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 “A água é um bem de domínio público” 
Artigo 1º, da Lei 9.433/87 

 
 

“Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água.” 
Thomas Fuller  
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Resumo 
 
O presente trabalho teve como objetivo uma análise documental sobre a 

contribuição do Município de Guarulhos na Qualidade das Águas do Rio Baquirivu-

Guaçu. O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é um indicador que colabora na 

construção de um sistema de suporte à tomada de decisão em uma bacia 

hidrográfica. São alarmantes os valores estatísticos relacionados aos efeitos da 

água contaminada sobre a saúde humana e ao aumento na demanda dos recursos 

hídricos, razão suficiente para tratar os esgotos. A Bacia Hidrográfica do Rio 

Baquirivu-Guaçu (BHRBG) é composta por áreas com predominância de uso 

urbano, industrial ou urbano industrial, onde, cerca da metade de sua área 

compõem-se por fragmentos florestais e/ou terrenos permeáveis e importantes 

várzeas. Guarulhos tem apresentado índices de crescimento populacional acima da 

média da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), e justamente a BHRBG é o 

vetor de expansão urbana do município e da região. Apresentou-se uma análise das 

águas do Rio Baquirivu-Guaçu na entrada e na saída do município de Guarulhos, 

avaliando dentro deste contexto, os efeitos da implantação das ETEs na qualidade 

das águas do Rio Baquirivu-Guaçu. Os dados referentes às análises das águas do 

Rio Baquirivu-Guaçu de 2011 a 2013, foram obtidos a partir dos relatórios de águas 

superficiais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para os 

nove parâmetros que compõem o IQA. Pela análise das amostras, verifica-se que o 

município entrega ao Rio Tietê, através do Rio Baquirivu – Guaçu, água com 

qualidade muito inferior àquela que recebe do município de Arujá. Dentro da área da 

Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu concentra-se cerca de 70% da população do 

município, e, atualmente o sistema possui capacidade de operação para 50% do 

esgoto coletado. No entanto, cabe destacar que no período compreendido pelo 

estudo, somente 35% do esgoto coletado era tratado, correspondendo a 29% da 

população. Verificou-se que as ETEs instaladas ainda não refletiram uma melhora 

na qualidade das águas do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 
 
Palavras-chave: Índice de Qualidade das Águas, Bacia Hidrográfica do Rio 
Baquirivu-Guaçu, ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), águas urbanas. 
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ABSTRACT 
 

 
This present work provides a documentary analysis of the contribution of Guarulhos 

city in waters quality of the Baquirivu Guaçu River. The Water Quality Index (WQI) is 

an indicator that contributes to building a decision-making support system in a 

watershed. Are alarming statistical data on the impact of contaminated water on 

human health and the increasing demand of water resources, sufficient reason to 

treat the sewage. The Hydrographic Basin Baquirivu-Guaçu River (HBBGR) consists 

of areas with predominantly urban, industrial or industrial urban use, where about half 

of its area is composed by forest fragments and / or permeable and important holm 

land. Guarulhos has had population growth rates above average for the Metropolitan 

Region of São Paulo (MRSP), and precisely the HBBGR is the vector of urban 

expansion of the city and the region. It presents an analysis of the Baquirivu Guacu 

River waters at the entrance and exit of the city of Guarulhos, evaluating in this 

context, the effects of the implementation of STPs in the quality of the Baquirivu 

Guacu River waters. Data for analysis of Baquirivu Guaçu River waters from 2011 to 

2013, were obtained from surface water reports of the São Paulo State 

Environmental Company (CETESB) for the nine parameters that composed the WQI. 

By analyzing the samples, it appears that the municipality delivery to the Tietê river, 

across the Baquirivu-Guaçu river, water with much lower quality than it receives from 

the municipality of Arujá. Within the Hydrographic Basin area of Baquirivu Guaçu 

river concentrates about 70% of the local population, and now the system has 

operating capacity of 50% of collected sewage. However, it is worth noting that in the 

period covered by this study, only 35% of the collected sewage was treated, 

corresponding to 29% of the population. There is to date the STPs installed yet did 

not reflect an improvement in the quality of the Baquirivu Guaçu river waters. 

 
 
 
Keywords: Water Quality Index, Hydrographic Basin of Baquirivu Guaçu River, STP 
(Sewage Treatment Plant), urban water. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os rios, ou cursos fluviais, sempre foram, e continuam sendo, um dos mais 

importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. É a partir deles que se 

coleta a água para consumo da população, para produção de alimentos e insumos 

da economia e irrigação do solo para o plantio de lavouras, quer de subsistência ou 

grandes áreas agrícolas. Após o domínio da agricultura pelo homem, este buscou 

fixar-se próximo às margens dos rios, onde com a fertilidade das terras, teria uma 

quantidade maior de alimentos, criando pequenas aglomerações de pessoas, que 

logo se transformam em vilarejos e surgindo assim as cidades. 

 

A qualidade de vida, as funções do ecossistema e o desenvolvimento 

econômico dependem dos volumes de água e de sua disponibilidade global e local, 

portanto, é fundamental considerar-se a disponibilidade e a demanda global, 

regional e local da água para a construção de cenários confiáveis, que possibilitem 

implementar políticas consistentes de gestão no futuro. As demandas de água estão 

aumentando devido ao crescimento populacional e à urbanização, ao rápido 

aumento das remoções de água em rios, lagos e represas e nos aquíferos, 

produzindo problemas locais, regionais e continentais. (TUNDISI, BRAGA e 

REBOUÇAS, 2006) 

 

A ação antrópica, ao longo das últimas décadas, vem alterando de forma 

muito significativa os ecossistemas aquáticos, como a mineração, e, principalmente 

com a retilinização e desvio do curso natural dos rios, lançamento de efluentes 

domésticos e industriais sem o devido tratamento, o uso inapropriado das áreas 

ribeirinhas e planícies de inundação, entre outros. Em virtude destas atividades 

observa-se perda da qualidade das águas e destruição da biodiversidade aquática. 

Os principais processos degradadores observados em função das atividades 

humanas nas bacias de drenagem são o assoreamento e homogeneização do leito 

de rios e córregos, diminuição da diversidade de habitats e microhabitats e 

eutrofização artificial, ou seja, enriquecimento por aumento nas concentrações de 

fósforo e nitrogênio. (GOULART e CALLISTO, 2003) 
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Quando no espaço urbano o rio conforma um elemento integrante da 

paisagem, via de regra os habitantes o incorporam como símbolo do lugar. Por sua 

vez, a expansão da área da cidade e o adensamento do uso e ocupação urbana 

impactam sobremaneira o conjunto de águas correntes que junto aos equipamentos 

instalados à beira-rio impactam, por sua vez, o ambiente natural, ocasionando e 

produzindo espaços deteriorados, levando a ausência total da mata ciliar. Menezes 

(2007) descreve que a degradação ambiental desvaloriza a região, e, na falta de 

acompanhamento, estas áreas passam a ser invadidas por movimentos sociais ou 

ocupadas por parte da população menos favorecida que, na falta de opções de 

moradia, tem nesta região ribeirinha sua alternativa de moradia na cidade, 

agravando o impacto ambiental junto ao curso do rio, conforme pode ser observado 

na figura 1. 

 

 

Figura 1 Ocupação das Margens do Rio Baquirivu-Guaçu. - Fonte: (Ana Paula Almeida, publicada em 
20/08/2010, em http://www.guarulhosweb.com.br/gwebnoticia) 

 

A ausência da mata ciliar faz com que a água da chuva escoe sobre a 

superfície, ou seja, aumenta o escoamento superficial e diminui a infiltração, 
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diminuindo assim o armazenamento no lençol freático, sendo uma proteção natural 

contra o assoreamento. Sem ela, a erosão das margens transporta material do solo 

para dentro do rio, e os sólidos em suspensão trazem prejuízos ecológicos, 

dificuldade no tratamento de água para abastecimento, entupimento de tubulações 

de captação e assoreamento, mudando o curso do corpo d’água. Com isso, reduz-

se o volume de água disponível no subsolo e acarreta em enchentes nos córregos, 

rios e os riachos durante as chuvas. 

 

De acordo com a Resolução no 01 do CONAMA (1986) o impacto ambiental 

pode ser definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente resultante de atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Segundo Tucci (2008) o desenvolvimento urbano tem produzido um ciclo de 

contaminação, gerado pelos efluentes da população urbana, que são o esgoto 

doméstico/industrial e o esgoto pluvial. Esse processo ocorre em razão de: 

 

 Despejo sem tratamento dos esgotos sanitários nos rios, contaminando este 

sistema hídrico. 

 O esgoto pluvial transporta grande quantidade de poluição orgânica e de 

metais que atingem os rios nos períodos chuvosos. 

 Contaminação das águas subterrâneas por despejos industriais e domésticos, 

por meio das fossas sépticas, vazamento dos sistemas de esgoto sanitário e 

pluvial, entre outros. 

 Depósitos de resíduos sólidos urbanos, que contaminam as águas 

superficiais e subterrâneas, funcionando como fonte permanente de 

contaminação. 

 Ocupação do solo urbano sem controle do seu impacto sobre o sistema 

hídrico. 
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 A área abrangida pela Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu (BHRBG), 

situada dentro dos limites da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), é uma 

das regiões que vem sofrendo nos últimos anos, um acelerado processo de 

desenvolvimento, atraindo uma ocupação crescente e desordenada, ao mesmo 

tempo em que provoca, por consequência, um aumento descontrolado na taxa de 

urbanização, com grave impacto ambiental. Além disso, a facilidade de acesso 

propiciada pela existência de importantes rodovias que cortam a região, aliada a 

outros fatores que induzem à urbanização, é que fez de Guarulhos um importante 

polo de desenvolvimento para a RMSP.  

 

O desajuste entre uma crescente população humana e os espaços destinados 

a sua ocupação, resultou em uma significativa pressão sobre o meio físico urbano, 

tendo consequências variadas, tais como: poluição atmosférica, do solo, das águas, 

enchentes, deslizamentos, etc. A figura 2 ilustra a ocupação às margens do Rio 

Baquirivu-Guaçu onde deveria existir a presença de mata ciliar em ambas as 

margens. 

 

 

Figura 2 - Ocupação das Margens do Rio Baquirivu-Guaçu Fonte: (Estadão, 2013 - disponível em 
http://fotos.estadao.com.br) 
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 A água é um recurso natural de valor inestimável. A conservação da 

quantidade e da qualidade da água depende das condições naturais e antrópicas 

das bacias hidrográficas, onde ela se origina, circula, percola ou fica estocada, fora 

de lagos naturais ou reservatórios artificiais. 

 

De acordo com Sperling (2005), entende-se por poluição das águas a adição 

de substâncias ou de formas de energia que direta ou indiretamente, prejudique a 

natureza do corpo d’agua de forma a prejudicar o uso natural do mesmo. Ainda, 

conforme o autor, os esgotos oriundos de uma cidade são basicamente originados 

de três fontes distintas: 

 

 Esgotos domésticos (incluindo residências, instituições e comércio); 

 Águas de infiltração; 

 Despejos industriais (diversas origens e tipos de indústrias). 

 

No Brasil adota-se predominantemente o sistema separador de esgotamento 

sanitário, o qual separa as águas pluviais em linhas de drenagem independentes e 

que não contribuem à ETE (Estação de Tratamento de Esgotos). 

O tratamento de esgoto em Guarulhos é um processo que começou em 2010, 

onde, pelos dados apresentados pelo SAAE (Serviço Autônomo de Águas e 

Esgotos), podemos verificar que uma quantidade muito significativa, 

aproximadamente 70% dos esgotos do município, ainda é despejada sem qualquer 

tipo de tratamento na BHRBG. De acordo com SAAE (2013), o município de 

Guarulhos em dezembro de 2011, apresentava uma rede de 1.648,48 km para 

coleta de esgoto, o que atende a aproximadamente 82% da população da cidade.  

 

Conforme Guarulhos (2014b), o tratamento de esgoto teve início em 27 de 

setembro de 2010, quando entrou em operação a ETE São João, que tem 

capacidade para tratar 15% dos esgotos coletados no município, atendendo a 195 

mil habitantes distribuídos por 12 bairros. A ETE Bonsucesso entrou em operação 

dia 11 de dezembro de 2011, com capacidade para tratar 20% dos esgotos 

coletados, cobrindo uma região com 34 bairros e população de 260 mil habitantes. 
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Em 30 de Junho de 2014, foi inaugurada a ETE Várzea do Palácio, com 

capacidade para tratamento de 15% dos dejetos coletados, atendendo a região 

compreendida por 52 bairros e população de 195 mil habitantes, o que eleva para 

50% a capacidade de tratamento dos esgotos coletados. Cabe destacar que apesar 

da ETE Várzea do Palácio estar fora da bacia de estudos, ela recebe esgoto de 

bairros que estão dentro da área de estudo, como será apresentado posteriormente.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

  

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar de que forma o 

município de Guarulhos tem contribuído para a qualidade da água do Rio Baquirivu-

Guaçu, através da análise dos dados coletados nos pontos de monitoramento da 

CETESB BQGU03150 (entrada) e BQGU03850 (saída). 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Analisar a qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu em função da evolução 

do uso e ocupação do solo no município de Guarulhos-SP. 

2.2.2. Apresentar as ETEs (Estações de Tratamento de Esgotos) São João, 

Bonsucesso e Várzea do Palácio e o sistema de esgotamento sanitário do município 

de Guarulhos. 

2.2.2. Avaliar a eficiência das ETEs São João e Bonsucesso na melhoria da 

qualidade das águas do Rio Baquirivu-Guaçu após suas implantações. 

2.2.3. – Atualizar os estudos de uso da terra realizado na BHRBG localizada nos 

municípios de Arujá e Guarulhos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Guarulhos é o segundo maior município do estado de São Paulo em 

população, e 12º mais populoso do Brasil, com mais de 1.221.979 habitantes 

segundo dados do Censo 2010 do IBGE (2014b).  

 

A cidade encontra-se localizada na RMSP, com área de 319,19 km2. Distante 

apenas 17 km do centro da cidade de São Paulo, o município encontra-se 

estrategicamente localizado entre duas das principais rodovias nacionais: a Via 

Dutra, eixo de ligação São Paulo - Rio de Janeiro e Rodovia Fernão Dias, que liga 

São Paulo a Belo Horizonte. Conta ainda com a Rodovia Ayrton Senna, uma das 

mais modernas do país, que facilita a ligação de São Paulo diretamente ao 

Aeroporto Internacional de Guarulhos, e está a 108 km do Porto de Santos, 

(GUARULHOS, 2014a). 

 

O aeroporto internacional, localizado no bairro Cumbica, é o maior e mais 

movimentado da América Latina, com movimentação no ano de 2013, de 35.962.452 

passageiros e 343.785 toneladas de carga, através de 284.184 pousos e decolagens 

de aeronaves. (GRUAIRPORT, 2014). 

 

A economia da cidade está baseada principalmente nas indústrias 

metalúrgica, química, de vestuário, farmacêutica e plástica, sendo o município o 8º 

mais rico do país, com PIB de R$ 44,6 bilhões, superior a maioria das capitais 

brasileiras (IBGE, 2014a).  

