,000 0,136 0,018 0,387 0,149 
pH -0,099 0,009 -0,664 0,442 -0,609 0,371 
OD -0,979 0,958 -0,861 0,742 -0,777 0,604 
DBO -0,167 0,027 -0,56 0,313 -0,554 0,307 
Fósforo t. -0,021 0,000 -0,064 0,004 -0,501 0,251 
Nitrogênio t. 0,418 0,174 -0,321 0,103 -0,464 0,216 
Coliformes t. 0,652 0,058 0,312 0,097 0,316 0,100 
Precipitação 0,822 0,675 0,836 0,699 0,838 0,702 

Turbidez Sólidos totais 0,121 0,014 0,622 0,387 0,360 0,129 
pH -0,452 0,204 -0,467 0,218 -0,300 0,090 
OD -0,910 0,828 -0,657 0,432 -0,801 0,642 
DBO 0,059 0,003 -0,701 0,491 -0,270 0,072 
Fósforo t. -0,302 0,091 0,382 0,146 -0,514 0,264 
Nitrogênio t. 0,104 0,011 -0,255 0,065 -0,331 0,110 
Coliformes t. 0,889 0,790 0,378 0,143 0,159 0,025 
Precipitação 0,789 0,622 0,656 0,430 0,931 0,866 

Sólidos 
totais 

pH -0,807 0,651 -0,346 0,120 0,170 0,029 
OD 0,122 0,015 -0,466 0,217 -0,628 0,394 
DBO 0,492 0,242 -0,252 0,063 0,754 0,568 
Fósforo t. 0,612 0,375 0,955 0,913 0,499 0,249 
Nitrogênio t. 0,505 0,255 0,536 0,287 0,142 0,020 
Coliformes t. -0,073 0,001 0,241 0,058 0,901 0,811 
Precipitação -0,341 0,116 -0,076 0,005 0,164 0,027 

pH 
  
  

OD 0,087 0,007 0,629 0,395 0,086 0,007 
DBO -0,625 0,391 -0,104 0,010 0,151 0,023 
Fósforo t. -0,074 0,005 -0,236 0,055 0,690 0,477 
Nitrogênio t. -0,023 0,000 -0,101 0,010 0,631 0,398 
Coliformes t. -0,438 0,324 0,175 0,030 0,220 0,048 
Precipitação 0,013 0,000 -0,235 0,055 -0,468 0,219 

OD 
  
  

DBO 0,192 0,037 0,517 0,267 0,006 0,000 
Fósforo t. 0,207 0,043 -0,351 0,123 0,006 0,000 
Nitrogênio t. -0,229 0,052 -0,161 0,026 -0,149 0,022 
Coliformes t. -0,757 0,118 -0,467 0,218 -0,814 0,663 
Precipitação  -0,905 0,820 -0,609 0,371 -0,774 0,599 

DBO 
  

Fósforo t. 0,206 0,042 -0,105 0,011 0,673 0,453 
Nitrogênio t. -0,11 0,012 0,316 0,100 0,081 0,006 
Coliformes t. 0,267 0,211 -0,463 0,214 0,805 0,648 
Precipitação  -0,152 0,023 -0,678 0,46 -0,442 0,195 

Fósforo total 
  

Nitrogênio t. 0,810 0,656 0,746 0,557 0,747 0,558 
Coliformes t. -0,467 0,417 0,125 0,015 0,557 0,311 
Precipitação  -0,381 0,145 -0,321 0,103 -0,592 0,351 

Nitrogênio 
total 

Coliformes t. -0,278 0,225 -0,083 0,006 0,060 0,003 
Precipitação -0,109 0,011 -0,649 0,422 -0,223 0,049 

Coliformes t. Precipitação 0,804 0,120 0,601 0,361 -0,074 0,005 
Níveis de correlação: muito forte forte moderada fraca Muito fraca 
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Dado um conjunto de variáveis, pode haver somente uma relação numérica, sem 

relação causal. Diz-se, neste caso, que a correlação entre as variáveis envolvidas é 

indireta ou espúria, devida apenas à coincidência ou qualquer correlação aparente 

entre duas variáveis, como se uma explicasse a outra (LIRA, 2004; BERTOLO, 

2012). 

 

Em vários momentos, a correlação espúria ocorre entre as correlações dos 

parâmetros do IQA. É sempre necessário analisar com cuidado as correlações, 

mesmo que uma variável dependa da outra.  

 

E assim, os demais parâmetros podem ser analisados e descritos. 

 

 

7.6 Coeficientes de correlação e de determinação entre parâmetros do IQA 

 

Outras relações a se analisar são os coeficientes de correlações e determinação 

entre os parâmetros do IQA já apresentados na Tabela 17.  

A dependência e/ou a influência de uma variável em relação à outra e respectivos 

comportamentos são possíveis de se predizer e avaliar com precisão ao longo de 

um determinado período futuro.  

 

Para avaliar essa relação, foi feito cruzamento entre a Tabela 16 e 17, obtendo a 

Tabela 18, na qual se destaca os coeficientes de correlações que tornam possíveis 

predições entre parâmetros IQA e respectivos coeficientes de determinação. 
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Tabela 18 – Matriz de correlações fortes e muito fortes que tornam possíveis predições (por 
ponto de monitoramento). 

Parâmetros Variáveis Barragem da Graça Raposo Tavares Cotia Baixo 
Correlação R2 Correlação  R2 Correlação R2 

Temperatura da 
água 

Turbidez 0,875 0,766     0,855 0,732 
OD -0,979 0,958 -0,861 0,742     
Precipitação 0,822 0,675 0,836 0,699 0,838 0,702 
IQA -0,956 0,913     

Turbidez 
  

OD -0,910 0,828         
Coliformes t. 0,889 0,790         
Precipitação         0,931 0,866 
IQA -0,913 0,833 

Sólidos totais 
  

Fósforo Total     0,955 0,913     
Coliformes t.         0,901 0,811 
IQA -0,833 0,693     

OD 
  

Coliformes t.         -0,814 0,663 
Precipitação  -0,905 0,820         
IQA 0,954 0,910 0,817 0,667 

Fósforo total Nitrogênio Total 0,810 0,656         
Níveis de correlação: muito forte forte 

 

Com a Tabela 18, foi confeccionado o Quadro 7, no qual é apresentado as 

coincidências de correlações que tornam possíveis predições, se destacando 

temperatura da água e precipitação nos três pontos de monitoramento. 