 

O município é cortado pelos rios Tietê, Cabuçu, Baquirivu-Guaçu e Jaguari, 

além do córrego Parati Mirim e dos ribeirões Jaguari, Tanque Grande e Lavras. 

Também fazem parte de sua hidrografia os lagos de Vila Galvão e do Franco. 

(GUARULHOS, 2014a) 

 

A BHRBG, com 165,5 km², constitui a segunda maior na área urbana do Alto 

Tietê, sendo menor somente do que a do Rio Tamanduateí (320 km²), apresentando 
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significativos remanescentes de várzeas e maciços florestais ao norte, onde ocorrem 

as nascentes de seus principais afluentes. (CAMPOS, 2011). 

O crescimento populacional do município é superior à média apresentada 

pela RMSP, sendo que a BHRBG é a principal área desta expansão urbana 

desordenada. 

De acordo com o SAAE (2013), aproximadamente 82% da população total de 

Guarulhos, e o tratamento de esgotos no município é uma atividade recente, onde a 

primeira ETE, entrou em funcionamento em setembro de 2010, e a segunda em 

dezembro de 2011. 

 O presente trabalho justifica-se por analisar o quadro atual da qualidade das 

águas do Rio Baquirivu-Guaçu de acordo com o esgotamento sanitário do município 

de Guarulhos. 

 

Este estudo servirá como referência para comparações futuras após a 

completa implantação das novas ETEs, contribuindo com os órgãos de gestão 

pública no âmbito municipal e estadual, para a adoção de medidas de correção, 

recuperação e proteção do Rio Baquirivu-Guaçu. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 

A BRBG está localizada a nordeste da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 

BHAT, nos Municípios de Guarulhos e Arujá, onde, a área de estudo corresponde a 

porção da bacia localizada dentro dos limites do município de Guarulhos. 

 

4.1. Aspectos geográficos 

 

Guarulhos está localizado no setor norte da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP), estando sua sede nas coordenadas de latitude 23º27’46” e longitude 

46º31’58”, sendo um dos 39 municípios que a compõem. O município é cortado pelo 

Trópico de Capricórnio, e, tem como limites os municípios de Arujá (leste), 

Itaquaquecetuba (sudeste), Mairiporã (noroeste), Nazaré Paulista (norte), São Paulo 

(sul e oeste) e Santa Isabel (nordeste), como apresentado na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Região Metropolitana de São Paulo – (Adaptado de CEM, 2014) 
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O município possui área de 319,19 km2, e distando aproximadamente 17 km 

da capital, razão pela qual o seu território foi escolhido para a implantação de 

estruturas de impactos socioeconômicos regional como o Aeroporto Governador 

André Franco Montoro, mais conhecido como Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

 

Encontra-se posicionado estrategicamente no principal eixo de 

desenvolvimento do País (São Paulo / Rio de Janeiro), e, cortado por três rodovias 

com pistas duplicadas: Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR 116) e Fernão 

Dias (BR 381). Dentro do território da BHRBG existe ainda a Rodovia Helio Smidt 

(SP-19/BR 610), que faz a ligação da Rodovia Ayrton Senna (SP-70) ao Aeroporto 

Governador Franco Montoro, tendo uma interseção com a Rodovia Presidente Dutra 

(BR-116), como demonstrado na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Limites do Município de Guarulhos – (Lab. de Geoprocessamento UnG, 2014). 
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4.2. Aspectos demográficos 

 

O município de Guarulhos com mais de 1.221.979 habitantes (2,96% da 

população do Estado de 41.262.199 habitantes e 0,64% do total da população 

brasileira de 190.755.799), segundo dados do Censo do IBGE (2010), é a segunda 

cidade com maior população do Estado de São Paulo e a 13ª mais populosa do 

Brasil. Guarulhos é hoje a maior cidade do Brasil não capital, ficando atrás apenas 

das seguintes capitais: São Paulo(SP), Rio de Janeiro(RJ), Salvador(BA), Belo 

Horizonte(MG), Fortaleza(CE), Brasília(DF), Curitiba(PR), Recife(PE), Porto 

Alegre(RS), Manaus(AM), Belém(PA) e Goiânia(GO). 

 

De acordo com dados do Censo 2010, IBGE (2014), a cidade de Guarulhos, 

tem apresentado taxas de crescimento populacional de 1,31% sendo superiores as 

médias do próprio estado (1,09%), da Região Sudeste (1,05%) e do país (1,17%). 

Guarulhos registrou um incremento de quase 150 mil habitantes na última década, o 

equivalente a aproximadamente duas vezes a população do município vizinho de 

Arujá. 

 

Reunindo mais de três mil estabelecimentos industriais, Guarulhos concentra 

o segundo maior aglomerado industrial da Região Metropolitana, sendo superado 

apenas pela capital, São Paulo. Os investimentos do setor terciário têm crescido 

beneficiando-se tanto da presença de segmentos populacionais de renda média, 

compondo importante mercado consumidor, quanto de serviços demandados pelo 

setor industrial através da terceirização de funções anteriormente ligadas à indústria, 

tais como: logística e transporte de cargas, armazenagem, segurança, manutenção 

e limpeza (GUARULHOS, 2014a). 

 

A expansão do setor terciário é intensificada a partir de 1985 com a 

inauguração do Aeroporto Governador André Franco Montoro, o maior da América 

do Sul, por onde circulam, diariamente, cerca de 100 mil pessoas, entre 

funcionários, passageiros e visitantes. 
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De acordo com IBGE (2014a) no ano de 2010, o PIB guarulhense acumulava 

cerca de R$ 44.670.723.000,00, o que representa uma participação relativa de 3% 

no PIB do estado de São Paulo e 0,99 % do PIB nacional, sendo o PIB per capita da 

ordem de R$ 35.893,99, conforme demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 01 – Produto Interno Bruto 2010 

 População No de 
Estabel. 

Número 
Empregos 

PIB em mil R$ PIB per 
capita  R$ 

Estado São Paulo 41.262.199 914.515 12.873.605 1.349.465.927 32.454,91 
Munícipio São Paulo 11.253.503 270.123 4.873.339 499.375.102 43.894,63 

Guarulhos 1.221.979 16.614 327.525 44.670.623 35.893,99 

Fonte: (IBGE, 2014a) 

 

 
4.3. Aspectos topográficos 
 
 

Conforme Andrade et al. (2008), o município de Guarulhos está sobre o 

Planalto Atlântico que corresponde a uma grande unidade geomorfológica do relevo 

do Brasil meridional e do Estado de São Paulo. O relevo mais acidentado do 

território de Guarulhos, composto especialmente por morros e montanhas ao norte e 

nordeste do município, e está associado aos terrenos cristalinos, que apresentam 

uma densa rede de drenagem, como apresentado no mapa geomorfológico que 

contempla estas diferentes unidades de relevo, bem como seus parâmetros 

característicos, proposto por Andrade et al (2008) apresentado na figura 5. 

 

A Serra da Cantareira estende-se ao longo dos limites com Mairiporã, Nazaré 

Paulista e Santa Izabel, com nomes locais de Serra do Pirucaia, do Bananal, de 

Itaberaba ou do Gil, respectivamente (GUARULHOS, 2014a). 
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Figura 5 - Mapa de relevo do território de Guarulhos (ANDRADE et. al., 2008). 

 

Conforme apresentado na figura 6, através do mapa hipsométrico, a altitude 

média do município de Guarulhos é de 850m, tendo seu maior valor no Pico do Gil 

na Serra da Cantareira (1422m) e menor altitude na Foz do Ribeirão Jaguari (660m), 

e, com altitude de 773m em sua sede, no marco zero, situado à Praça Tereza 

Cristina, defronte a Igreja Matriz. (GUARULHOS, 2014a). 
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Figura 6 - - Mapa hipsométrico de Guarulhos (Lab. Geoprocessamento, UnG, 2011) 

 

4.4. Aspectos geológicos. 

 

Os aspectos geológicos influem na determinação dos espaços das águas, 

uma vez que constituem o suporte para o seu escoamento e acumulação, nas 

condições naturais, portanto, nas porções da cidade não impermeabilizadas ou 

alteradas pela urbanização. Desse modo, contribuem para a infiltração e 

armazenamento das águas no subsolo (águas subterrâneas), na formação do 

relevo, ou da geomorfologia do terreno, assim como na sua maior ou menor 

vulnerabilidade à erosão. 
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De acordo com Andrade et al. (2008), o território de Guarulhos é constituído 

por dois conjuntos litológicos distintos, como apresentado na figura 7: 

 

 Os terrenos do embasamento cristalino do Pré-Cambriano e; 

 Os terrenos sedimentares do Cenozóico, períodos Paleógeno e 

Quaternário. 

 

O primeiro grupo formado por rochas cristalinas antigas e duras que formam o 

embasamento da região. Entre elas destacam-se, principalmente, gnaisses, 

granitos, quartzitos e filitos. Todo este conjunto tem grandes falhas e fraturas. Nele, 

os gnaisses e granitos formam camadas superficiais (manto de cobertura ou solos 

de alteração) em padrões de relevo mais acidentados. Ao longo das falhas e 

fraturas, as rochas tendem a apresentar uma maior capacidade de armazenamento 

de água subterrânea e solos mais espessos. 

 

O segundo grupo forma um “pacote” de sedimentos recentes (aluviões, idade 

Quaternária) e de rochas sedimentares (idade Terciária), muito mais novas que as 

cristalinas, pertencentes à Bacia Sedimentar de São Paulo, sobreposto àquelas 

rochas antigas (granitos, gnaisses etc.). 

 

Conforme Ribeiro et al (2013), os terrenos Quaternários correspondem de 

forma expressiva às aluviões nos fundos dos vales que estão em formação até os 

dias de hoje, especialmente relacionados aos rios Tietê, Cabuçu de Cima e 

Baquirivu-Guaçu, incluindo, ainda, os depósitos de encosta (colúvios) e ascoberturas 

pedológicas (solos) de forma generalizada. 

 

Os Sedimentos Quaternários são constituídos predominantemente por areias, 

argilas e materiais orgânicos, encontrados no leito maior dos rios e nos terraços das 

planícies fluviais. Depósitos aluvionares de grande porte são particularmente 

encontrados em Guarulhos ao longo do rio Tietê (desde o Canal de Circunvalação 

até o Bairro Itaim), acompanhando a Rodovia Ayrton Senna e em toda a extensão 
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do Rio Baquirivu-Guaçu, incluindo os seus afluentes, especialmente da margem 

direita. (GUARULHOS, 2008). 

 

 

Figura 7 - Mapa Litológico de Guarulhos (ANDRADE et. al., 2008) 

Os solos predominantes em Guarulhos são os latossolos, variedade 

vermelho-amarelo e, secundariamente, os argissolos, ambos em geral muito 
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argilosos. Em relevos de montanhas podem ser encontrados os cambissolos e 

neossolos, que são solos rasos sobre as rochas, enquanto nos fundos de vale 

encontram-se os gleissolos orgânicos e argilosos que podem ocorrer de forma 

expressiva nas várzeas dos rios Tietê e Baquirivu-Guaçu (ANDRADE et al, 2008). 

 

 

4.5. Aspectos climáticos 

 

De acordo com Graça et al (2007), a região do município de Guarulhos, 

devido à sua topografia e conexão com o setor oeste da Serra da Mantiqueira, está 

inserida em uma zona climática mais fria e relativamente úmida. Com relação à 

temperatura, a região do município de Guarulhos possui inverno frio e seco, com 

temperaturas médias que podem atingir 15ºC, enquanto que nos meses de verão a 

média pode variar entre 23ºC e 24ºC, o que caracteriza como clima subtropical 

úmido. 

 

Segundo a Estação Agroclimática nº 83.075, conveniada ao Departamento 

Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura, apud Graça et al (2007), 

localizada no campus da Universidade Guarulhos, a precipitação média anual do 

município de Guarulhos varia de 1.500 a 1.600 mm. 

 

 

4.6. Aspectos da biota 

 

A região do município de Guarulhos, segundo o Radambrasil (1983), apud 

Graça et al (2007), insere-se dentro do antigo domínio da Floresta Ombrófila Densa 

(floresta tropical pluvial, ou Mata Atlântica). Contudo, devido à diminuição 

progressiva da temperatura, a partir da costa do Estado de São Paulo, em direção 

ao planalto, observa-se a presença cada vez mais visível da Floresta Estacional 

Semidecidual, onde há um aumento no número de espécies que perdem as folhas 

na estação seca. 

Com a expansão populacional e industrial essa cobertura sofreu grande 

desgaste. Restam atualmente o Parque Estadual Cantareira (Núcleo Cabuçú) com 
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2.550 ha., a fazenda de Itaverava, algumas áreas localizadas na Tapera Grande, 

além de pequenos redutos de Mata existentes nos parques da cidade. O acelerado e 

desordenado processo de crescimento do Município de Guarulhos teve como 

consequência o surgimento de diversos problemas sócio-ambientais, entre os quais 

se destaca a drástica redução de sua área florestada, conforme pode ser observado 

na figura 8. O processo de urbanização de Guarulhos devastou a biota ao longo dos 

anos. Da fauna original restaram poucas espécies mais resistentes, que 

sobreviveram as ações antrópicas e a um processo de redução drástica de seus 

habitats, fatores que levaram a uma consequente redução de seu potencial genético, 

em decorrência, reduziram a diversidade de espécies que aqui conviviam 

(GUARULHOS, 2014a).  

 

 

Figura 8 - Mapa de vegetação do município de Guarulhos (GRAÇA et al, 2007). 
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4.7. Aspectos Hidrográficos do Município de Guarulhos 

 

O Município de Guarulhos está inserido nas Bacias Hidrográficas do Alto Tietê 

(83%) e Paraíba do Sul (17%), estando o território do município de Guarulhos 

inserido em quase sua totalidade na BHAT como se apresenta na figura 9. 

 

Figura 9 - Mapa da Bacia do Alto Tietê e da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu. (CAMPOS, 2011) 

 

Estão presentes no território de Guarulhos as seguintes bacias hidrográficas: 

Jaguari, Cabuçu de Cima, Central ou Canal de Circunvalação, Baquirivu Guaçu, 

além de um conjunto de outras menores que deságuam diretamente no Rio Tietê 

considerado como bacia, conforme demonstrado no Mapa de Bacias apresentado na 

figura 10.  Destas, a primeira (Jaguari), faz parte da Bacia Interestadual do Rio 

Paraíba do Sul e as demais pertencem à Bacia do Alto Tietê. Entre as bacias do Alto 

Tietê, duas estão localizadas totalmente no Município (Canal de Circunvalação e dos 
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pequenos contribuintes do Tietê), e as demais (Cabuçu de Cima e Baquirivu-Guaçu) 

têm seu território compartilhado com outros municípios (GUARULHOS, 2008). 

 

 

Figura 10 - Bacias Hidrográficas Guarulhos – (Lab. de Geoprocessamento Ung, 2010) 
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4.8. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu (BHRBG) 

 

A BHRBG, pertence à unidade hidrográfica do Alto Tietê. Situa-se entre as 

latitudes 46o15’ e 46o30’W e os paralelos 23o20’ e 23o30’S, com área aproximada de 

165,5 km², com a maior porção de sua bacia pertence ao Município de Guarulhos 

(145,6 km²), sendo que no Município de Arujá, na Vila Ferreira, possui área de 19,9 

Km², ou 12,02% do total, em relação à área total da bacia, numa cota em torno de 

775 m, onde estão localizadas suas nascentes. Sua foz, no Rio Tietê, possui cota 

em torno de 719 m, apresentando, portanto, uma declividade geral de 2,24 m/km 

(CAMPOS, 2011). 