 

Parâmetros 
Barragem da 

Graça 
Raposo 
Tavares 

Cotia Baixo 

Temperatura da água e turbidez X - X 

Temperatura da água e precipitação X X X 

Temperatura da água e OD X X - 

IQA e OD X - X 

 

Quadro 7 – Coincidências de correlação que tornam possíveis predições 

 

 

Essas observações sugerem comportamentos distintos dos três pontos de 

monitoramentos e a predominância dos parâmetros climáticos temperatura da água 

e precipitação nas correlações fortes, sugerindo a independência dos mesmos em 

relação às interferências antrópicas na bacia.  
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7.7 Correlação parcial dos parâmetros do IQA, inclusive IQA  

 

Outro aspecto de analise dos parâmetros do IQA é por correlação parcial; ou seja, a 

influência/dependência do mesmo parâmetro em relação ao ponto de monitoramento 

à montante (Tabela 19), analisando as predições através dos coeficientes de 

determinação parciais por variabilidade. 

 

Tabela 19 – Matriz de coeficiente de correlação parcial e coeficiente de determinação dos 
parâmetros do IQA (por pontos de monitoramento). 

Variáveis Corr(1-2) R2 Corr(1-3) R2 corr(2-3) R2 Corr(12,3) R2 

IQA 0,241 0,058 0,357 0,127 0,949 0,901 -0,334 0,111 

Temperatura da água 0,992 0,984 0,994 0,989 0,996 0,993 0,067 0,004 

Turbidez 0,464 0,215 0,711 0,506 0,864 0,746 -0,426 0,182 

Sólidos Totais 0,051 0,002 -0,235 0,055 0,908 0,825 0,653 0,426 

pH 0,583 0,340 0,454 0,206 0,372 0,138 0,500 0,250 

OD 0,843 0,711 0,791 0,626 0,848 0,719 0,532 0,283 

DBO 0,294 0,086 -0,184 0,034 -0,185 0,034 0,269 0,072 

Fósforo total 0,770 0,593 0,463 0,214 0,790 0,625 0,744 0,554 

Nitrogênio total 0,638 0,407 -0,135 0,018 0,443 0,197 0,787 0,619 
Coliformes 
termotolerantes 0,052 0,002 -0,409 0,167 0,140 0,019 0,121 0,014 
1: Barragem da Graça; 2: Raposo Tavares; 3: Cotia Baixo 

Níveis de correlação: muito forte forte moderada fraca Muito fraca 

 

Analisando a Tabela 19, se observa as influências que os pontos de monitoramento 

à montante exercem sobre os que se localizam à jusante: 

a) O ponto Raposo Tavares sofre influência significativa do ponto Barragem da 

Graça em relação aos seguintes parâmetros: Temperatura da água, pH, OD, fósforo 

total e nitrogênio total. 

b) O ponto Cotia Baixo sofre influência significativa do ponto Barragem da Graça em 

relação aos seguintes parâmetros, além do próprio IQA: temperatura a água, 

turbidez, sólidos totais, OD e fósforo total. 
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c) O ponto Cotia Baixo também pode sofrer influência do ponto Barragem da Graça 

em relação aos seguintes parâmetros: temperatura da água, turbidez e OD. 

Analisando os três pontos, se tem os seguintes parâmetros como influência 

significativa: sólidos totais, pH, OD, fósforo total e nitrogênio total. 

Outro fator a considerar são os parâmetros cuja variabilidade entre si não é 

significativa. Esses parâmetros sofrem influência de outros fatores (1 - R2). Para 

analisá-los seria indicada uma nova pesquisa e assim elucidá-los.  

 

Aproveitamento a Tabela 19, foi confeccionada a Tabela 20 para ilustrar a 

correlação entre os três pontos de monitoramento utilizando o coeficiente de 

determinação no qual se avalia o grau em que a reta se ajusta à nuvem de pontos, 

expressando a influência e/ou dependência entre variáveis.  

 

Ilustrando melhor essa relação, o coeficiente de determinação é apresentado em 

porcentagem da variação do ponto de monitoramento (variável dependente), que 

pode ser explica pelo mesmo parâmetro (variável independente); entretanto, em 

relação ao ponto de monitoramento à montante. Ou seja, o quanto de variação é 

comum entre si para o mesmo parâmetro, inclusive o IQA. 

Essa ocorrência é importante porque, no caso dos eventos não serem 

independentes, eles têm intersecção; ou seja, parte da informação do ponto de 

monitoramento à montante está no ponto de monitoramento à jusante, portanto, é a 

proporção da variância da variável dependente explicada por uma variável 

independente, como se observa na Tabela 20, onde dois eventos (círculos) em parte 

se sobrepõem (parte sombreada), no caso de não serem independentes. 

 

Destaca-se na Tabela 20, o DBO e coliformes termotolerantes, pois, não há 

influência entre os pontos de monitoramento; entretanto, observando os Gráficos 15 

e 16, ao longo do período, há decréscimo do DBO no ponto Raposo Tavares e 

crescimento no ponto Cotia Baixo; quanto a coliformes termotolerantes, em ambos 

os pontos há crescimento, o que indica contribuições de despejos de efluentes, 

principalmente contendo matéria orgânica e microrganismos do grupo coliformes, à 

montante. A matéria orgânica se estabiliza antes de atingir o ponto à jusante e os 
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coliformes termotolerantes sucumbem, pois não há reprodução em baixas 

temperaturas, não contribuindo com os pontos à jusante, conforme sugere Jesus 

Netto (1936), Branco (1988), Kamiyama (1988) e CETESB (2002).  

 

De forma geral, observa-se na Tabela 20: o ponto Cotia Baixo sofre considerável 

influência do ponto Raposo Tavares, em relação ao IQA, temperatura da água, 

turbidez, sólidos totais, OD e fósforo total. 
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Tabela 20 – Influência/dependência dos parâmetros do IQA entre si, inclusive IQA, por pontos 
de monitoramento. 

 

 

 

Ao analisar a correlação parcial do IQA entre os três pontos de monitoramento, 
observa-se o IQA entre Raposo Tavares e Cotia Baixo com significativa 
dependência (90,1% de sobreposição). 

   

A temperatura da água 
sofre influência dos 
processos climáticos 
locais, dando a impressão 
da existência de 
dependência entre os 
pontos de monitoramento.  

No entanto, com a 
correlação parcial e o 
coeficiente de 
determinação, obtém-se 
dependência entre os 
pontos de monitoramento 
de 0,04%, portanto, não 
significativo.  

Observa-se que a 
dependência da turbidez,  
é significativa entre os 
pontos de monitoramento 
Raposo Tavares e Cotia 
Baixo.  

A turbidez, por ter origem 
em particulados orgânicos 
e inorgânicos, pode sofrer 
decantação ao longo do 
escoamento do rio, assim 
como podem ser 
carreados por quilômetros, 
influenciando pontos à 
jusante.  

Semelhantemente à 
turbidez, observa-se em 
relação aos sólidos 
totais.  
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Em relação ao pH 
observa-se fraca influência 
deste parâmetro entre os 
pontos de monitoramento. 