 

O Rio Baquirivu-Guaçu é afluente da margem direita do Rio Tietê, e sua 

extensão total é de 25 km. Nasce em Arujá, nos contrafortes da Serra da Cantareira, 

na região denominada Jardim do Trevo. Atravessa a região central do Município de 

Arujá, onde é inteiramente canalizado numa extensão de 3 km. No território de 

Guarulhos, atravessa uma ampla planície, passando sob as rodovias Presidente 

Dutra e Ayrton Senna, até desaguar no Rio Tietê. Seus principais afluentes 

encontram-se na margem direita, cujas nascentes estão localizadas ao norte do 

Município de Guarulhos, em áreas protegidas por legislação ambiental (CAMPOS, 

2011). 

 

De acordo com Diniz e Duarte (1996), o percurso do Rio Baquirivu-Guaçu, no 

entorno do Aeroporto Internacional, foi retificado e canalizado quando da 

implantação do Aeroporto em 1983, tendo sido soterrados seus meandros. Isto 

provocou uma diminuição da extensão original em aproximadamente 3 km. 

 

Segundo Campos (2011) a área da margem direita da bacia possui 105,6 km² 

e a esquerda com 59,8 km², demonstrando o autor que a densidade de drenagem, 

na margem direita corresponde a 2,32 km/km² e a esquerda 0,92 km/km², e 

identificou que alguns afluentes da margem direita do rio Baquirivu Guaçu possuem 

declividades médias acima de 10%, enquanto na margem esquerda não passam de 

4%, como se observa na figura 11. 
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Figura 11 - Rede de drenagem da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. (Adaptado de CAMPOS, 2011) 

 

A bacia apresenta forte assimetria de suas características geoambientais. Sua 

vertente norte, margem direita, é composta por rochas cristalinas, solos rasos, 

terrenos com altitude acima de 1000 m (montanhas e morros) e altas declividades. 

Na margem esquerda, ao sul, ocorrem predominantemente rochas sedimentares, 

baixas declividades (morrotes e planícies). As condições geomorfológicas da 

vertente norte geraram uma rica rede de drenagem, caracterizada por um padrão de 

drenagem dendrítico, com canais encaixados, com uma tendência à concentração, 

com altas energias de escoamento até a bacia sedimentar, onde passa a ter um 

padrão de drenagem subparalelo, com vales mais amplos e menor energia de 

escoamento, que caracteriza a vertente sul, como demonstrado no mapa 

geomorfológico da BHRBG, constante na figura 12. 
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Figura 12 - Mapa Geomorfológico da BHRBG (Lab Geoprocessamento UnG, 2013) 

 

Em toda a extensão, o Rio Baquirivu-Guaçu situa-se numa planície aluvial de 

compartimentação do Planalto, embutida num sistema de colinas, sendo o nível 

médio mais elevado, situado entre as cotas 800-820 m e o nível das planícies 

aluviais, submersíveis, entre as cotas 720-722 m. (DINIZ, DUARTE, 1996). 

 

Na região da BHRBG, nas planícies aluviais, havia outrora um cinturão 

meândrico, sujeito a cheias anuais e inundações periódicas. Possuía largura variável 

entre 200 e 400 m. Em cada lado do leito do rio havia pântanos ribeirinhos, e 

várzeas onde predominavam solos hidromórficos, fortemente orgânicos. Nesses 

pântanos foram construídas inúmeras cavas de extração de argila para fabricação 

de tijolos e areia, destinada à construção civil. (AB’SABER 1977 apud DINIZ, 

DUARTE 1996). 
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Conforme Rael (2013), o Rio Baquirivu-Guaçu, que apresentava o seu canal 

meandrante, sofreu importante retificação, com retinilização de seu curso, no 

entorno da área do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, para 

viabilizar a implantação do mesmo. Para a realização da obra de implantação, foi 

removida parte de uma colina próxima a antiga Granja Aliança, no bairro Jardim São 

João. 

 

De acordo com Rael (2013), a retificação e canalização do curso inferior do 

Rio Baquirivu-Guaçu, juntamente com trechos dos seus afluentes, o Baquirivu Mirim 

e o Cocho Velho, e as obras de aterramento de suas planícies de inundação, para a 

implantação do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, 

produziram significativos impactos no sistema natural de drenagem, transferindo as 

cheias naturais para o seu entorno. As intervenções no Rio Baquirivu-Guaçu, 

submeteram o mesmo a canalização no trecho próximo ao aeroporto até a divisa 

com Arujá e, mais recentemente, em um segmento localizado no próprio município 

vizinho, numa extensão de 4.700 m. 

 

4.9. Uso e ocupação do solo na Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu 

 

 De acordo com Galli e Abe (2010), a saúde ambiental de um corpo de água é 

afetada pelas atividades antrópicas desenvolvidas em suas bacias hidrográficas. O 

processo histórico da ocupação do município de Guarulhos ocorreu em função de 

três principais atividades econômicas: a da mineração, a da agricultura e a da 

industrialização. Devido à industrialização ocorrida no município, o afluxo do 

contingente humano incentivou a formação de loteamentos, efetuados sem grandes 

preocupações com a urbanização, a infraestrutura e os serviços públicos. 

 

De acordo com o Plano Diretor de Drenagem do Município de Guarulhos - 

PDD, (GUARULHOS, 2008), as regiões que passaram por maior incremento 

populacional no período entre 1991 e 2000, como demonstrado na figura 13, sendo 

a primeira com percentual de crescimento, entre 10% e 22%, ao ano, no período de 

1991 a 2000, está localizada no setor leste, que abrange os bairros Pimentas, 

Parque Jurema e Parque Alvorada, ao sul da Rodovia Presidente Dutra, 
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estendendo-se no sentido Nordeste pelos bairros Bonsucesso e Ponte Alta. A 

segunda região - com um incremento populacional relativamente menor - está 

localizada no setor Norte, envolvendo áreas em processo de urbanização, 

compreendendo parte do Parque Primavera e da região do Bananal (zona rural), 

além do Jardim Santa Lídia, Jardim Marilena, Malvinas, Cidade Seródio, Jardim 

Novo Portugal, São João, Parque Santos Dumont e Cidade Soberana, todas 

compreendidas dentro da BHRBG. 

 

Figura 13 - Incremento populacional Guarulhos – (Adaptado de PDD Guarulhos 2008) 

 

O uso da terra, na área da BHRBG, é bastante diversificado em função das 

características peculiares da área. Nas margens do Rio Baquirivu-Guaçu encontram-

se desde residências de nível médio a baixo, favelas, variados tipos de indústrias, 

pequenas propriedades rurais e o Aeroporto. O Rio Baquirivu-Guaçu corta a região 

de Cumbica e de Bonsucesso, em Guarulhos. A região de Cumbica é ocupada pelo 

Parque Industrial e por grandes empresas transportadoras de carga. A região de 

Bonsucesso possui uma pequena concentração industrial e urbana, coexistindo com 

reduzidas áreas de atividade agrícola e vegetação remanescente (capoeiras). (DINIZ 

e DUARTE, 1996). 
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De acordo com o PDD (GUARULHOS, 2008) a expansão urbana na cidade, 

mostra três grandes tendências. A primeira é orientada para o Norte fazendo a 

cidade crescer sobre o relevo de Colinas e Morrotes, transpondo a linha 

demarcatória do perímetro urbano e a barreira física dos Morros Altos, constituindo, 

por essas razões, a tendência mais preocupante, mas a pressão maior ocorre 

justamente onde o relevo é mais acidentado. A segunda e a terceira estão contidas 

dentro do perímetro urbano: uma delas é predominantemente orientada no sentido 

Leste e a outra, segue preenchendo espaços ainda desocupados. 

 

Em virtude da política urbana de controle e ocupação do solo não ser eficaz, 

essa ocupação é promovida por diferentes situações, como as de loteamentos 

oficialmente aprovados e clandestinos; de trechos de lotes, cujos proprietários não 

observaram a proteção dessas áreas; de equipamentos e infraestruturas produzidas 

pelo poder público (escolas, avenidas de fundo de vale, canalizações de córregos 

etc.) e, ainda, de favelas.  

 

As regiões mais densas são aquelas de ocupação mais antiga, situadas no 

centro e seu entorno, seguidas por aquelas que vêm passando por um acelerado 

processo de adensamento nos últimos anos em função da disponibilidade de áreas 

livres, como se observa na figura 14. 

 

A Planície Aluvionar do Rio Baquirivu-Guaçu que consiste numa larga faixa 

alongada no sentido Leste-Oeste, com largura que oscila entre 300m e mais de 

1000m que, nas suas condições naturais apresentava feições típicas daquela de um 

rio com canais meandrados: extensas planícies de inundação, bacias de inundação, 

meandros abandonados, terraços enxutos e diques marginais, entre outras. Em 

chuvas intensas as áreas úmidas e brejosas das várzeas eram inundadas, 

acomodando o excesso das águas que recebiam, sofrendo, em seguida, um 

esvaziamento progressivo ao fluírem pelo Rio Baquirivu-Guaçu. Esta função tem 

características particulares: 
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 A rede de drenagem converge para a sua principal planície aluvionar, 

contribuindo para a concentração das águas do Rio Baquirivu-Guaçu, nestes 

terrenos planos e baixos. A partir da construção do aeroporto, as águas se 

acumulam somente em sua margem direita; 

 A presença de afluentes da margem direita desse rio, com declividades 

acentuadas aceleram o escoamento das águas, que é bruscamente reduzido 

no seu curso inferior, provocando um espraiamento dessas águas; 

 

Essas duas características principais evidenciam a necessidade dessas 

várzeas permanecerem desocupadas para acomodar as cheias, sem prejudicar o 

funcionamento da cidade, o que não está ocorrendo, assim, ocupar esses espaços 

significa agravar as enchentes locais ou transferi-las a outros locais da cidade. 

 

As faixas marginais e APPs em cursos d´água em Guarulhos encontram-se 

intensamente ocupadas, tanto por empreendimentos variados, como por moradias 

precárias e equipamentos públicos. A importância dessas áreas para amortecer 

cheias, preservar a qualidade das águas, manter o equilíbrio ambiental, facilitar a 

execução de serviços de limpeza do leito desses canais e permitir a implantação de 

coletores de esgoto. Porém, a restrição à ocupação dessa faixa marginal aos corpos 

d´água - de 15m na legislação federal de parcelamento do solo e de 30m, pelo 

Código Florestal - não tem sido cumprida, o que contribui para o agravamento das 

enchentes e suas consequências, como a insalubridade. Esta situação se agrava 

ainda mais, quando esses locais, pela sua inadequação e insegurança, ficam 

disponíveis a baixo custo para ocupação por favelas. 
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Figura 14 - Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu - (Oliveira et al.2009)..
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5. Fundamentação teórica 

 

Neste item apresentam-se como fundamentos os fatores envolvidos na 

qualidade da água, bem como a legislação envolvida tanto para as águas 

quanto para o esgoto. Será também abordada fundamentação sobre 

saneamento urbano. 

 

 

5.1. Qualidade das águas. 

 

 De acordo com Sperling (2005), a qualidade das águas, é resultante de 

fenômenos naturais e da ação antrópica. Afirma ainda o autor que “a qualidade 

de uma determinada água é função das condições naturais e do uso do solo na 

bacia hidrográfica”. 

  

Conforme Salati, Lemos e Salati (2006), tanto a quantidade como a 

qualidade das águas sofrem alterações em função de ocorrências naturais ou 

de ações do homem. Os recursos hídricos que fluem por uma bacia 

hidrográfica em condições naturais, dependem do clima e das características 

físicas e biológicas dos ecossistemas que a compõem. Qualquer atividade 

antrópica que altere os fatores básicos que determinam o balanço hídrico 

acaba por influir na disponibilidade destes recursos dentro da bacia 

hidrográfica. 

 

Dentre as causas naturais, a qualidade das águas é afetada pelo 

escoamento superficial e pela infiltração no solo, resultante da precipitação 

atmosférica. Já as ações antrópicas, interferem, de forma concentrada, quando 

da geração de despejos domésticos ou industriais, ou de forma dispersa 

(poluição difusa), como na aplicação de defensivos agrícolas no solo. 

 

Para Sperling (2005) o controle da qualidade da água está associado a 

um planejamento global, englobando toda a bacia hidrográfica, e não 

individualmente, por agente alterador. 
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Em contraposição à qualidade existente de uma determinada água, tem-

se a qualidade desejável para esta água. A qualidade desejável para uma 

determinada água é função do seu uso previsto. 

 

A qualidade da água dependerá das condições naturais e principalmente 

nas áreas habitadas, do uso e da ocupação da terra na bacia hidrográfica. 

Infelizmente, dos diversos usos da água, observa-se que ela é utilizada como 

simples agente de diluição de despejos, como o esgoto doméstico e de dejetos 

industriais. Estes efluentes apresentam na sua maioria, grandes quantidades 

de matéria orgânica. Esta matéria orgânica presente nos corpos d’agua é uma 

das principais causas de problemas de poluição das águas. A presença desta 

matéria orgânica juntamente com os microrganismos leva a um consumo do 

oxigênio dissolvido na água.  

 

5.2. Ciclo hidrológico 

 

 O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água 

presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera. 

Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, 

que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. 

 

 De acordo com Sperling (2005) e Tundisi (2006), o ciclo hidrológico é 

composto das fases: 

 Precipitação: compreende toda a água que cai da atmosfera sobre a 

superfície terrestre, podendo ser líquida (chuva) ou sólida (neve ou 

gelo); 

 Drenagem ou escoamento: movimento de deslocamento da água na 

superfície da Terra. Este processo pode dar origem a córregos, lagos e 

rios e eventualmente, atinge o mar. 

 Infiltração: corresponde a porção de água que é absorvida pelo solo, 

formando lençóis de água (freáticos). A água subterrânea é 

grandemente responsável pela alimentação dos corpos d’água 

superficiais, principalmente nos períodos secos. 
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 Evaporação: processo de transformação da água líquida para a fase 

gasosa (vapor d’água). A maior parte da evaporação se dá a partir dos 

oceanos. 

 Transpiração: processo de perda de vapor d’água pelas plantas. Este 

mecanismo é importante, considerando-se que em uma área coberta 

com vegetação a superfície das folhas para evaporação é bastante 

elevada. 

 

Na figura 15 está representado o ciclo hidrológico, como proposto por 

Tundisi (2003), com suas peculiaridades e seus principais processos e a 

mensuração em km3 dos fluxos de evaporação, precipitação e drenagem para 

os oceanos. 

 

 

Figura 15 - Ciclo hidrológico. (TUNDISI, 2003) 

 

  

De acordo com Tundisi (2003), os impactos das atividades antrópicas no 

ciclo hidrológico e na qualidade das águas decorrem de um grande conjunto de 

atividades humanas, resultados dos usos múltiplos, tais como: 
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 Água para produção agrícola – irrigação e outras atividades para 

produção de alimentos; 

 Água para abastecimento público; 

 Produção de hidroeletricidade; 

 Recreação; 

 Turismo; 

 Pesca; 

 Aquacultura; 

 Transporte e navegação; 

 Mineração; 

 Usos estéticos – recreação, paisagem. 