Em relação ao OD, 
observa-se influência entre 
pontos de monitoramento. 
As concentrações de 
oxigênio dos pontos à 
montante influenciam 
sobremaneira a 
concentração de oxigênio 
no ponto à jusante com 
correlação parcial 
significativa. 

A variabilidade do DBO 
entre os pontos de 
monitoramento não é 
significativo.  

O que indica influência 
de outros fatores, e não 
dos pontos à montante. 

  
 

Quanto ao fósforo, 
observa-se influência 
significativa entre os 
pontos de monitoramento, 
com exceção entre 
Barragem da Graça e 
Cotia Baixo; entretanto, 
com correlação parcial 
significativa.  

Quanto ao nitrogênio total, 
há sobreposição entre  os 
pontos de forma 
significativa; entre 
Barragem da Graça e 
Raposo Tavares. 

Quanto aos coliformes 
termotolerantes, é a 
mesma em relação ao 
DBO. Não há influência 
significativa entre 
pontos de 
monitoramento, o que 
indica influência de 
outros fatores no meio 
em relação à presença 
desses microrganismos. 
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8  CONCLUSÕES 

 

1. O IQA da Barragem da Graça se manteve no período estudado em classificação 

ótima, apresentando ligeira queda para classificação boa por volta de 2004, 

recuperando-se no final de 2010. Os parâmetros que ultrapassaram, em alguns 

períodos, valores máximos em relação ao padrão CONAMA foram o DBO, o fósforo 

total e os coliformes termotolerantes (Gráfico 12). 

2. No Raposo Tavares, o IQA, no período analisado, manteve-se regular a maior 

parte do tempo, tendo queda para classificação ruim de 2000 a 2006. Neste período 

os parâmetros que ultrapassam o limite CONAMA foram fósforo, nitrogênio total, 

coliformes termotolerantes e o OD abaixo do limite CONAMA, em alguns períodos 

curtos (Gráfico 15). 

3. No Cotia Baixo, o IQA apresentou queda de classificação boa para classificação 

regular no período de 1982 a 2010. Neste período, os parâmetros que estiveram fora 

dos limites estabelecidos pelo CONAMA foram: OD, DBO, o fósforo e os coliformes 

termotolerantes (Gráfico 14) . 

4. No Raposo Tavares, a ação antrópica é destacada a partir de 1997, quando a 

taxa de expansão urbana aumenta, levando à queda do IQA e OD e aumento do 

fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes.  

5. De forma análoga, o mesmo fenômeno ocorre no Cotia Baixo; entretanto, em 

torno de um ano de antecedência; ou seja, a partir de 1996, quando a taxa de 

expansão urbana também aumenta, levando à queda do IQA e OD e aumento do 

fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes. 

6. Os parâmetros mais afetados pela ocupação urbana são, além do IQA, o fósforo, 

o nitrogênio, os coliformes termotolerantes e o OD (Gráfico 15).  

7. As concentrações de DBO no inicio dos anos 1980, no ponto de monitoramento 

Cotia Baixo, flutuavam abaixo do padrão CONAMA e o OD acima do padrão 

CONAMA. Este fenômeno se inverteu ao longo do período, o que demonstra o 

aumento de lançamento de substâncias contendo matéria orgânica, no trecho entre 

os dois pontos de monitoramento, em princípio efluentes, sejam domésticos ou 
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industriais, com correlação diretamente e inversamente proporcional, 

respectivamente, ao crescimento da taxa de expansão urbana (Gráfico 15 e 16). Ou 

seja, neste trecho o rio Cotia está perdendo seu poder de autodepuração. 

8. De uma forma geral, o estudo estatístico revelou que o IQA é mais influenciado 

pelos parâmetros: coliformes termotolerantes, fósforo total, nitrogênio total e OD 

(Gráficos 13 e 14). 

9. A predição do comportamento do IQA e de seus parâmetros pode ser realizada 

pelos métodos aplicados nessa pesquisa, conforme as equações das regressões 

lineares e polinomiais determinados (Tabela 11, Gráficos 12, 13 e 14). 

10. Na avaliação e predição do rio como manancial, pelas tendências estatísticas do 

IQA, o reservatório do Alto Cotia possui a água bruta com melhor qualidade, com 

possibilidade de uso por mais de 150 anos, uma vez que não possui área urbana em 

seu entorno e os condicionantes naturais prevalecem na influência na composição 

do IQA, levando em conta a situação do manancial atual. 

11. As águas que passam pelo ponto de monitoramento Cotia Baixo estão em 

processo de degradação e perda de qualidade, de forma acelerada, podendo chegar 

à classificação péssima do IQA em pouco mais de 20 anos, elevando os custos de 

tratamento, podendo, inclusive, inviabilizá-lo. 

12. Verificam-se indicadores de que, no ambiente preservado, os ciclos 

biogeoquímicos e hidrológicos se mantêm não afetados pela ação humana. Esta 

verificação pode ser feita pela análise das tendências sazonais que revela o 

comportamento harmônico da temperatura da água, pluviometria, turbidez, OD e 

coliformes termotolerantes. Este comportamento não persiste de forma tão 

consistente nos pontos à jusante, afetados pela ocupação. 

13. As condições preservadas da Barragem da Graça destacam as correlações 

fortes e muito fortes dos seguintes parâmetros: temperatura da água, turbidez e OD 

(Tabela 16), que são atenuadas e até mesmo tornam-se não significativas nos 

pontos de jusante, afetadas pela ação antrópica. A precipitação na Barragem da 

Graça tem coeficiente de correlação moderada que também é atenuada nos pontos 

de jusante.  
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14. As análises das matrizes de correlações dos parâmetros considerados revelam 

que, correlações fracas e muito fracas no ambiente preservado da Barragem da 

Graça, são potencializadas nos pontos de jusante, onde as águas estão afetadas 

pelas ações antrópicas, tornando-se correlações fortes e moderadas (Tabelas 15, 

16, 17 e 18).  

 

15. Há comportamentos distintos dos diversos parâmetros, entre os três pontos de 

monitoramentos, com exceção dos parâmetros climáticos, temperatura da água e 

precipitação, que representam correlações fortes, sugerindo a independência dos 

mesmos em relação às interferências antrópicas na bacia (Tabela 18). 

 

16. A análise das relações de influência/dependência de montante para jusante 

(Tabela 20) revela que existe tal relação entre a Barragem da Graça, Raposo 

Tavares e Cotia Baixo para os parâmetros OD e fósforo. Entre Raposo Tavares e 

Cotia Baixo, esta relação existe para o IQA, turbidez, sólidos totais, OD e fósforo.  