 

 

5.3.  Poluição das águas 

 

A lei nº 6.938 (BRASIL, 1981) que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, em seu Art. 3º, define poluição como: 

“a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos; 

  

Para Sperling (2005), a poluição das águas define-se como: “a adição de 

substâncias ou de formas de energia que, diretamente ou indiretamente, 

alterem a natureza do corpo d’água de uma maneira tal que prejudique os 

legítimos usos que dele são feitos”.   

  

De acordo com Braga et al (2005), entende-se por poluição das águas a 

alteração de suas características por quaisquer ações ou interferências, sejam 

elas naturais ou provocadas pelo homem, sendo que estas alterações podem 

provocar impactos estéticos, fisiológicos ou ecológicos. 
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O conceito de poluição das águas tem-se tornado cada vez mais amplo 

em função de maiores exigências com relação a conservação e uso racional 

dos recursos hídricos. É importante distinguir a diferença entre os conceitos de 

poluição e contaminação, pois, em diversas oportunidades são utilizados como 

sinônimos, e não deveriam. A contaminação é a presença, num ambiente, de 

seres patogênicos, que provocam doenças, ou substâncias, em concentração 

nociva ao ser humano.  

 

5.4. Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

 

A Lei 9.433 (BRASIL, 1997), conhecida como “Lei das Águas”, que 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e, cria o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos, em seu Art. 5º, define como instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 
usos preponderantes da água; 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V - a compensação a municípios; 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é responsável pela coordenação 

do PNRH e a implementação está sob responsabilidade da Agência Nacional 

de Águas (ANA), uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente. O objetivo geral do PNRH é "estabelecer um pacto nacional para a 

definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de 

água, em quantidade e qualidade, gerenciando as demandas e considerando 

ser a água um elemento estruturante para a implementação das políticas 

setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social". 

(MMA, 2013). 

 

Os objetivos específicos são assegurar: 

 

1) a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e 
subterrâneas, em qualidade e quantidade; 
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2) a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem 
como dos eventos hidrológicos críticos e; 
3) a percepção da conservação da água como valor socioambiental 
relevante. 

 

5.5. - Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA) 

 

O PNQA tem por meta geral oferecer à sociedade conhecimento 

adequado da qualidade das águas superficiais brasileiras, de forma a subsidiar 

os tomadores de decisão (agências governamentais, ministérios, órgãos 

gestores de recursos hídricos e de meio ambiente) na elaboração de políticas 

públicas para a recuperação da qualidade ambiental em corpos d'agua 

interiores como rios e reservatórios, contribuindo assim com a gestão 

sustentável dos recursos hídricos. (ANA, 2013) 

 

Há problemas relacionados à falta de padronização e de informações 

sobre a realização das coletas e análises laboratoriais, o que torna os 

resultados existentes, muitas vezes, pouco confiáveis e de difícil comparação 

entre regiões distintas o que gera dificuldades para a análise efetiva da 

evolução da qualidade das águas e elaboração de um diagnóstico nacional. 

 

5.6. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) 

  

O SNIRH é um dos instrumentos da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997). Trata-

se de um amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação 

de informações sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para 

sua gestão. Conforme Braga, Porto e Tucci (2006), esse sistema prevê a 

interação entre todos os Estados da Federação e o Distrito Federal, e deve 

proporcionar as condições adequadas à gestão recursos hídricos no que se 

refere à bacia hidrográfica. O SNIRH está estruturado da seguinte forma: 

 

 Módulo de dados quali-quantitativos pontuais (monitoramento 

hidrométrico); 

 Módulo de disponibilidade natural e operação hidráulica; 
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 Módulo de regulação de usos de recursos hídricos; 

 Módulo espacial. 

 

5.7. Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo. 

 

A Lei estadual nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991), estabelece normas de 

orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo que a Lei estadual 

Nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994), implanta o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

- PERH, que instituiu normas de orientação à Política Estadual de Recursos 

Hídricos 

 

Para a efetiva execução dessa política foram criados mecanismos 

básicos que buscam responder a questões fundamentais para a Gestão dos 

Recursos Hídricos. São eles: 

 

 Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH; 

 Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO; 

 Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

SIGRH com seus colegiados decisórios: Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH) e os Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBHs). 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos propõe a divisão do Estado de 

São Paulo em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(AZEVEDO et al, 2007). Desta forma, foi dada ênfase nos recursos hídricos, 

através de um novo recorte territorial, com a implantação das 22 UGRHIs 

(Unidades de Gestão de Recursos Hídricos), conforme apresentado na figura 

16, e tendo os Comitês de Bacia como responsáveis pela gestão e 

planejamento dos recursos hídricos nestas unidades, estando a Bacia do Rio 

Baquirivu-Guaçu contida na UGRHI-6. 
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Figura 16 - UGRHI: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - (AZEVEDO et al 2007) 

 

5.8. Legislação Federal, Estadual e Municipal relativa às águas e 

saneamento. 

 

As variáveis de qualidade das águas podem ser integradas para a 

avaliação dos ambientes aquáticos e, dependendo dos usos da água 

pretendidos, variáveis e índices específicos são adotados para indicar a 

qualidade dessas águas, de acordo com a legislação específica.   

 

5.8.1. A classificação das águas no Brasil 

 

 A Resolução CONAMA no 357, de 17 de março de 2005, em seu Art. 2o 

define como: 

 Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %; 

 Águas salobras: águas com salinidade entre 0,5 % e 30 %; 

 Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 %; 

 Ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com 

movimento lento ou estagnado; 

 Ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes. 
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A Resolução CONAMA no 357 preconiza que as águas doces, salobras 

e salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes. As águas de melhor qualidade 

podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não 

prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes, 

conforme apresentado na tabela 2. 

Tabela 02 - Relação dos usos das Águas 

Resolução CONAMA 357/05 

Usos Classes 

Esp 1 2 3 4 

Abastecimento 

para o 

consumo 

humano 

Após desinfecção      

Após tratamento simplificado      

Após tratamento convencional      

Após tratamento convencional ou avançado      

Preservação do equilíbrio das comunidades aquáticas      

Preservação do ambiente aquático em UC de proteção integral      

Proteção às comunidades aquáticas      

Proteção às comunidades aquáticas em terras indígenas      

Recreação Contato primário      

Contato secundário      

Recreação Hortaliças e frutas consumidas cruas, desenvolvem 

rente o solo 

     

Hortaliças, frutas e parques com contato direto ao 

público 

     

Cultura arbórea, cerealíferas e forrageiras      

Agricultura e pesca      

Pesca amadora      

Dessedentação de animais      

Navegação      

Harmonia paisagística      

Fonte: (GOULART, 2013) 

 

5.8.2. Padrões de qualidade dos corpos d’água. 

 Os padrões de qualidade das águas determinados pela Resolução 

CONAMA nº 357 estabelecem limites individuais para cada substância em 

cada classe. Para as águas de classe especial deverão ser mantidas as 

condições naturais do corpo d’água, para as demais classes, segue os padrões 

mencionados na tabela 3.  
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Tabela 03 - Padrões de Qualidade das Águas no Brasil 

Parâmetros e Indicadores de qualidade das águas 
Concentrações Máximas Permitidas  

Corpos d`água 

Parâmetros Unidades Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Tipo de Parâmetro: Campo      

Oxigênio Dissolvido mg/L > 6 > 5 > 4 > 2 

Ph U.pH 6 até 9 6 até 9 6 até 9 6 até 9 

Tipo de Parâmetro: Físico-químicos      

Alumínio Dissolvido mg/L 0,1 0,1 0,2 NA 

Arsênio Total mg/L 0,01 0,01 0,033 NA 

Bário Total mg/L 0,7 0,7 1 NA 

Berílio Total mg/L 0,04 0,04 1 NA 

Cádmio Total mg/L 0,001 0,001 0,01 NA 

Cianeto Livre mg/L 0,005 0,005 0,022 NA 

Cloreto Total mg/L 250 250 250 NA 

Cloro Residual Total (combinado e livre) mg/L 0,01 0,01 0,033 NA 

Cobalto Total mg/L 0,05 0,05 0,2 NA 

Cobre Dissolvido mg/L 0,009 0,009 0,013 NA 

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 NA 

DBO (5,20) mg/L < 3 < 5 < 10 NA 

Ferro Dissolvido mg/L 0,3 0,3 0,5 NA 

Fluoreto Total mg/L 1,4 1,4 1,4 NA 

Fósforo Total (ambiente lótico) mg/L 0,1 0,1 0,15 NA 

Manganês Total mg/L 0,1 0,1 0,5 NA 

Mercúrio Total mg/L 0,0002 0,0002 0,002 NA 

Níquel Total mg/L 0,025 0,025 0,025 NA 

Nitrato mg/L 10 10 10 NA 

Nitrito mg/L 1 1 1 NA 

Nitrogênio Amoniacal Total para pH ≤ 7,5 mg/L 3,7 3,7 13,3 NA 

Nitrogênio Amoniacal Total para pH <7,5 ≤ 8,0 mg/L 2 2 2 NA 

Nitrogênio Amoniacal Total para pH 8,0 < pH ≤ 8,5 mg/L 1 1 2,2 NA 

Nitrogênio Amoniacal Total para pH >8,5 mg/L 0,5 0,5 1 NA 

Prata Total mg/L 0,01 0,01 0,05 NA 

Selênio Total mg/L 0,01 0,01 0,05 NA 

Sólido Dissolvido Total mg/L < 500 < 500 < 500 NA 

Sulfato Total mg/L 250 250 250 NA 

Turbidez UNT < 40 < 100 < 100 NA 

Vanádio Total mg/L 0,1 0,1 0,1 NA 

Zinco Total mg/L 0,18 0,18 5 NA 

Tipo de Parâmetro: Microbiólogicos      

Coliformes Termotolerantes UFC/100ml < 200 < 1000 < 4000 NA 

NA – Não Aplicável 

Fonte: (Resolução CONAMA 357) 
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5.8.3. Padrões de lançamento de efluentes 

 

 A Resolução CONAMA no 430, de maio de 2011, complementa a 

Resolução CONAMA no 357, e, impõe limites para o lançamento de efluentes 

em corpos d’agua no território nacional, que não poderão conferir ao corpo 

receptor características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias 

progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento, conforme 

apresentado na tabela 4. 

 

 Na disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita 

aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não 

podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. 

 

 Segundo a noram, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido 

tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências 

dispostos nesta Resolução, conforme apresentado na tabela 4, e em outras 

aplicáveis. 

 

 Ressalvado que o órgão ambiental competente poderá, a qualquer 

momento, mediante fundamentação técnica acrescentar outras condições e 

padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los mais restritivos, tendo em 

vista as condições do corpo receptor. Poderá também exigir tecnologia 

ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos 

efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo receptor.  

 

Esta resolução apresenta avanço da legislação ambiental ao considerar 

as peculiaridades do setor de saneamento e ao incluir orientações para análise 

da capacidade de suporte do corpo de água receptor para recebimento dos 

efluentes, bem como com o detalhamento do processo de avaliação da 

ecotoxicidade dos efluentes e das ações de gestão necessárias ao seu 

controle. 
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Para a DBO (5,20) Demanda Bioquímica de Oxigênio 5 dias a 20°C, 

deverá ser realizada a remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite 

só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do 

corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo 

receptor. 

 

Tabela 04 - Padrões de Emissão de Efluentes do Território Nacional 

Padrões de lançamento de efluentes Valores Máximos 

Substância Unidades Efluente de 
Qualquer forma 

Efluente de ETE 

DBO (5,20) mg/L 5 10 

Ph U.pH Entre 5,0 e 9,0 Entre 5,0 e 9,0 

Parâmetros inorgânicos    

Arsênio Total mg/L 0,5 Obs. 1 

Bário Total mg/L 5 Obs. 1 

Boro Total mg/L 5 Obs. 1 

Cádmio Total mg/L 0,2 Obs. 1 

Cromo Hexavalente mg/L 0,1 Obs. 1 

Cromo Trivalente mg/L 1 Obs. 1 

Cianeto Total mg/L 1 Obs. 1 

Cianeto Livre mg/L 0,2 Obs. 1 

Cobre Dissolvido mg/L 1 Obs. 1 

Chumbo Total mg/L 0,5 Obs. 1 

Estanho Total mg/L 4 Obs. 1 

Ferro Dissolvido mg/L 15 Obs. 1 

Fluoreto Total mg/L 10 Obs. 1 

Manganês Dissolvido mg/L 1 Obs. 1 

Mercúrio total mg/L 0,01 Obs. 1 

Níquel Total mg/L 2 Obs. 1 

Nitrogênio Amoniacal total mg/L 20 Obs. 2 

Óleos Minerais mg/L 20 mg/L Obs. 2 

Óleos vegetais e Gorduras Animais mg/L 50 mg/L Obs. 2 

Óleos e Graxas Totais mg/L Obs. 2 100 

Prata Total mg/L 0,1 Obs. 1 

Selênio Total mg/L 0,3 Obs. 1 

Sulfeto Total mg/L 1 Obs. 1 

Zinco mg/L 5 Obs. 1 

Parâmetros Orgânicos    

Benzeno 1 mg/L 1,2 Obs. 1 

Clorofórmio 1 mg/L 1 Obs. 1 

Dicloroeteno 1 mg/L 1 Obs. 1 

Etibenzeno1 mg/L 0,84 Obs. 1 

Fenóis Totais 1 mg/L 0,5 Obs. 1 

Tetracloreto de Carbono 1 mg/L 1 Obs. 1 

Tricloroeteno 1 mg/L 1 Obs. 1 

Tolueno 1 mg/L 1,2 Obs. 1 

Obs. 1 - Aplicável a critério do órgão ambiental inclusive quando houver contribuição de 
chorume na ETE

 

Obs. 2 – Não Aplicável
 

Fonte: (Resolução CONAMA n
o
 430)Erro! Indicador não definido. 
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 No estado de São Paulo, o Decreto estadual no. 8.468 (SÃO PAULO, 

1976), estabelece que nas águas de Classe 1 não serão tolerados lançamentos 

de efluentes, mesmo tratados. Para os corpos d’agua de Classe 2, 3 e 4 não 

poderão ser lançados efluentes, mesmo tratados, que prejudiquem sua 

qualidade pela alteração dos parâmetros ou valores, conforme apresentado na 

tabela 5. 