17. Os estudos estatísticos realizados nesta pesquisa revelam que existem 

efetivamente correlações entre os parâmetros analisados, descartando, dessa 

maneira, hipóteses nulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

9  RECOMENDAÇÕES 

As conclusões alcançadas pela pesquisa, especialmente quanto ao processo de 

degradação observado no rio Cotia, a jusante da barragem da Graça, indica a 

necessidade de se elaborar recomendações. 

No sentido de interromper esse processo e recuperar as águas do rio Cotia, são 

feitas as recomendações a seguir: 

1. Fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos públicos no gerenciamento de 

problemas de ordem ambiental, uma vez que as concentrações de atividades 

econômicas, e cada vez mais contingentes populacionais, levaram a um crescimento 

da taxa de urbanização sem o efetivo planejamento urbano e ambiental, 

comprometendo a qualidade das águas do rio Cotia; 

2. Acompanhamento do tratamento e despejos de resíduos líquidos industriais nas 

águas do rio Cotia, pela CETESB e prefeituras locais, com maior frequência, 

objetivando a manutenção da qualidade do efluente industrial final, dentro dos 

padrões de lançamento da legislação brasileira; 

3. Elaboração de um plano de gestão e manejo da bacia do rio Cotia, com 

planejamento urbano e ambiental, envolvendo um programa de despoluição do rio, 

com afastamento, coleta e tratamento de 100% dos resíduos líquidos e sólidos, seja 

doméstico ou industrial; 

4. Incluir nesse Plano a recuperação da mata ciliar, na área de APP, com a 

implantação de cobertura vegetal em toda sua extensão até a Reserva Florestal do 

Morro Grande, preservando a mata existente e recuperando as áreas desprotegidas; 

5. Implantação de campanhas de educação ambiental para toda a população, 

especialmente nas redes escolares, conscientizando dos impactos negativos ao 

meio ambiente, decorrente do lançamento de resíduos sólidos e líquidos na bacia do 

rio Cotia. 
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Em termos da pesquisa propriamente dita, e considerando a necessidade de 

aprofundamento do tema, são propostas as recomendações a seguir expostas: 

1. Revisão da rede disponível de monitoramento hidrometeorológicas, com 

implantação de estações fluviométricas e pluviométricas nos pontos de 

monitoramento. 

2. Ampliar o estudo das águas do rio Cotia, à montante da Barragem da Graça, para 

melhor avaliar o grau de possível eutrofização (Tabela 11), assim como a possível 

sedimentação do fósforo nos sedimentos do Alto Cotia e reservatório. 

Finalmente, espera-se que o encaminhando desta pesquisa para as bibliotecas da 

CETESB, SABESP, EMPLASA e Secretaria de Meio Ambiente, assim como sua 

publicação em periódicos qualificados, no site da Biblioteca da UnG, possa 

efetivamente contribuir não só para a recuperação das águas do rio Cotia, mas 

também possa ser útil como exemplo de método de estudo para outras bacias 

urbanas da RMSP e do país.  
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ANEXO 

PARÂMETROS DO IQA 

 

 

1. Fósforo Total 

 

O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de ortofosfato, polifosfato 

fósforo orgânico. Os ortofosfato são diretamente disponíveis para o metabolismo 

biológico sem necessidade de conversões a formas mais simples. As formas em que 

os ortofosfatos se apresentam na água (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, H3PO4) dependem 

do pH, sendo o mais comum na faixa usual de pH o  H2PO4
-. Os polifosfatos são 

moléculas mais complexas com dois ou mais átomos de fósforo, sob a forma de 

sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. Sua origem natural está na dissolução 

de composto de solo, decomposição da matéria orgânica e o fósforo de composição 

celular de microrganismos. Quanto à origem antropogênica, está nos despejos 

domésticos e industriais, nos detergentes, nos excrementos de animais e nos 

fertilizantes. O fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de 

abastecimento; entretanto é um elemento indispensável para o crescimento de algas 

e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um 

crescimento exagerado desses organismos (eutrofização). É um nutriente essencial 

ao crescimento de microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria 

orgânica (SPERLING, 2007). 

 

2. Coliformes termotolerantes 

 

O conteúdo intestinal dos animais de sangue quente inclui uma grande variedade de 

gêneros e espécies de bactérias. Além do grupo coliforme são incluídas espécies 

dos gêneros Streptococus, Lactobacilus, Proteus, Pseudômonas e certas bactérias 

esporuladas e outras. Além disso, principalmente no caso dos excretos humanos, 

vários microrganismos patogênicos podem ser eliminados de modo intermitente, 

variando com a área geográfica ou estado sanitário da comunidade, a natureza e o 

grau de tratamento dos esgotos e outros fatores. Esses microrganismos patogênicos 
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podem ser de natureza diversa. As bactérias do grupo coliforme são consideradas 

os principais indicadores de contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por 

um número de bactérias que inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, 

Erwenia e Enterobactéria. Todas as bactérias coliformes são gram-negativas 

manchadas, de hastes não esporuladas que estão associadas com as fezes de 

animais de sangue quente e com o solo. As bactérias coliformes reproduzem-se 

ativamente a 44,5ºC e são capazes de fermentar o açúcar. O uso das bactérias 

coliformes termotolerantes para indicar poluição sanitária mostra-se mais 

significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as bactérias fecais estão 

restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. A determinação da 

concentração dos coliformes termotolerantes assume importância como parâmetro 

indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre 

tifoide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera (CETESB, 2002). 

 

3. Nitrogênio Total  

 

O nitrogênio está presente nas águas sob diversas formas correspondentes aos 

diversos estágios de oxidação no ciclo de decomposição da matéria orgânica 

nitrificada (amoniacal, albuminoide, nitritos e nitratos). Os nitratos constituem a 

forma de nitrogênio mais comumente encontrada. Em águas superficiais livres de 

poluição o seu teor é raramente superior a 5 mg/l; frequentemente inferior a 1 mg/l. 

Pelo conhecimento do ciclo do nitrogênio na decomposição da matéria orgânica, 

pode-se afirmar que a amônia (NH3) livre é um produto das primeiras fases da 

decomposição anaeróbia. O nitrogênio albuminoide é indicativo de matéria orgânica 

de grande instabilidade. Na medida da disponibilidade de oxigênio começam a atuar 

as bactérias aeróbias no processo de oxidação da matéria orgânica azotada, 

surgindo primeiramente os nitritos e, não havendo interrupção do processo, mais 

tarde os nitratos, produtos estáveis – forma de completa oxidação. A presença, 

portanto, de grande teor de nitrogênio amoniacal indica, geralmente, contaminação 

recente por matéria orgânica em decomposição, sendo provável uma contaminação 

bacteriana, que deve ser investigada pela colimetria. A presença de nitritos revela 
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uma fase de transição, enquanto que a de nitratos revela poluição mais antiga por 

matéria orgânica, ou mesmo recente por fertilizantes ou resíduos industriais ricos em 

nitratos. A presença de amônia favorece o desenvolvimento de certas bactérias que 

imprimem sabores desagradáveis às águas (BITTENCOURT, 1966). 

São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos sanitários 

constituem em geral a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico 

devido à presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, devido à hidrólise sofrida 

pela ureia na água. Alguns efluentes industriais também concorrem para as 

descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas indústrias 

químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de conservas alimentícias, 

matadouros, frigoríficos e curtumes. A atmosfera é outra fonte importante devido a 

diversos mecanismos: fixação biológica desempenhada por bactérias e algas, que 

incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, contribuindo para a presença 

de nitrogênio orgânico nas águas, a fixação química, reação que depende da 

presença de luz, concorre para as presenças de amônia e nitratos nas águas, as 

lavagens da atmosfera poluída pelas águas pluviais concorrem para as presenças 

de partículas contendo nitrogênio orgânico bem como para a dissolução de amônia e 

nitratos. Nas áreas agrícolas, o escoamento das águas pluviais pelos solos 

fertilizados também contribui para a presença de diversas formas de nitrogênio. 

Também nas áreas urbanas, as drenagens de águas pluviais associadas às 

deficiências do sistema de limpeza pública, constituem fonte difusa de difícil 

caracterização. Como visto, o nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas 

de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. As duas primeiras chamam-se 

formas reduzidas e as duas últimas, formas oxidadas. Pode-se associar a idade da 

poluição com a relação entre as formas de nitrogênio. Ou seja, se for coletada uma 

amostra de água de um rio poluído e as análises demonstrarem predominância das 

formas reduzidas significa que o foco de poluição se encontra próximo. Se 

prevalecer nitrito e nitrato, ao contrário, significa que as descargas de esgotos se 

encontram distantes. Nas zonas de autodepuração natural em rios, distinguem-se as 

presenças de nitrogênio orgânico na zona de degradação, amoniacal na zona de 

decomposição ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato na zona de águas 

limpas. Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos. São 
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tidos como macronutrientes, pois, depois do carbono, o nitrogênio é o elemento 

exigido em maior quantidade pelas células vivas. Quando descarregados nas águas 

naturais conjuntamente com o fósforo e outros nutrientes presentes nos despejos, 

provocam o enriquecimento do meio tornando-o mais fértil e possibilita o 

crescimento em maior extensão dos seres vivos que os utilizam, especialmente as 

algas, o que é chamado de eutrofização. Quando as descargas de nutrientes são 

muito fortes, dá-se o florescimento muito intenso de gêneros que predominam em 

cada situação em particular. Estas grandes concentrações de algas podem trazer 

prejuízos aos usos que se possam fazer dessas águas, prejudicando seriamente o 

abastecimento público ou causando poluição por morte e decomposição. O controle 

da eutrofização, através da redução do aporte de nitrogênio é comprometido pela 

multiplicidade de fontes, algumas muito difíceis de serem controladas como a 

fixação do nitrogênio atmosférico, por parte de alguns gêneros de algas. Por isso, 

deve-se investir preferencialmente no controle das fontes de fósforo. Deve ser 

lembrado também que os processos de tratamento de esgotos empregados 

atualmente no Brasil não são otimizados para a remoção de nutrientes e os 

efluentes finais tratados liberam grandes quantidades destes que também podem 

dar margem à ocorrência do processo de eutrofização. Nos reatores biológicos das 

estações de tratamento de esgotos, o carbono, o nitrogênio e o fósforo, têm que 

estar em proporções adequadas para possibilitar o crescimento celular sem 

limitações nutricionais. Pela legislação federal em vigor, a resolução No 20 do 

CONAMA/86, o nitrogênio amoniacal é padrão de classificação das águas naturais e 

padrão de emissão de esgotos. A amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos 

peixes, sendo que muitas espécies não suportam concentrações acima de 5 mg/L. 

Além disso, a amônia provoca consumo de oxigênio dissolvido das águas naturais 

ao ser oxidada biologicamente, a chamada DBO de segundo estágio, são os 

microrganismos autotróficas que, atuando sobre a amônia (NH3) existente no esgoto, 

transformam-na em íons nitritos (NO2
-) e posteriormente em nitratos (NO3

-):  

 

2 NH3 + 302                              →                   2NO2
-   +   2H+  +     2H2O       

 2 2NO2
- + 2H-                          →                   2NO3

-   +   2H+     
ação de nitrobacter      

 ação de nitrossomonas               
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As bactérias nitrificantes (Nitrossomonas e Nitrobacter) atuam sobre a matéria não 

orgânica amônia oxidando e extraído a energia necessária às suas atividades. 

Sendo reações de oxidação, consomem o oxigênio dissolvido, aumentando o valor 

do BDO. Por estes motivos, a concentração de nitrogênio amoniacal é importante 

parâmetro de classificação das águas naturais e normalmente utilizado na 

constituição de índices de qualidade das águas. Os nitratos são tóxicos, causando a 

doença chamada metahemoglobinemia infantil, que é letal para crianças (o nitrato se 

reduz a nitrito na corrente sanguínea, competindo com o oxigênio livre, tornando o 

sangue azul) (KAMIYAMA, 1988; CETESB, 2003). Por isso, o nitrato é padrão de 

potabilidade, sendo 10 mg/L o valor máximo permitido pela Portaria 2914 de 

12/12/2011 (BRASIL, 2011). 

 

4. Demanda Bioquímica de Oxigênio  

 

A carga poluidora de esgoto composta essencialmente de matéria orgânica propicia 

a proliferação de bactérias e outros microrganismos por se tratar de alimento, 

consumindo, ao mesmo tempo, o oxigênio dissolvido na água. Caso o oxigênio fique 

deficiente na água, causada pelo excesso de matéria orgânica, a vida aquática que 

dele necessita poderá desaparecer; e se a condição de deficiência for mantida, a 

água passará a apresentar cor escura, exalando, muitas vezes, cheiro desagradável. 