Tabela 05 - Padrões de Qualidade das Águas de São Paulo 

Padrões de lançamentos de efluentes Valores Máximos 

Parâmetros Unidades Classe 2 Classe 3 Classe 4 

DBO (5,20) mg/L 5 10 SPE 

OD (oxigênio dissolvido) mg/L 5 4 > 0,5 

Ph U.pH Entre 5 e 9 Entre 5 e 9 Entre 5 e 9 

Parâmetros Microbiológicos     

Coliforme Fecal UFC/100 mL 1.000 4.000 SPE 

Coliforme Total UFC/100 mL 5.000 20.000 SPE 

Parâmetros inorgânicos     

Amônia mg/L de N 0,5 0,5 SPE 

Arsênio mg/L 0,1 0,1 SPE 

Bário mg/L 1 1 SPE 

Cádmio mg/L 0,01 0,01 SPE 

Cromo (total) mg/L 0,05 0,05 SPE 

Cianeto mg/L 0,2 0,2 SPE 

Cobre mg/L 1 1 SPE 

Chumbo mg/L 0,1 0,1 SPE 

Estanho mg/L 2 2 SPE 

Fenóis mg/L 0,001 0,001 SPE 

Flúor mg/L 1,4 1,4 SPE 

Mercúrio mg/L 0,002 0,022 SPE 

Nitrato mg/L de N 10 10 SPE 

Nitrito mg/L de N 1 1 SPE 

Selênio mg/L 0,01 0,01 SPE 

Zinco mg/L 5 5 SPE 

SPE - Sem padrão estabelecido 

Fonte: (São Paulo, 1976) 

 

5.8.4. Legislação do Munícipio de Guarulhos 

 

 A Lei Municipal Nº 7.095, (GUARULHOS, 2012), Instituiu a Política 

Municipal dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento 

Sanitário no Município de Guarulhos, que consiste no conjunto de planos e 
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programas aprovados por Decreto do Chefe do Poder Executivo e ações 

promovidas pelo Município. São instrumentos da Política Municipal: 

 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 O Plano Municipal de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Município de Guarulhos; 

 As normas de regulação dos serviços editadas pela entidade de 

regulação e fiscalização municipal; 

 Os mecanismos de controle social; 

 Os contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; e, 

 O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico - 

SIMISA. 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guarulhos é 

composto por outros quatro planos diretores: 

 

 Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água - PDSA; 

 Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário - PDSE; 

 Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais; e, 

 Plano Diretor de Resíduos Sólidos. 

 

O PDSA é um documento que vai orientar o sistema até o ano 2025, 

determinando como, onde e quando alocar com melhor eficiência os recursos 

disponíveis. A elaboração do plano teve início em setembro de 2002 e partiu de 

um estudo completo da distribuição da população e das atividades públicas, 

industriais e comerciais do município e tem por objetivo central promover uma 

distribuição mais justa e eficiente da água. Com este objetivo, o estudo, 

concluído no final de 2003, definiu as intervenções necessárias no sistema – 

como implantação de redes primárias, redes adutoras e subadutoras, 

construção de reservatórios, definição de setores de abastecimento, estações 

elevatórias e boosters (bombas intensificadoras) –, elencando as obras e 

investimentos até o ano de 2025. (SAAE, 2013). 
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 Em 2003, foi contratado pelo SAAE, o PDSE, cuja elaboração foi 

concluída no final de 2004. O PDSE - estudo que vai orientar o sistema de 

esgotamento sanitário até o ano 2028 - avaliou alternativas e indicou os 

recursos necessários para a coleta, o afastamento e o tratamento dos esgotos 

gerados no município. (SAAE, 2013). 

 

 

5.9. Índice de Qualidade das Águas – IQA 

 

 A partir de um estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation 

Foundation” dos Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o IQA – 

Índice de Qualidade das Águas que incorpora nove variáveis consideradas 

relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante 

principal a sua utilização para abastecimento público. (CETESB, 2014a)  

 

 O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando 

seu uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros 

utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de contaminação 

causada pelo lançamento de esgotos domésticos.  

 

A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações, 

já que este índice não analisa vários parâmetros importantes para o 

abastecimento público, tais como substâncias tóxicas (ex: metais pesados, 

pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e substâncias que 

interferem nas propriedades organolépticas da água (ANA, 2013). 

 

5.9.1. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos do IQA 

 

O IQA é composto por nove parâmetros, e seus respectivos pesos foram 

fixados em função da sua importância para a qualidade água, conforme pode 

ser observado na Tabela 6. 
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Tabela 06 - Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivo peso 
 

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA PESO (w) 

Oxigênio Dissolvido     0,17 

Coliformes Termotolerantes 0,15 

Potencial Hidrogeniônico – pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5 20 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo Total     0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo Total 0,10 

.Fonte: (ANA, 2013) 

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. 

 

Para o cálculo do IQA, foram estabelecidas curvas de variação da 

qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada 

parâmetro. Estas curvas de variação, sintetizadas em um conjunto de curvas 

médias para cada parâmetro, bem como seu peso relativo correspondente, 

conforme apresentado na figura 17. 
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Figura 17 - Curvas Médias de Variação de Qualidade das Águas - (CETESB, 2009) 

  

O significado ambiental dos nove parâmetros utilizados no cálculo do 

IQA está descrito a seguir e foram retirados dos relatórios CETESB (2014b). 

 

5.9.1.1. Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O oxigênio dissolvido (OD) é geralmente medido em miligramas por litro 

(mg/l) da água analisada. Provém, em geral, da dissolução do oxigênio 

atmosférico, naturalmente ou artificialmente, e também, da produção liberada 

por alguns micro-organismos vivos na água (algas e bactérias). 
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O Oxigênio dissolvido tem sido utilizado tradicionalmente para 

determinação do grau de poluição e de autodepuração em cursos d’agua. O 

oxigênio dissolvido é vital para a preservação da vida aquática, já que vários 

organismos precisam de oxigênio para a respiração. As águas poluídas por 

esgotos apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido, pois o mesmo 

é consumido no processo de decomposição da matéria orgânica. Por outro 

lado as águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido mais 

elevadas, geralmente superiores a 5mg/L, exceto se houverem condições 

naturais que causem baixos valores deste parâmetro. 

 

5.9.1.2. Coliformes Termotolerantes - CT 

 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais 

indicadores de contaminação fecal. O uso da bactéria coliforme fecal 

(termotolerantes) para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo 

que o uso da bactéria coliforme "total", porque, as bactérias coliformes 

termotolerantes ocorrem no trato intestinal de animais de sangue quente e são 

indicadoras de poluição por esgotos domésticos. Elas não são patogênicas 

(não causam doenças), mas sua presença em grandes números indica a 

possibilidade da existência de micro-organismos patogênicos que são 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica (ex: disenteria 

bacilar, febre tifoide, cólera). 

 

5.9.1.3. Potencial Hidrogeniônico – pH 

 

Refere-se à concentração relativa de íons de hidrogênio numa solução, 

indicando acidez ou alcalinidade da mesma, sendo calculado como logaritmo 

negativo de base 10 da concentração de íons de hidrogênio em mols por litro. 

Um valor de pH = 7 indica solução neutra, o pH > 7 indica solução básica, e pH 

< 7 indica solução ácida. O pH tem influência direta sobre a fisiologia das 

espécies presentes em ecossistemas aquáticos naturais. 
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Já em ambientes não naturais, como é o caso das estações de 

tratamento, o pH exerce efeito sobre a diversidade de microrganismos do 

sistema, determinando a eficiência do tratamento em meios aeróbios e 

anaeróbios. Desta forma, o pH é um parâmetro importante no controle dos 

processos físico-químicos de tratamento de efluentes industriais. Constitui-se 

também em padrão de emissão de esgotos e de efluentes líquidos industriais. 

 

 

5.8.1.4. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é medida, em geral, em 

miligramas por litro (mg/l) e traduz indiretamente a quantidade de matéria 

orgânica presente no corpo de água. A matéria orgânica é formada por 

inúmeros componentes, como compostos de proteína, carboidratos, ureia, 

surfactantes (detergentes), gordura, óleos, fenóis, pesticidas, etc. A Demanda 

Bioquímica de Oxigênio representa a quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a matéria orgânica presente na água através da decomposição 

microbiana aeróbia. A DBO5,20 é a quantidade de oxigênio consumido durante 

5 dias em uma temperatura de 20°C. Valores altos de DBO5,20, num corpo 

d'água são provocados geralmente causados pelo lançamento de cargas 

orgânicas, principalmente esgotos domésticos. 

 

 

5.9.1.5. Temperatura da água 

 

 A temperatura influência vários parâmetros físico-químicos da água, tais 

como a tensão superficial e a viscosidade. Os organismos aquáticos são 

afetados por temperaturas fora de seus limites de tolerância térmica, o que 

causa impactos sobre seu crescimento e reprodução. Todos os corpos d’água 

apresentam variações de temperatura ao longo do dia e das estações do ano. 

No entanto, o lançamento de efluentes com altas temperaturas pode causar 

impacto significativo nos corpos d’água. 
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5.9.1.6. Nitrogênio total - NT 

 

Nos corpos d’água o nitrogênio pode ocorrer nas formas de nitrogênio 

orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. Pelo fato dos compostos de nitrogênio 

serem nutrientes nos processos biológicos, seu lançamento em grandes 

quantidades nos corpos d’água, junto com outros nutrientes tais como o 

fósforo, causa um crescimento excessivo das algas, processo conhecido como 

eutrofização, o que pode prejudicar o abastecimento público, a recreação e a 

preservação da vida aquática. As fontes de nitrogênio para os corpos d’água 

são variadas, sendo uma das principais o lançamento de esgotos sanitários e 

efluentes industriais. Em áreas agrícolas, o escoamento da água das chuvas 

em solos que receberam fertilizantes também é uma fonte de nitrogênio, assim 

como a drenagem de águas pluviais em áreas urbanas. Também ocorre a 

fixação biológica do nitrogênio atmosférico pelas algas e bactérias. 

 

5.9.1.7. Fósforo Total - PT 

 

Do mesmo modo que o nitrogênio, o fósforo é um importante nutriente 

para os processos biológicos e seu excesso pode causar a eutrofização das 

águas. Entre as fontes de fósforo destacam-se os esgotos domésticos, pela 

presença dos detergentes superfosfatados e da própria matéria fecal. A 

drenagem pluvial de áreas agrícolas e urbanas também é uma fonte 

significativa de fósforo para os corpos d’água. 

 

5.9.1.8. Turbidez 

 

 A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao 

atravessar a água. Esta atenuação ocorre pela absorção e espalhamento da 

luz causada pelos sólidos em suspensão. A principal fonte de turbidez é a 

erosão dos solos, quando na época das chuvas as águas pluviais trazem uma 

quantidade significativa de material sólido para os corpos d’água. Atividades de 

mineração, assim como o lançamento de esgotos e de efluentes industriais, 
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também são fontes importantes que causam uma elevação da turbidez das 

águas. 

 

5.9.1.9. Resíduo Total 

 

O resíduo total é a matéria que permanece após a evaporação, secagem 

ou calcinação da amostra de água durante um determinado tempo e 

temperatura. Quando os resíduos sólidos se depositam nos leitos dos corpos 

d’água podem causar seu assoreamento. Além disso podem causar danos à 

vida aquática pois ao se depositarem no leito eles destroem os organismos que 

vivem nos sedimentos e servem de alimento para outros organismos, além de 

danificar os locais de desova de peixes. 

  

5.9.2. Cálculo e classificação do IQA 

 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado dos 9 (nove) parâmetros: 

temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo 

total, resíduo total e turbidez. A fórmula do produtório está representada na 

eq.1. 

 

 
Eq. 1 

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 o somatório dos pesos é igual a 1. 
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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 é indicada pelo IQA, variando numa escala de 

0 a 100, conforme apresentado na tabela 7. 

 

Tabela 07 - Classificação IQA 

Classificação do IQA 

Categoria Ponderação 

Ótimo 79 < IQA ≤ 100 

Bom 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssimo IQA ≤ 19 

                                                                                     Fonte: (CETESB, 2014a)    

 

Conforme Racanicchi (2002), as faixas de classificação da qualidade das 

águas adotada pela CETESB representam: 

 

 Ótima (79 a 100): são águas encontradas em rios que mantém suas 

condições naturais, não recebem despejos de efluentes e não sofrem 

processos de degradação, excelente para manutenção da biologia 

aquática, abastecimento público e produção de alimentos. 

 Boa (52 a 79): são águas encontradas em rios que se mantém em 

condições naturais, embora possam receber, em alguns pontos, 

pequenas ações de degradação, mas que de forma geral não 

comprometem a qualidade para a manutenção da biologia aquática, 

abastecimento público e produção de alimentos. 

 Regular (37 a 51): são águas encontradas em rios que sofrem grandes 

interferências e degradação, mas ainda podem ser utilizadas tanto para 

abastecimento público após tratamentos físico-químicos e biológicos, 

como para a manutenção da biologia aquática e produção de alimentos. 
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 Ruim (20 a 36): são águas encontradas em rios que sofrem grandes 

interferências e degradação, comprometendo a qualidade, servindo a 

mesma apenas para navegação e geração de energia. 

 Péssima (0 a 19): são águas encontradas em rios que sofrem graves 

interferências e degradação, comprometendo a qualidade, servindo 

apenas para navegação e geração de energia. 

 

 

5.10. Saneamento Urbano 

 

 De acordo com a Lei nº 11.445 (BRASIL, 2007), saneamento básico é o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. 

  

 Para Tucci (2008), as águas urbanas englobam o sistema de 

abastecimento de água e esgotos sanitários, a drenagem urbana e as 

inundações ribeirinhas, a gestão dos sólidos totais, tendo como metas a saúde 

e conservação ambiental. Ainda para o mesmo autor, os principais problemas 

relacionados com a infraestrutura de água no ambiente urbano são: 

 

 Falta de tratamento de esgoto; 

 Ausência de implementação de rede de drenagem urbana, sofrendo 

frequentes inundações com o aumento da impermeabilização; 

 Ocupação do leito de inundação ribeirinha, sofrendo frequentes 

inundações; 

 Impermeabilização e canalização dos rios urbanos com aumento da 

vazão de cheia (sete vezes) e sua frequência; 

 Aumento da carga de resíduos sólidos e da qualidade da água pluvial 

sobre os rios próximos das áreas urbanas; 

 Deterioração da qualidade da água por falta de tratamento dos 

efluentes. 
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Tucci (2008) apresenta uma visão histórica do desenvolvimento das 

águas urbanas, através de quatro fases como demonstrado na tabela 8. 

 

Tabela 08 - Fases do desenvolvimento das águas urbanas 

Fase Características Consequências 

Pré-higienista: 

Até início do século 

XX 

Esgoto em fossas ou na drenagem, 

sem coleta ou tratamento e água da 

fonte mais próxima, poço ou rio. 

Doenças e epidemias, 

grande mortalidade e 

inundações. 

Higienista: antes de 

1970 

Transporte de esgoto distante das 

pessoas e canalização do 

escoamento. 

Redução das doenças, 

mas rios contaminados, 

impactos nas fontes de 

água e inundações. 

Corretiva: entre 1970 e 

1990 

Tratamento de esgoto doméstico e 

industrial, amortecimento do 

escoamento. 

Recuperação dos rios, 

restando poluição difusa, 

obras hidráulicas e impacto 

ambiental. 

Desenvolvimento 

sustentável: depois de 

1990 

Tratamento terciário e do 

escoamento pluvial, novos 

desenvolvimentos que preservam o 

sistema natural. 

Conservação ambiental, 

redução das inundações e 

melhoria da qualidade de 

vida. 