Estimando a quantidade de oxigênio requerida em determinado período de tempo e 

temperatura pelos microrganismos consumidores de matéria orgânica é o método da 

DBO. A Demanda Bioquímica de Oxigênio é a quantidade de oxigênio exigida do 

meio pela respiração de microrganismos aeróbios, ao consumirem o alimento 

introduzido na forma de resíduos orgânicos, até certo grau. Na prática, a DBO é 

medida diretamente em amostras do resíduo que vai ser lançado ao rio (ou em água 

já poluída). Em principio, a DBO seria dada, simplesmente, pela diferença de 

concentração e oxigênio existente na amostra no momento da coleta e a que é 

medida depois de decorrido certo número de dias, no frasco fechado. Foi 

estabelecido arbitrariamente o número de 5 dias (em casos especiais, esse número 

pode variar) e além disso, a reação é feita à temperatura média de 20º C. Ou seja, 

microrganismos como bactérias, fungos e protozoários, denominados heterotróficos 
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que utilizam o oxigênio livre na água para seu metabolismo. O resultado é dado em 

miligramas por litro de oxigênio consumido. Na falta de oxigênio, existem os 

microrganismos autotróficos capazes de prosseguir o processo de decomposição 

orgânica através de reações de oxidação por deslocamento de hidrogênio. Esse tipo 

de respiração chamado anaeróbio é igualmente importante como processo de 

estabilização biológica de compostos orgânicos, embora se faça com rendimento e 

velocidade muito menores, uma vez que os compostos e subprodutos resultantes 

não são completamente oxidados na forma de gás carbônico, mas ainda contém 

energia potencial. Entre outros, podem ser alcoóis, metana, ácidos orgânicos etc 

(JESUS NETTO, 1936; BRANCO, 1988; KAMIYAMA, 1988). 

 

5. Oxigênio Dissolvido  

 

As águas constituem ambientes extremamente pobres em oxigênio. Se no ar 

atmosférico a concentração desse elemento é de ordem de 21 a 22 partes em cada 

100, na água, em condições normais de pressão e à temperatura de 20º C, a 

proporção é de apenas nove partes de oxigênio para um milhão de partes de água. 

Provem particularmente do ar atmosférico, e de um modo geral da ação 

fotossintética da vegetação aquática clorofilada, e de elementos minerais como os 

nitritos e nitratos. Em decorrência toda vez que uma grande atividade de 

decomposição ou de respiração aeróbia se concentra em um volume limitado de 

água, o resultado é o acentuado decréscimo ou mesmo o desaparecimento total do 

oxigênio dissolvido e, consequentemente, a morte de peixes e outros seres. A 

quantidade de oxigênio necessária ao processo de estabilização biológica de certa 

quantidade de compostos orgânicos recebe a denominação de Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (JESUS NETTO, 1936; BRANCO, 1988). As águas superficiais naturais 

estão normalmente saturadas de oxigênio oriundo da atmosfera. Um alto grau de 

oxigênio dissolvido indica, de modo geral, elevado grau de pureza da água. A 

quantidade de oxigênio necessária para a saturação da água depende da 

temperatura e da presença desse gás na atmosfera e da altitude que se encontra o 

corpo d’água (Tabela 21) (BITTENCOURT, 1966). 
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Tabela 21 – Variação de características físicas da água com a temperatura 

Temperatura 
(º C) 

Densidade 
(g/cm3) 

Viscosidade 
absoluta 

(Centipoise) 

Pressão de 
vapor (mm Hg) 

O2 dissolvido 
saturação (MG/l) 

0 0,99987 1,7921 4,58 14,6 

4 1,00000 - - - 

5 0,99999 1,5188 6,54 12,8 

10 0,99973 1,3077 9,21 11,3 

15 0,99913 1,1404 12,8 10,2 

20 0,99823 1,0050 17,5 9,2 

25 0,99707 0,8937 23,8 8,4 

30 0,99567 0,8007 31,8 7,6 

35 0,99406 0,7225 42,2 7,1 

40 0,99224 0,6560 55,3 6,6 

Fonte: GAGLIANONE; BASTOS (1988). 

 

6. Temperatura da água 

 

Segundo Gaglinone e Bastos (1988), a temperatura da água pode ser considerada a 

característica mais importante do meio aquático. As propriedades físicas, químicas e 

biológicas da água são funções da temperatura. O aumento da temperatura, que é 

uma forma de poluição, intensificando a decomposição da matéria orgânica, acelera 

a decomposição da matéria orgânica e o metabolismo microbiano. É, portanto, um 

fator de desoxigenação da água. Este, associado ao fator de diminuição da 

solubilidade do oxigênio, pode tornar o meio impróprio para a sobrevivência de 

peixes. Com a mudança da temperatura na água, podemos citar como efeitos sobre 

as características físicas da água: densidade, viscosidade, pressão de vapor e 

solubilidade dos gases dissolvidos. Com o aumento de temperatura influencia em 

todas as outras componentes, pois diminui a viscosidade, aumentando a velocidade 

de sedimentação de uma partícula em um meio não turbulento. Portanto, a 

velocidade de sedimentação é inversamente proporcional à viscosidade e à 

densidade da água; portanto, a temperaturas elevadas, a sedimentação é maior, 

podendo, inclusive, ser uma vantagem para o corpo receptor. Uma pequena 

diferença na densidade é suficiente para causar uma estratificação térmica em 

águas tranquilas, e a sua estabilidade depende do movimento da água e da 

profundidade. Em lagos e reservatórios onde ocorre uma diferença de densidade da 
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ordem de 0,001-0,002 entre a camada superior mais alta (epilímnio) e a camada 

inferior (hopolímnio) é comum acontecer uma estratificação estável. Essa 

estratificação impede a mistura vertical e a transferência de oxigênio para as 

camadas mais profundas, exercendo papel decisivo na circulação das substâncias 

dissolvidas. A solubilidade do oxigênio na água é muito baixa e diminui com o 

aumento da temperatura. Daí a preocupação com a poluição térmica. Os efeitos da 

temperatura sobre as características químicas da água são atribuídos, em grande 

parte, à elevação da temperatura. De um modo geral a velocidade de reação 

química duplica aproximadamente para cada 10º C de aumento de temperatura. Na 

maioria dos casos, a temperatura afeta reações químicas que se relacionam com a 

atividade microbiana, ou seja, reações bioquímicas. Estas reações, geralmente, são 

catalisadas por enzimas e, por isso, ocorrem a temperaturas inferiores às que 

seriam necessárias para ausência dessas enzimas. Aumentando-se a velocidade 

das reações, o aumento de temperatura pode causar problemas de sabor e odor na 

água. Quando a matéria orgânica biodegradável chega a um corpo de água, ocorre 

um aumento na Demanda Bioquímica de Oxigênio e esta é maior exatamente 

quando a solubilidade do oxigênio na água é menor. Portanto, em temperaturas 

elevadas, a concentração de oxigênio na água fica mais comprometida. Quanto aos 

efeitos sobre as características biológicas da água com o aumento da temperatura, 

podemos citar a sua importância na capacidade de um sistema ecológico aquático 

de manter suas características ótimas em todos os estágios biológicos. Todos os 

organismos do sistema são afetados devido à interdependência de espécies. Nos 

peixes, a temperatura atua sobre o metabolismo, reprodução, desenvolvimento e 

distribuição. Em temperaturas mais elevadas, dentro da faixa de temperaturas 

toleradas, o metabolismo é maior e essa variação dá-se em função da espécie, da 

salinidade e da oxigenação. Os peixes tropicais e subtropicais são mais 

estenotérmicos (intolerantes à variação da temperatura) do que os peixes de 

latitudes mais altas. O aumento de temperatura da água aumenta a toxidez de 

certas substâncias tóxicas e ambos os fatores, em conjunto, tem efeito total maior do 

que a soma de seus efeitos individuais. Esta ação simultânea de dois fatores chama-

se sinergismo. Por exemplo: o aumento de 10º C duplica o efeito tóxico do cianeto 

de potássio. Quanto às algas e outras plantas aquáticas, sucessivas modificações 
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de temperatura da água podem resultar na eliminação de espécies desejáveis e 

estabelecimento de organismos indesejáveis, que causam mau aspecto, odor etc. 

As mudanças de temperatura da água podem ser rápidas ou lentas e gradativas. Os 

organismos podem se adaptar às mudanças gradativas, embora essa adaptação 

chegue a demorar muitas gerações. No caso de bactérias, ocorrem muitas gerações 

em tempo relativamente curto. O efeito da temperatura da água no crescimento e na 

sobrevivência de microrganismos é complexo e não deve ser considerado 

isoladamente de outros fatores ambientais. As bactérias podem ser agrupadas de 

acordo com a temperatura necessária a seu desenvolvimento em: < 20º C – 

psicrófilas; entre 20º C e 55º C, são as mesófilas; e maior que 55º C e menor que 

65º C, são as chamadas termófilas. A maioria das bactérias é mesófila, com um 

ótimo de temperatura de 22 a 28º. 

 

7. pH  

 

Por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em 

processos unitários de tratamento de águas, o pH é um parâmetro importante em 

muitos estudos no campo do saneamento ambiental. A influência do pH sobre os 

ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido a seus efeitos sobre a 

fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito importante 

podendo, em determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer 

efeitos sobre as solubilidades de nutrientes. Desta forma, as restrições de faixas de 

pH são estabelecidas para as diversas classes de águas naturais, tanto de acordo 

com a legislação federal  (CETESB, 2002). Os critérios de proteção à vida aquática 

fixam o pH entre 6 e 9 conforme a Resolução No. 357 do CONAMA, de 2005. 

(BRASIL, 2005). 

 

Conforme Capocchi (1966), Gaglianone e Bastos (1988), de acordo com a teoria da 

dissociação eletrolítica, todas as soluções contem íons de hidrogênio e íons de 

hidroxila. Quando o número dos primeiros for igual ao número dos segundos, a 

solução é neutra; quando o número dos hidrogênios é superior aos dos oxidrílions, a 



227 

 

 

 

solução é acida; e quando, finalmente, o número de oxidrílions é superior aos de 

hidrogênios, a solução é alcalina.  

 

A água destilada, física e quimicamente pura, sendo extremamente condutora de 

corrente elétrica, se dissocia fracamente, resultando uma concentração de íons 

hidrogênio de 10-7 moles por litro. 

 

H2O                 H+ + OH-  

 

Uma vez que a água se dissocia, resultando um íon hidroxila para cada íon 

hidrogênio, é óbvio que simultaneamente resultem 10-7 moles de íons hidroxila por 

litro. A equação da lei de ação das massas é: 

 

                                                       [H+]   [OH-] 

                                                   ---------------------  =   k 

                                                           [H2O] 

 

Como a massa de H2O é quase constante, devido ao seu baixo grau de ionização, 

pode escrever: 

 

[H+]   [OH-]  =  k[H2O] = kn 

 

Por meio de medidas de condutividade elétrica foi achado para Kn, 25º C, o valor de 

14
10

000.000.000.000.100

1 −
= , como a água pura a concentração dos hidrogênios é 

Igual à concentração dos hidroxílions, resulta que a concentração de cada um 

desses íons será a raiz quadrada de seu valor, na situação de neutralidade; isto é,  

 

[H+]  =  [10-7]  e [OH-]  =  [10-7], 

 

Portanto, 
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Kn chama-se produto iônico da água e para água pura a 25º C tem-se: 

 

Kn  = [H+]   [OH-]  =  [10-7]    [10-7]   =    10-14 

 

A escada de concentração dos hidrogênios e de oxidrila das soluções ácidas e 

alcalinas é extraordinariamente ampla: pode variar a 10-0 a 10-14; ou seja, de 1 a 

1/0,00000000000001, passando por todos os valores intermediários. É bom lembrar 

que não e existe solução aquosa contendo somente um dos íons H+ ou OH-. 

 

O pH é, por definição, o logaritmo negativo a concentração de íons hidrogênio 

expresso em moles por litro: 

 

pH = log   1/[H+] 

 

pH = - log [H+] = -log 10-7 = 7 e a água se diz neutra.  

 

Do exposto vê-se que o pH pode variar de zero a 14. Soluções com pH menor que 7 

chamam-se ácidas; com pH maior que 7, alcalinas. Observa-se que, sendo o pH 

uma função logarítmica, uma solução de pH = 4 é 100 vezes mais ácida que uma 

solução de pH = 6, e que o consumo de ácido é maior para se alterar o pH de 5 para 

4, do que para alterá-lo de 7 para 6. 

 

O pH é uma característica importante em quase todas as áreas de ciências 

ambientais. Nas redes de abastecimento de água influi no efeito corrosivo da água 

sobre as tubulações e demais instalações de contato; influi também na coagulação 

química, em que a dosagem ótima de coagulação também depende do pH; interfere 

na eficiência do processo de desinfecção da água, sendo que o poder de 

desinfecção do cloro é maior em pH = 4,5. O efeito do pH pode fazer-se sentir sobre 

a toxidez de certos compostos, em relação à vida aquática, particularmente aos 

peixes. Assim, por exemplo, a toxidez dos sais de amônia aumenta em pH elevado. 

É importante o fato de se ter um rio que recebe um efluente industrial contendo sais 

de amônio e mais adiante recebe um efluente alcalino. Embora a determinação do 



229 

 

 

 

valor de pH forneça informações sobre a intensidade da alcalinidade ou da acidez, 

pode ser conveniente conhecer a quantidade real de ácido ou base presente na 

amostra, através de titulação. Se o pH de uma amostra de água superar 8,3, trata-se 

de uma condição alcalina e, embora muitas substâncias possam responder por isso, 

como os sais de ácidos fracos ou bases (fracas ou fortes), tem-se normalmente uma 

alcalinidade devida a hidróxido e/ou carbonato, ou ainda, a bicarbonato. Se o pH da 

amostra de água estiver entre 4,5 e 8,3, tem-se uma alcalinidade devida somente ao 

bicarbonato. O pH da amostra de água abaixo de 4,5 revela normalmente a 

presença de um ácido mineral forte, porque o ácido carbônico (CO2) sozinho não 

reduz o pH abaixo desse valor (GAGLIANONE; BASTOS, 1988).     