Fonte: (TUCCI, 2008) 

 

 Para Hespanhol (2006), o conceito de saneamento básico deve ser 

LEVADO para o conceito mais amplo de saneamento ambiental, que deve 

contemplar além da provisão de sistemas adequados de coleta e disposição de 

esgotos e excretas, não permitir a contaminação de corpos d’agua e 

manguezais pelo lançamento de resíduos líquidos e sólidos, a contaminação 

do lençol freático devido à ausência de sistemas de coleta de esgotos e 

disposição inadequada de resíduos sólidos e o assoreamento e a redução do 

fluxo de escoamento em canais de drenagem, pelo lançamento de resíduos em 

terrenos baldios e margens dos cursos d’agua. 
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5.11. Tratamento de Esgoto 

  

Segundo a NBR 9648 (ABNT, 1986) esgoto sanitário é o despejo líquido 

constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a 

contribuição pluvial parasitária, onde, esgoto doméstico é o despejo líquido 

resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas, 

e, esgoto industrial, o despejo líquido resultante dos processos industriais, 

respeitados os padrões de lançamento estabelecidos. 

 

De acordo com Sperling (2005), os esgotos oriundos de uma cidade são 

basicamente originados de três fontes distintas: 

 

 Esgotos domésticos (incluindo residências, instituições e comércio); 

 Despejos industriais (diversas origens e tipos de indústrias); 

 Escoamento superficial. 

 

 

5.11.1. Tipos de esgotamento sanitário 

 

Segundo Sperling (2005), há basicamente duas formas diferentes de 

esgotamento sanitário: 

 

 Sistema individual ou sistema estático: pressupõe a solução no local, 

sendo, portanto, usualmente adotados para atendimento unifamiliar, 

embora possam também atender a um certo número de residências 

próximas entre si. 

 

 Sistema coletivo ou sistema dinâmico: indicados para locais de 

elevada densidade populacional, como o ambiente urbano. Consiste em 

canalizações que recebem o lançamento dos esgotos, transportando-os 

ao seu destino final de forma sanitariamente adequada, e, possui 

basicamente duas formas: 
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 Sistema unitário ou combinado: os esgotos sanitários e as águas 

pluviais são transportadas para a destinação final, dentro da 

mesma canalização, como ilustrado na figura 18. 

 

 

Figura 18 - Sistema Combinado de Esgotos – (SPERLING, 2005) 

 

 Sistema separador: os esgotos sanitários e as águas 

pluviais são transportadas para a destinação final em canalizações 

separadas, como pode ser observado na figura 19. 

 

 

Figura 19 - Sistema Separador de Esgotos – (SPERLING, 2005) 



56 

 

Na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a água com impurezas que 

retorna de casas, empresas e indústrias passará por várias etapas para ser 

despoluída e devolvida ao meio ambiente. O tratamento dos esgotos, com a 

consequente retirada dos poluentes, visa a ajustar o lançamento deste efluente 

a uma qualidade adequada à legislação vigente e está intrinsicamente 

associado ao nível do tratamento e respectiva eficiência. 

 

 

5.11.2. Características da qualidade dos esgotos. 

 

 De acordo com Sperling (2005), os esgotos domésticos contêm 

aproximadamente 99,9% de água, e, o restante é composto por sólidos 

orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos, além de microrganismos, 

sendo esta fração de 0,1% dos esgotos responsável pela necessidade do 

tratamento dos esgotos. 

 

 A característica dos esgotos é função dos usos pelo qual foi submetida a 

água. As principais variáveis que influem nesses usos, de acordo com Sperling 

(2005) são: clima, situação social e econômica e hábitos da população. 

 

 Para Braga et al (2005), a quantidade de esgoto sanitário produzido 

pode variar bastante não só de uma comunidade para outra, como também 

dentro de uma mesma comunidade em função de: 

 Hábitos e condições socioeconômicas da população; 

 Existência ou não de ligações clandestinas de águas pluviais na rede de 

esgoto; 

 Construção, estado de conservação e manutenção das redes de esgoto, 

que implicam uma maior ou menor infiltração; 

 Clima; 

 Custo e medição da água distribuída; 

 Pressão e qualidade da água distribuída na rede de água; e, 

 Estado de conservação dos aparelhos sanitários e vazamentos de 

torneiras. 
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5.12. Fases do tratamento de esgotos 

 

Os processos de tratamento dos esgotos são formados por uma série de 

operações unitárias empregadas para a remoção de substâncias poluentes, ou 

para transformação destas substâncias em outras de forma aceitável. A 

remoção dos poluentes e o método a ser utilizado no tratamento, depende de 

suas características, de forma a adequar o lançamento a uma qualidade 

desejada ou ao padrão de qualidade vigente, e está associada aos conceitos 

de nível de tratamento e eficiência do tratamento, apresentados no diagrama 

da figura 20. 

 

Figura 20 - Diagrama esquemático de ETE – (Sabesp – 2014) 

 

Conforme Sperling (2005), o tratamento de esgoto é usualmente 

classificado através dos seguintes níveis: 

 

 Preliminar; 

 Primário; 

 Secundário; 

 Terciário: 
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5.12.1. Tratamento preliminar 

 

Para Sperling (2005), o tratamento preliminar tem como objetivo principal 

a remoção de sólidos grosseiros. Nesta etapa, é feita a remoção dos materiais 

em suspensão, através da utilização de grelhas e de crivos grossos 

(gradeamento), e a separação da água residual das areias a partir da utilização 

de canais de areia (desarenação). 

 

As principais finalidades da remoção dos sólidos grosseiros são:  

 Proteção dos dispositivos de transporte dos esgotos (bombas e 

tubulações);  

 Proteção das unidades de tratamento subsequentes;  

 Proteção dos corpos receptores. 

 

5.12.2. Tratamento primário 

 

 De acordo com Sperling (2005), o tratamento primário destina-se, por 

meio de mecanismos de ordem física, à remoção de sólidos flutuantes (graxas 

e óleos) e à remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e, em 

decorrência, parte da matéria orgânica. 

 

 Para Andrade Neto e Campos (1999), o tratamento primário envolve a 

remoção de sólidos, por meio de grades, e a sedimentação (caixa retentora de 

areia e decantadores) ou flotação de materiais constituídos pincipalmente de 

partículas em suspensão. 

 

 Essa fase produz quantidade de sólidos que devem ser dispostos 

adequadamente. De maneira geral, os sólidos retirados em caixas retentoras 

de areia são enterrados e aqueles retirados em decantadores devem ser 

adensados e digeridos adequadamente, para posterior secagem e disposição 

em locais apropriados. (ANDRADE NETO e CAMPOS, 1999) 
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5.12.3. Tratamento secundário 

 

Conforme Sperling (2005) nesta fase do tratamento de esgotos 

predominam os mecanismos biológicos, e o objetivo é principalmente a 

remoção de matéria orgânica e eventualmente nutriente (nitrogênio e fósforo). 

 

Andrade Neto e Campos (1999) destacam que esta fase destina-se a 

degradação biológica de compostos carbonáceos. Quando é feita essa 

degradação, naturalmente ocorre a decomposição de carboidratos, óleos e 

graxas e de proteínas a compostos mais simples, como: CO2, H2O, NH3, H2S, 

etc., dependendo do tipo de processo predominante na ETE. As bactérias que 

efetuam o tratamento, por outro lado, se reproduzem e têm a sua massa total 

aumentada em função da quantidade de matéria degradada. 

 

Após a fase em que é feita a degradação biológica, os sólidos 

produzidos devem ser removidos em unidades especificas para esse fim 

(lagoas de sedimentação, decantadores, flotadores, etc.) e, posteriormente, 

são submetidos a adensamento, digestão, secagem e disposição adequada. 

Dependendo do tipo de processo adotado, também pode-se recircular uma 

parcela da massa de bactérias ativas de volta ao reator biológico, permitindo o 

aumento na produtividade do sistema e maior estabilidade no seu 

desempenho. (ANDRADE NETO e CAMPOS, 1999) 

 

5.12.4. Tratamento terciário:  

 

O tratamento terciário conforme Sperling (2005) objetiva a remoção de 

poluentes específicos (usualmente tóxicos ou compostos não biodegradáveis) 

ou ainda, a remoção complementar de poluentes não suficientemente 

removidos no tratamento secundário.  

 

Para Andrade Neto e Campos (1999), o tratamento terciário tem por 

objetivo, no caso de esgotos sanitários, a redução das concentrações de 

nitrogênio e de fósforo e, é, geralmente fundamento em processo biológicos 
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realizados em fases subsequentes denominadas nitrificação e desnitrificação. 

A remoção pode também ser efetuada por tratamento químico.  

 

O tratamento terciário também produz lodo, que pode ser adensado, 

digerido, secado e disposto convenientemente. 

 

A remoção de nutrientes e de organismos patogênicos pode ser 

considerada como integrante do tratamento secundário ou do tratamento 

terciário, dependendo do processo adotado. 

 

A tabela 9 apresenta resumidamente os poluentes removidos durante os 

níveis ou fases do tratamento de esgoto, conforme Sperling (2005). 

 

Tabela 09 - Níveis do tratamento dos esgotos 

Nível Remoção 

Preliminar 
- Sólidos em suspensão grosseiros (materiais de maiores dimensões e 

areia) 

Primário 

- Sólidos em suspensão sedimentáveis 

- DBO em suspensão (matéria orgânica componente dos sólidos em 

suspensão sedimentáveis) 

Secundário 

- DBO em suspensão (matéria orgânica em suspensão fina, não removida 

no tratamento primário) 

- DBO solúvel (matéria orgânica na forma de sólidos dissolvidos) 

Terciário 

- Nutrientes 

- Patogênicos 

- Compostos não biodegradáveis 

- Metais Pesados 

- Sólidos inorgânicos dissolvidos 

- Sólidos em suspensão remanescentes 

Notas:- DBO em suspensão é também denominada DBO particulada; DBO solúvel pode ser  

considerada como equivalente à DBO filtrada. 

- A remoção de nutrientes (por processos biológicos) e de organismos patogênicos pode ser  

considerada como integrante do tratamento secundário, dependendo do processo de tratamento. 

Fonte: (SPERLING, 2005)   
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6. TRATAMENTO DE ESGOTO EM GUARULHOS 

 

 Segundo Whately e Diniz (2009), o despejo de efluentes domésticos 

sem tratamento é uma as principais fontes de poluição dos corpos d’água da 

Grande São Paulo, incluídas as represas utilizadas para abastecimento público 

da população. Isto porque, mesmo existindo coleta de esgoto para parcela 

significativa da população residente em área urbana, o esgoto ainda não é 

destinado para tratamento. 

 

A partir dos volumes de esgoto fornecidos ao SNIS - Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades pelas 

concessionárias de saneamento que atuam na Grande São Paulo, é possível 

verificar que menos da metade do esgoto coletado é efetivamente tratado. O 

restante, é despejado pelas redes públicas de coleta de esgotos nos corpos 

d`água, incluindo os mananciais de abastecimento, como Billings e 

Guarapiranga. (WHATELY e DINIZ, 2009). 

 

A Lei 11.455 (BRASIL, 2007) que instituiu a Política Nacional de 

Saneamento amplia o conceito de saneamento ao incluir limpeza urbana, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Outro aspecto importante da nova lei é a necessidade de regulação por meio 

de agências e a obrigatoriedade de contratos de concessão dos serviços 

quando este não for feito pelo titular, que é o município. Juntamente com os 

contratos, a lei também determina a elaboração de planos de saneamento por 

tipo de serviço, a serem atualizados a cada quatro anos e construídos a partir 

de processos de consulta e participação. 

 

De acordo SAAE (2014) até 2010, o esgotamento sanitário em 

Guarulhos se resumia à coleta de esgotos. Não havia nenhum tratamento e a 

disposição final de esgotos era feita “in natura”, direta ou indiretamente, nos 

córregos e rios dos fundos de vale. 
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Em 25 de outubro de 2006, o Município de Guarulhos e o SAAE, 

firmaram Termo de Acordo de Compromisso com o Ministério Público Estadual 

– MPE, posteriormente aditado em 13 de abril de 2009, sendo este documento 

o principal balizador na formulação dos objetivos para o município de 

Guarulhos no esgotamento sanitário. Esses documentos constituíram a base 

para o estabelecimento de um cronograma de intervenções para o 

desenvolvimento do sistema de esgotamento sanitário e a diminuição do 

passivo ambiental existente. 

 

A tabela 10 apresenta a evolução prevista para o índice de coleta e 

tratamento de esgoto no Município de Guarulhos. 

 

Tabela 10 - Índice de Atendimento de Esgotamento Sanitário 

Índice de Atendimento de Esgotamento Sanitário (%) 

Ano 2013 2017 2032 2036 2042 

Índice 75 80 80 100 100 

Fonte: (SAAE – 2014) 

 

As metas formuladas em decorrência do termo de acordo firmado são: 

 Coletar e tratar 80% de todo o esgoto produzido em Guarulhos até 25 de 

dezembro 2017; 

 Tratar 100% de todo o esgoto produzido em Guarulhos até 25 de 

outubro de 2036; 

 Adequar a rede coletora para eliminar ligações clandestinas e 

interferências com a rede de águas pluviais. 

 

Ainda, de acordo com o SAAE (2014), visando garantir a redução do 

passivo ambiental, é proposto um padrão de serviço para acompanhamento da 

qualidade do tratamento de esgotos efetuado, relacionado à eficiência do 

processo de tratamento de esgotos, que no curto prazo (2019) deve garantir 

90%, no médio prazo (2029) 95% e no longo prazo (2042) 97%. 
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De acordo com SAAE (2013), aproximadamente 82% da população total 

de Guarulhos é atendida com coleta de esgoto, por meio de 1.648,48 

quilômetros de rede (total geral até dezembro de 2011). O tratamento de 

esgoto teve início no dia 27 de setembro de 2010, quando entrou em operação 

a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São João. 

 

Para o atendimento às metas formuladas para o esgotamento sanitário 

do município se destacam aspectos fundamentais que embasaram o 

planejamento das obras:  

  

 O primeiro aspecto envolve a ampliação da rede coletora atual e o 

atendimento ao crescimento vegetativo, de maneira a atender até 2017 

a meta de coletar 80% dos esgotos produzidos no município e alcançar 

um índice de cobertura de rede coletora de esgotos de 100% até 2036. 

 O segundo diz respeito à necessidade de adequação da rede coletora 

atual para a eliminação dos pontos de lançamento de esgoto em cursos 

d’água e para a eliminação das interferências com a rede de galerias de 

águas pluviais. 

 O terceiro relaciona-se à implantação de estações de tratamento de 

esgoto próprias ou à formalização de acordos para a utilização das 

unidades do Sistema Metropolitano para tratamento do esgoto gerado 

no município. Nessa última situação o tratamento se daria, no caso de 

Guarulhos, em plantas existentes operadas pela Sabesp em São Miguel 

e no Parque Novo Mundo. 

 

De acordo com o Decreto Municipal no 30840 (GUARULHOS, 2013), o 

planejamento das obras foi embasado na curva de atendimento das vazões 

médias de demanda que foram ajustadas, no período de 2013 a 2036, às 

metas acordadas com o Ministério Público Estadual. A concepção do PDSE 

para o sistema de esgotamento sanitário de Guarulhos contempla 7 (sete) 

subsistemas de esgotamento e as correspondentes 44 (quarenta e quatro) sub-

bacias contribuintes, apresentadas na figura 21, e tabela 11. 