  

8. Sólidos Totais  

 

Os sólidos totais constituem a medida geral de minerais e de resíduos 

característicos das águas (Tabela 22). Não se conhecem efeitos fisiológicos 

adversos atribuídos aos sólidos totais, a menos daqueles relacionados com os 

sulfatos (S). Quando acima de 2000 mg/l produz efeito laxativo. Atribui-se, 

atualmente aos sólidos totais suscetíveis de reagir com o cloro, relativa proteção aos 

germes contra a ação do desinfetante (BITTENCOURT, 1966). 

Os sólidos totais também designados por resíduos totais, presentes nas águas, são 

definidos como toda matéria orgânica que permanece como resíduo depois da 

evaporação, à temperatura de 103 a 105º C. A matéria perdida durante essa 

evaporação não é considerada como sólido. A sua classificação pode ser entendida 

pela tabela. A determinação dessas frações pode ser feita por filtração, por 

sedimentação e por condutância específica (1500 micromhos equivalente a 1000 

mg/l de sólidos dissolvidos). A distinção entre matéria orgânica e inorgânica leva ao 

conceito de sólidos fixos e sólidos voláteis, que são determinados por combustão 

controlada a 600º C. Os sólidos voláteis que correspondem à perda em peso durante 

a combustão, são interpretados como matéria orgânica transformada, então, em CO2 

e vapor de água (GAGLIANONE; BASTOS, 1988; CETESB, 2000). 
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Tabela 22 – Classificação dos sólidos totais e porcentagens aproximadas em uma água 
residuária. 

Sólidos 
Totais 
(100%) 

Sólidos suspensos ou não 
filtráveis  
>1 µ (30%) 

Sólidos sedimentáveis  
> 10 µ (20%) 

Orgânicos (15%) 

Minerais (5%) 

Sólidos não sedimentáveis  
> 1 µ e < 10 µ (10%) 

Orgânicos (7%) 

Minerais (3%) 

Sólidos filtráveis 
<1 µ  (70%) 

Sólidos coloidais 
 > 1 µ e < 10 mµ (10%) 

Orgânicos (7%) 

Minerais (3%) 

Sólidos dissolvidos  
< 1 mµ (60%) 

Orgânicos (20%) 

Minerais (40%) 

Fonte: (GAGLIANONE; BASTOS, 1988). 

 

O resíduo total por evaporação, ou sólidos totais, inclui tanto os sólidos em 

suspensão como os sólidos dissolvidos. O Resíduo fixo e o dos sólidos dissolvidos 

são os resíduos que ficam após a calcinação do resíduo total e dos resíduos dos 

sólidos dissolvidos, respectivamente. A perda por calcinação representa não 

somente matéria orgânica, mas, também, produtos voláteis de decomposição 

provenientes de carbonatos, nitratos e outros compostos do resíduo (CAPOCCHI, 

PUPPI, 1966). 

 

Cada variável tem o seu significado sanitário, desde a indicação dos poluentes 

orgânicos (sólidos voláteis) ou poluentes minerais (sólidos fixos), até os problemas 

de assoreamento ou remoção de lodo (sólidos sedimentáveis) (GAGLIANONE; 

BASTOS, 1988). 

 

9. Turbidez 

 

A água é turva quando contém matérias visíveis em suspensão que perturbam a sua 

transparência, dando-lhe um aspecto opaco. A turbidez é uma medida da 

interferência, provocada pela matéria suspensa, à passagem da luz através da água. 

Depende da granulometria e da concentração de partículas suspensas. Pequena 

concentração de material fino provocando maior turbidez do que equivalente 



231 

 

 

 

material mais grosso. A turbidez é causada pela presença, em suspensão nesse 

líquido, de argila, silte, areia, matéria orgânica finamente vivida, microrganismos e 

materiais semelhantes. A existência desses materiais na água depende, 

principalmente, da natureza do solo pelo qual a água circula, da sua velocidade das 

contribuições recebidas pela mesma. Durante as chuvas as águas superficiais, por 

adquirirem maior velocidade, apresentam-se com maior turbidez do que em tempo 

seco (BORSARI NETTO, 1966). 

 

Os sólidos presentes na água podem ser relacionados com duas outras variáveis 

que levam em conta a restrição à passagem da luz: cor e odor. A cor é uma variável 

da qualidade, que resulta também da presença dos sólidos totais nas suas várias 

frações (GAGLIANONE; BASTOS, 1988). Deve-se distinguir a cor verdadeira ou 

real, que é produzida unicamente pelas substâncias em solução (dissolvidas), da cor 

aparente que é a provocada tanto pelas substâncias em solução como em 

suspensão (BORSARI NETTO, 1966). Assim, a cor aparente é devida 

principalmente aos sólidos suspensos, como argila, algas etc. A cor verdadeira 

sempre decorre da presença de substâncias coloidais ou dissolvidas: as coloidais 

resultam da decomposição de vegetais, em particular da lignina, e o exemplo 

expressivo disso é o rio Negro, formador do Amazonas; por ferro e manganês, 

combinado com a matéria orgânica e, eventualmente, por algas. Há também, os 

casos de cor devidos à presença de corantes em solução, cuja remoção se torna 

mais difícil. A cor aparente é determinada diretamente sem centrifugação da amostra 

de água, que é necessária para avaliação da cor verdadeira. A cor é determinada 

por comparação com soluções padrões preparadas com cloroplatinato de potássio: 

daí, porque a unidade de cor é dada em mg/l de platina (BORSARINETTO, 1966; 

GAGLIANONE; BASTOS, 1988). Costuma-se, às vezes, indicar a coloração do 

corpo de água avaliado por observação direta e subjetiva. Quanto ao odor, deve-se 

também à presença de certas substâncias na água e, salvo quando essas 

substâncias possam ter sua concentração medida no ar, a avaliação do odor é 

bastante subjetiva. Os fatores que caracterizam um odor são o caráter (associações 

mentais), a detectabilidade (redução do odor por diluição ao limite de percepção), 
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hedonismo (prazer) e intensidade. Além disso, há aspectos de adaptação, mistura e 

sinergismo, que complicam sua avaliação (GAGLIANONE; BASTOS, 1988). 

 

A principal causa do sabor e do odor da água é a sua poluição pelos resíduos 

industriais e despejos cloacais. O sabor pode resultar do processo de tratamento de 

água, principalmente por cloração e de reações químicas que podem ocorrer nos 

tubos das redes de distribuição, nas juntas, revestimentos de tubos e tanques. O 

odor da água é bastante influenciado pela temperatura da água. Poderão ser 

sentidos odores não notados anteriormente (BORSARI NETTO, 1966). 