 



64 

 

 

Figura 21 - Sistema de Esgotamento Sanitário – (Adaptado de SAAE – 2014) 
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Tabela 11 - Sistema de Esgotamento Sanitário e Sub-Bacias Contribuintes  

Subsistema de Esgotamento 

Sanitário 

Sub-Bacias Contribuintes 

Centro 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 24 e 24ª 

Várzea do Palácio 7A, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, e 27 

São João 14, 15, 19 e 20 

Bonsucesso 16, 17, 19A, 20A, 21, 21A, 22 e 22ª 

Cumbica – Pimentas 18, 18A, 23, 23A e 23B 

Cabuçu 25 e 26 

Fortaleza 28 

Fonte: (Decreto Municipal 30.840 - Guarulhos, 2013) 

6.1. Subsistemas da BHRBG 

 

Dentro da BHRBG, estão inseridos 5 (cinco) dos subsistemas de 

esgotamento sanitário de Guarulhos, a saber: Várzea do Palácio, São João, 

Bonsucesso, Cumbica-Pimentas e Fortaleza. 

  

A seguir serão descritos estes cinco subsistemas quem contemplam a 

BHRBG em termos de tratamento de esgoto. 

 

6.1.1. Subsistema São João 

 

O subsistema de esgotamento São João, originalmente denominado nos 

estudos do PDSE como sistema B-3, agrega as sub-bacias 14, 15, 19 e 20, 

pertencentes à BHRBG. A localização do subsistema São João está 

apresentado na figura 21, sendo realçada pela cor rosa, evidenciando-se a 

presença da rodovia Presidente Dutra, divisor geográfico do território. 

 

De acordo com SAAE (2014) está prevista a implantação de obras para 

ampliar a rede coletora, visando alcançar em 2017 um índice de cobertura de 

80%, eliminar as interferências com a rede de águas pluviais, eliminar os 

pontos de lançamento irregulares e propiciar o tratamento do esgoto com 
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demanda estimada final de 460 L/s. Para isto estão previstos, além da unidade 

de tratamento de esgoto, um interceptor, dezenove coletores troncos, quatro 

estações elevatórias, linhas de recalque e a rede coletora.  

  

O SAAE considerou duas etapas para implantação do subsistema São 

João: primeiramente (etapa imediata) seria implantado um sistema de 

esgotamento e tratamento para atender as sub-bacias 15 e 20 e 

posteriormente, na etapa seguinte, o sistema seria complementado para 

atender as sub-bacias 14 e 19. As obras da etapa imediata já se encontram 

concluídas: a ETE está em operação desde de 2010, e, resta a implantação de 

alguns trechos de coletores troncos. Também a rede coletora está sendo 

gradualmente ampliada. Observa-se na Figura 22, que as metas projetadas de 

tratamento somente poderão ser cumpridas se forem implantados, até o final 

de 2017, todos os módulos de tratamento planejados, e que, nestas 

circunstâncias, a ETE São João, cuja capacidade final instalada é estimada em 

550 L/s, estaria, já em 2017, apta a atender a demanda total do sistema até 

2042. 

 

Figura 22 - Projeção Metas Tratamento ETE São João– (SAAE, 2014) 

 

Em 27 de setembro de 2010, entrou em operação a ETE São João, 

apresentada na figura 23, e, de acordo com o SAAE (2013), o Subsistema São 

João responde por 15% dos esgotos coletados, abrangendo cerca de 195 mil 

moradores dos bairros: Cidade Soberana, Inocoop, Jardim Hanna, Jardim 
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Maria Clara, Jardim Maria Dirce, Lavras, Parque São Luís, Ponte Alta (parte), 

Presidente Dutra e São João. 

 

 

Figura 23 - ETE São João- (Guarulhos, 2014) 

 

6.1.2. Subsistema Bonsucesso 

 

 O subsistema de esgotamento Bonsucesso, originalmente denominado 

nos estudos do PDSE como sistema B-4, agrega as sub-bacias 16, 17, 19A, 

20A, 21, 21A, 22 e 22A. A área é cortada pela rodovia Presidente Dutra, 

Estradas Capuava, Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, Água Chata e 

Avenida Papa João Paulo I. A Figura 21 apresenta a localização do sistema 

Bonsucesso evidenciado pela cor amarela. 

 

Segundo SAAE (2014), em atendimento ao Decreto municipal nº 30.840 

(GUARULHOS, 2013), para o subsistema Bonsucesso está prevista a 

implantação de obras para ampliar a rede coletora, visando alcançar em 2017 

um índice de cobertura de 80%, eliminar as interferências com a rede de águas 

pluviais, eliminar os pontos de lançamento irregulares e propiciar o tratamento 
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do esgoto com demanda estimada final de 673 L/s. Para isto estão previstos, 

além da unidade de tratamento, um interceptor, vinte e três coletores troncos, 

onze estações elevatórias, linhas de recalque e a rede coletora.  

  

O SAAE considerou três etapas para implantação do subsistema 

Bonsucesso: primeiramente (etapa imediata) seria implantado um sistema de 

esgotamento e tratamento para atender as sub-bacias 19A, 20A, 21 e 21A e 

posteriormente, nas etapas seguintes (primeira e segunda), o sistema seria 

complementado para atender as demais sub-bacias. As obras da etapa 

imediata já se encontram finalizadas, a ETE já está em operação desde 

dezembro de 2011, os coletores troncos serão gradativamente interligados. 

Também a rede coletora está sendo ampliada. Restará, para a 

complementação do sistema, a implementação das obras da segunda e 

terceira etapas.  

  

 

Figura 24 - Projeção Metas Tratamento ETE Bonsucesso– (SAAE, 2014) 

  

Como se pode observar na Figura 24, as metas de tratamento somente 

poderão ser cumpridas se forem implantadas a etapa imediata e a primeira 

etapa de obras da ETE Bonsucesso até o final de 2017, e a segunda etapa até 

2031. 
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Com a inauguração em 11 de dezembro de 2011, da ETE Bonsucesso, 

ilustrada na figura 25, conforme SAAE (2013), o subsistema Bonsucesso, que 

responde pelo tratamento de outros 20% dos esgotos coletados, e, abrange 

260 mil moradores dos bairros: Aracília, Cidade Parque Alvorada, Cidade 

Parque Brasília, Fazenda Piratininga, Granja Eliana, Jardim Álamo, Jardim 

Angélica, Jardim Ansalca, Jardim Campestre, Jardim Centenário, Jardim 

Cumbica, Jardim do Triunfo, Jardim Fátima, Jardim Guilhermina, Jardim 

Normandia, Jardim Nova Cidade, Jardim Oliveira, Jardim Otawa, Jardim Santa 

Paula, Parque das Nações, Parque Industrial Haramy, Parque Jurema, Parque 

Maria Helena, Parque Residencial Bambi, Parque São Miguel (parte), Ponte 

Alta (parte), Sítio Recreio Rober, Vila Alzira, Vila Carmela, Vila Dinamarca, Vila 

Izabel, Vila Nova Bonsucesso, Vila Paraíso e Vila Sadokim, passando o 

município de Guarulhos a contar a partir dessa data com tratamento de cerca 

de 35% dos esgotos coletados (SAAE, 2013). 

 

 

 

Figura 25 - ETE Bonsucesso- (Foto: Márcio Lino – Guarulhos, 2014) 
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6.1.3. Subsistema Várzea do Palácio 

 

 O subsistema de esgotamento Várzea do Palácio, originalmente 

denominado nos estudos do PDSE como sistema B-1, agrega nove sub-bacias 

pertencentes à BHRBG. A localização do subsistema Várzea do Palácio está 

ilustrada na figura 21, demonstrada pela cor verde. 

 

Está previsto no Decreto municipal de nº 30.840 (GUARULHOS, 2013) a 

implantação de obras para ampliar a rede coletora, visando alcançar em 2017 

um índice de cobertura de 80%, eliminar as interferências com a rede de águas 

pluviais, eliminar os pontos de lançamento irregulares e propiciar o tratamento 

do esgoto com demanda estimada final de 627 L/s, sendo a ETE inaugurada 

em 30 de Junho de 2014. 

 

Segundo SAAE (2014) para isto estão previstos, além da unidade de 

tratamento, cinco interceptores, doze coletores troncos, cinco estações 

elevatórias, linhas de recalque e a rede coletora. O projeto prevê ainda a 

implantação de um sistema de tratamento para a produção de água de reuso. 

A unidade de tratamento de esgotos, voltada exclusivamente à alimentação 

desse sistema, deverá ser implantada a jusante de um dos módulos de 200L/s 

da ETE. 

 

A escolha do subsistema Várzea do Palácio para a produção de água de 

reuso deu-se em virtude de sua localização estratégica em relação aos 

potenciais usuários desse produto no município, tendo a previsão do início de 

operação dessa unidade de tratamento a partir de 2021 (SAAE, 2014). 

 

 A Figura 26 apresenta as metas de tratamento da ETE Várzea do 

Palácio, onde para serem cumpridas, até o final de 2017, todos os módulos de 

tratamento projetados devem estar instalados. Isto significa que, nestas 

circunstâncias, a ETE Várzea do Palácio, cuja capacidade final instalada é 

estimada em 600 L/s, estaria, já em 2017, apta a atender a demanda total do 

sistema até 2042. 
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Figura 26 - Projeção Metas Tratamento ETE Várzea do Palácio– (SAAE, 2014) 

  

Respondendo por 15% dos esgotos coletados, o sistema Várzea do 

Palácio abrange cerca de 195 mil moradores dos seguintes bairros: Jardim 

Acácio, Jardim Almeida Prado, Jardim Araújo, Jardim Beirute, Jardim Bela 

Vista, Jardim Belvedere (parte), Jardim Capri, Jardim das Acácias, Jardim 

Dona Méri, Jardim Flor do Campo, Jardim Imperial, Jardim Ipanema, Jardim 

Maria Aparecida, Jardim Marilena, Jardim Monte Carmelo, Jardim Nova 

Taboão, Jardim Odete, Jardim Paraíso, Jardim Pereira, Jardim Santa Emília, 

Jardim Santa Inês, Jardim Santa Lídia (parte), Jardim Santa Maria, Jardim 

Santa Rita, Jardim Santa Vicenza, Jardim Santo Eduardo, Jardim São 

Domingos (parte), Jardim São Geraldo, Jardim São José, Jardim Seviolli 1, 

Jardim Seviolli 2, Jardim Silvia, Jardim Sueli, Jardim Taboão, Jardim Tamassia, 

Jardim Zimbardi, Novo Recreio, Parque Cecap, Parque das Laranjeiras, Parque 

Flamengo, Parque Mikail (parte), Parque Primavera (parte), Parque Santo 

Agostinho, Sítio dos Alves, Vila Alves, Vila Araújo, Vila Barros, Vila do Éden, 

Vila Marilda, Vila Mesquita, Vila Monteiro Lobato e Vila São João Batista. 

 

De acordo com o Guarulhos (2014b), com a entrada em operação em 30 

de junho de 2014 da ETE Várzea do Palácio, apresentada na figura 27, cerca 

de 650 mil moradores, cerca de 53% da população de Guarulhos passam a ser 

atendidos com serviço de tratamento de esgoto. 
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Figura 27 - Várzea do Palácio– (Foto: Stefane Senne – Guarulhos, 2014) 

 

6.1.4. Subsistema Cumbica – Pimentas 

 

O subsistema de esgotamento Cumbica-Pimentas, originalmente 

denominado nos estudos do PDSE como sistema São Miguel – Vertentes 2 e 

3, agrega as sub-bacias 18, 18A, 23, 23A e 23B. Na Figura 21, apresenta-se a 

localização do sistema Cumbica-Pimentas, demonstrada pela cor bege. 

 

Conforme o SAAE (2014), para a implantação do subsistema Cumbica – 

Pimentas estão previstos, além da unidade de tratamento, um interceptor, 

dezenove coletores troncos, dezenove estações elevatórias, linhas de recalque 

e a rede coletora, bem como, naturalmente, as respectivas interligações. 

 

No caso específico do tratamento do efluente esgotado das sub-bacias 

do subsistema Cumbica-Pimentas foram avaliadas duas alternativas: 

 

 Alternativa A: tratamento do esgoto na ETE São Miguel, pertencente ao 

Sistema Metropolitano; 
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 Alternativa B: tratamento do esgoto na ETE Várzea do Palácio, a ser 

implantada pelo município, através da ampliação de sua capacidade. 

 

O SAAE optou em adotar a alternativa A, prevê o encaminhamento do 

esgoto drenado das sub-bacias das Vertentes 2 e 3 para tratamento na ETE 

São Miguel, integrante do Sistema Metropolitano, operada pela Sabesp. A 

demanda de tratamento do esgoto drenado será progressiva, em atenção às 

vazões médias apuradas na curva de metas conforme ilustrado na figura 28. 

 

 

Figura 28 -  Curva de metas subsistema Cumbica – Pimentas - (SAAE, 2014) 

  

Importante destacar que a alternativa de utilização da ETE São Miguel, 

pressupõe o pagamento, pelo município de Guarulhos, de tarifa à Sabesp pela 

prestação do serviço. 

 

6.1.5. Subsistema Fortaleza 

 

O subsistema de esgotamento Fortaleza responde apenas pelos 

efluentes oriundos da sub-bacia 28, contribuinte do rio Baquirivu-Guaçu. A 

Figura 21 demonstra a área do sistema dentro do município de Guarulhos, 

realçada pela cor vermelha. 
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Segundo o SAAE (2014), estão previstas a implantação de obras para 

atender ao Termo firmado com o Ministério Público visando alcançar as metas 

em 2017. Para isto estão previstos, além da unidade de tratamento, dois 

coletores troncos e uma instalação de recalque, composta por uma unidade de 

elevação de carga piezométrica e por sua respectiva tubulação de recalque, 

bem como, naturalmente, as respectivas interligações às redes coletoras. 

 

A ETE Fortaleza, prevista para ser implantada em etapa única, terá, 

segundo o projeto elaborado, capacidade instalada de 53 L/s, inferior à 

demanda estimada nos estudos do PDSE. Esta situação recomenda a revisão 

do projeto da unidade de tratamento, adequando-o às efetivas necessidades. 

 

De acordo com o SAAE (2014) a área que abrigará a ETE Fortaleza já 

se encontra desapropriada e há licença ambiental para a instalação da obra. 

Considerando a implantação do projeto atual em etapa imediata, seria 

necessário implantar, até 2020 (ainda, portanto, em primeira etapa), um módulo 

adicional desse projeto revisado para atendimento das metas. Neste contexto, 

a Figura 29 demonstra a cobertura obtida de tratamento de esgoto com a 

implantação das obras do subsistema Fortaleza. 

 

 

 

Figura 29 - Curva de Metas Sistema Fortaleza (SAAE, 2014) 
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6.2. Investimentos no Esgotamento Sanitário em Guarulhos 

 

 Segundo GUARULHOS (2014b), até o momento, estão destinados para 

o Programa de Tratamento de Esgoto de Guarulhos R$ 495.142.688,28 

(quatrocentos e noventa e cinco milhões, cento e quarenta e dois mil 

seiscentos e oitenta e oito mil reais e vinte e oito centavos), considerando 

recursos próprios e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal. O conjunto de obras, considerando os sete subsistemas, é 

executado desde janeiro de 2008. 

 

Ainda, de acordo com GUARULHOS (2014b), até abril de 2014, foram 

construídos 233 km de redes coletoras e 44 km de coletores-tronco, linhas de 

recalque e interceptores. Além das obras do Programa de Tratamento de 

Esgoto, o SAAE de Guarulhos também executa como ação permanente, com 

recursos próprios, redes coletoras de esgoto em diversos pontos da cidade. 

 

 

6.3. Gestão de saneamento básico. 

 

 A gestão dos serviços de saneamento básico no município de Guarulhos 

sofreu profundas modificações com a aprovação de três projetos de lei do 

executivo municipal. O primeiro projeto de nº 5.706/2012, criou a agência 

reguladora dos serviços de saneamento básico do município, através da Lei 

Municipal no 7.102 (GUARULHOS, 2012). O segundo de nº 5.707/2012 instituiu 

a política municipal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, através da Lei municipal nº 7.095 (GUARULHOS, 2012), e o terceiro 

de nº 5.708/2012, autorizou a contratação de Parceria Público Privada para 

prestação dos serviços de transporte, tratamento e disposição final do esgoto, 

através da Lei municipal nº 7.096 (GUARULHOS, 2012). 

 

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do 

Município de Guarulhos – AGRU, criada através da Lei no 7.102 (Guarulhos, 

2012), expedirá normas que regerão o cumprimento das metas e diretrizes do 
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Plano Municipal de Saneamento Básico, a revisão e o reajuste das tarifas 

cobradas. 

 

De acordo com a Lei nº 7096 (Guarulhos, 2012), o objeto da PPP é a 

"prestação dos serviços públicos de transporte, tratamento e destinação final 

de esgotos sanitários da área urbana, compreendendo os investimentos, as 

obras e as atividades de complementação, operação e manutenção de parte do 

sistema de esgotamento sanitário". O SAAE é o gestor do projeto, sendo o 

prazo de vigência da concessão administrativa de 30 (trinta) anos e o valor 

estimado do contrato é de R$ 1.549.858.348,04 (um bilhão, quinhentos e 

quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e 

quarenta e oito reais e quatro centavos). (GUARULHOS, 2014b) 
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7. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais e métodos materializaram-se na pesquisa bibliográfica e 

documental (acervos de bibliotecas e bancos de dados e informações 

secundárias). No direcionamento da pesquisa, foi utilizado quando necessário, 

a combinação entre os métodos quantitativos e qualitativos considerando que, 

no que tange à área das ciências, esses dois métodos não são excludentes e 

sim complementares em permanente interação.  

 

O uso do método quantitativo se justifica pela necessidade de se traduzir 

em números as observações empíricas realizadas utilizando-se, quando for 

necessário, recursos e técnicas estatísticas. Para tanto a utilização de dados 

provenientes de fontes confiáveis e de acesso público se torna relevante para 

qualificação dos resultados obtidos com a pesquisa.  

 

O uso do método qualitativo se justifica pela necessidade de se buscar 

identificar os fatores de ordem política, econômica, legal e cultural que podem 

ter influência com objetivo proposto pela pesquisa. Nesse caso, a identificação 

das inter-relações existentes entre os diversos agentes - públicos e privados – 

e entre áreas do conhecimento afins é relevante para se avaliar as razões 

restritivas ou estimulantes que podem ter influência no processo de tomada de 

decisão pelos agentes participantes do processo. 

 

Com base em documentação fotográfica e imagens, procedeu-se a 

identificação e mapeamento das áreas representativas dos padrões de uso e 

ocupação do solo, ali, predominantes. 

 

 

7.1. Pesquisa bibliográfica 

 

  Para a realização desta etapa, buscou-se a realização de pesquisa 

bibliográfica de forma minuciosa e aprofundada nas informações pertinentes à 

área de estudo e temas abordados no presente trabalho, como também as 
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características da legislação vigente, no tocante a qualidade das águas e 

sistemas de esgotamento sanitário. 

 

Para cumprir este objetivo, foram realizadas visitas a biblioteca da 

Universidade Guarulhos – UnG e pesquisa nos sites de banco de dados 

específicos na Internet. Foram pesquisadas teses de doutorado, dissertações 

de mestrado, relatórios técnicos dos órgãos inerentes ao estudo, periódicos, 

artigos técnicos e noticiários jornalísticos. 

 

 

7.2. Aquisição e Organização dos Dados 

 

Para esta fase de desenvolvimento do presente trabalho, foram 

realizadas as atividades de aquisição e organização dos dados referentes ao 

IQA do Rio Baquirivu-Guaçu, publicados nos relatórios de águas superficiais 

(CESTESB, 2014), relativos aos pontos de amostragem da rede de 

monitoramento da CETESB. 

 

De acordo com a CETESB (2014), os pontos de amostragem, antes de 

integrar as redes de monitoramento, são vistoriados e caracterizados 

geograficamente com a finalidade de: 

 

 Compilar os dados essenciais ao processo de codificação 

 Identificar possíveis contribuições do uso do solo no entorno e;  

 Auxiliar na escolha do conjunto de analises a serem executadas. 

 

Os pontos de amostragem utilizados neste trabalho foram o BQGU-

03150, localizado à Ponte na Estrada dos Vados, próxima ao Nippon Country 

Club, na divisa municipal Arujá/Guarulhos (23o24’49”S e 46o22’18”W) e BQGU-

03850, localizado à Ponte na Rua José Marques Prata, à jusante da 

Penitenciária de Guarulhos (23o28’03”S e 46o29’16”W), como apresentado na 

figura 30. 
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Figura 30 - Localização dos Pontos de monitoramento BQGU-03150 e BQGU-03850 

 

Foi utilizado o IQA publicado pela CETESB no período compreendido 

entre 2011 e 2013. Os dados coletados referem-se aos parâmetros físicos 

(temperatura da água, turbidez e sólidos totais), químicos (pH, DBO5,20, fósforo 

total, nitrogênio total e suas frações de interesse, e oxigênio dissolvido) e 

microbiológicos (coliformes termotolerantes no ano de 2011 e nos anos 

seguintes Escherichia coli), empregados pela CETESB na determinação do 

IQA. Estão compiladas no Anexo I as planilhas com os dados mencionados. 

A partir dos dados obtidos foram realizadas análises de Pareto, série 

temporal, boxplot do IQA e de seus parâmetros no período de 2011 a 2013. 
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8.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente é apresentado e discutido o cenário atual dos subsistemas 

de esgotamento sanitário que compõe a BHRBG, localizados no município de 

Guarulhos, e posteriormente apresentados e discutidos os dados referentes à 

qualidade das águas do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

8.1. Situação atual dos subsistemas 

 

 Segundo SAAE (2014), de janeiro de 2001 a agosto de 2014 foram 

executados 479,51 quilômetros de redes, sendo incluídas redes coletoras, 

coletores-tronco, linhas de recalque e interceptores implantados pelo Programa 

de Tratamento de Esgoto de Guarulhos, cujas obras são realizadas desde 

janeiro de 2008, e 57.695 ligações de esgoto implantadas tendo como destino 

as três ETEs, São João, Bonsucesso e Várzea do Palácio. 

 

 De acordo com a notícia “Preocupante a situação do tratamento de 

esgoto em Guarulhos” (GUARULHOS EM REDE, 2014), de todas as obras que 

a cidade precisa realizar relacionadas a esgotamento sanitário, cerca de 80% 

foram realizadas. Os subsistemas São João e Bonsucesso estão com 90% 

concluídos, uma vez em que o primeiro já possui 11,4 km do coletor tronco e 

foram concluídas as obras do interceptor, além da própria ETE São João. Já no 

subsistema Bonsucesso foi concluído as obras do interceptor e a ETE. 

Descreve-se a seguir a situação das ETEs na atualidade, inclusive com visitas 

às unidades. 

 

8.1.1. Subsistema São João 

 

 Foi realizada visita no dia 04 de fevereiro de 2014, na ETE São João, 

localizada à Rua Manoel Fernandes Garrote, 14 (antiga Rua da Cerâmica), 

bairro São João. A ETE entrou em funcionamento em setembro de 2010, e, 

quando da visita, operava com 20% (vinte por cento) de sua capacidade 

instalada.  



81 

 

O processo da ETE funciona com Tratamento Preliminar (unidades de 

gradeamento e desarenadores – figuras 31); Reatores Anaeróbios de Fluxo 

Ascendente (Rafa); Tanques de Aeração; Decantadores Secundários; Sistema 

de Desidratação de Lodo; Sistema de Desinfecção do Efluente Final por 

Ultravioleta (UV); e Sistema de Pós-Aeração. 

 

       

Figura 31 -Sistema de Gradeamento e Desarenador– (Foto autor: 04/02/2014) 

 

 Quando da visita, o coletor tronco não estava em operação, sendo o 

efluente de entrada coletado diretamente do Rio Baquirivu-Guaçu, a montante 

da ETE, sendo que após tratamento, a água é devolvida ao rio a jusante da 

ETE. Em virtude da baixa quantidade de água no sistema, foi observado que o 

Sistema de Desinfecção do Efluente Final por Ultravioleta (UV), não estava em 

funcionamento, como também um dos dois decantadores secundários (figura 

32). 
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Figura 32 - Decantador secundário ETE São João- Foto do autor: 04/02/2014 

 

 O tanque de armazenamento da água para reuso estava com 

infiltrações, impedindo a sua utilização como depósito para a guarda de água 

de reuso. Os gases gerados durante o processo são descartados por 

queimadores de gases. Cabe destacar que ainda na época da visita, não 

existia a rede coletora de esgoto para a ETE. Na visita, observou-se que a 

jusante da ETE, o esgoto do bairro São João é descartado no rio, 

contaminando-o novamente. Esta situação é totalmente inadequada, 

considerando-se o investimento realizado na construção da ETE, sua 

manutenção, e ineficiência na despoluição do corpo hídrico. 

 

 

8.1.2. Subsistema Bonsucesso 

 

 A visita na ETE Bonsucesso foi realizada em 17 de março de 2014, 

sendo que a mesma entrou em operação em 11 de dezembro de 2011. O 

sistema empregado nesta ETE é idêntico ao utilizado na ETE São João, sendo 

inclusive a mesma planta. O coletor tronco na data da visita ainda não estava 

conectado a ETE e em operação, sendo observado que a operação ocorre do 
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mesmo modo da ETE São João, ou seja, o efluente de entrada é captado no 

Rio Baquirivu-Guaçu, a montante da ETE e devolvido ao mesmo corpo hídrico 

a jusante. A ETE foi projetada para operar no período de 2011 a 2030 com 

vazão final de 200 L/s, sendo que está operando com aproximadamente 30 L/s, 

como ilustrada a régua de medida da vazão dos efluentes da ETE (figura 33). 

 

 

 

Figura 33 - Régua medida de vazão da ETE Bonsucesso. Foto do autor: 17/03/2014 

  

Foi observado que os Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente não 

estavam funcionando apresentado na Figura 34.  
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Figura 34 - Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente. Foto do autor: 17/03/2014 

 

 

Em virtude da baixa captação do efluente no corpo hídrico, a ETE 

encontra-se com baixa produtividade, e, na data da visita apresentava um dos 

decantadores secundários desativado, como pode ser observado na figura 35. 
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Figura 35 - Decantadores secundários ETE Bonsucesso- Foto do autor: 17/03/2014 

 

8.1.3. Subsistema Várzea do Palácio 

  

A ETE Várzea do Palácio entrou em operação no dia 30 de junho de 

2014, não sendo realizada visita a esta unidade até o momento. A operação 

está a cargo da SAGUA (Soluções Ambientais de Guarulhos), empresa do 

grupo OAS Soluções Ambientais, criada com o propósito específico de prestar 

serviços de esgotamento sanitário na área urbana do município de Guarulhos, 

através de um contrato de Parceria Público-Privada com o SAAE. 

 

8.1.4. Subsistema Fortaleza 

 

De acordo com noticia publicada pelo jornal eletrônico Guarulhos Hoje 

em, 27 de novembro de 2104, (GUARULHOS HOJE, 2014), a OAS 

Investimentos S.A., empresa vencedora da licitação para parceria público-

privada realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de 



86 

 

Guarulhos, deve iniciar em janeiro a construção das duas Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE) Cabuçu e Fortaleza. 

 

8.1.5. Subsistema Cumbica - Pimentas 

 

A matéria publicada na noticia “Preocupante a situação do tratamento de 

esgoto em Guarulhos” (GUARULHOS EM REDE, 2014), informa que até 

novembro de 2014, a vertente 2 da ETE São Miguel está com 59% das 

intervenções concluídas, sendo 22,1 km de rede coletora e 10,7 km de coletor 

tronco, interceptor e linha de recalque. A vertente 3 possui 35% de obras 

realizadas com 27,1 km de rede coletora, 10,5 km de coletor tronco, 

interceptor, emissário e linha de recalque. 

 

8.2. Qualidade das águas do Rio Baquirivu-Guaçu 

 

O Rio Baquirivu-Guaçu nasce em Arujá, na região denominada Jardim 

Trevo, percorrendo o sentido leste-oeste até alcançar os limites de Guarulhos. 

Ele atravessa a região central, urbanizada, do município de Arujá, onde é 

inteiramente canalizado numa extensão de 3 km (CAMPOS, 2011). 

Recentemente Saad et al. (2015) descreveram o efeito do uso e ocupação do 

solo e da estação de tratamento de esgoto sobre a qualidade das águas do alto 

curso do Rio Baquirivu-Guaçu no período compreendido entre 1983 e 2012. Os 

autores concluíram que a expansão urbana/industrial do município de Arujá e a 

infraestrutura básica insuficiente referente a coleta e tratamento de esgoto 

comprometeram a qualidade das águas do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

Conforme demonstrado nos quadros 01 e 02, observa-se um 

agravamento dos indicadores o que reflete uma queda ainda maior na 

qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu, afluente do rio Tietê. 
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Quadro 1 - Resultado dos Parâmetros e Indicadores de qualidade das águas – Ponto BQGU - 03150 

Resultado dos Parâmetros e Indicadores de qualidade das águas – Ponto BQGU - 03150 

Descrição do Parâmetro Und. ANO CONAMA JANEIRO MARÇO MAIO JULHO SETEMBRO NOVEMBRO 

Parâmetros 

Físicos 

Temperatura da água o
C 

2011   25,4 25,3 23,5 21,7 24,7 26,7 

2012  23,4 30,4 22,4 22,8 29,2 31,6 

2013  24,44 24,61 23,7 14,25 28,76 25,23 

Turbidez UNT 

2011 < 100 58,9 10,7 18,4 37,9 27,9 25,9 

2012 < 100 58,0 18,1 20,2 25,0 54,0 43,7 

2013 < 100 14,3 41,4 53,7 27,6 70,0 28,9 

Sólidos Totais mg/L 

2011  248 126 210 284 268 264 

2012  202 236 302 254 404 382 

2013  164 240 358 254 350 240 

Parâmetros 

Químicos 

pH U.pH 

2011 6 até 9 7,0 7,4 7,8 7,4 7,8 8,8 

2012 6 até 9 6,9 8,0 7,7 7,4 7,7 7,7 

2013 6 até 9 7,24 7,21 7,27 7,84 7,86 7,24 

DBO 5,20 mg/L 

2011 < 10 * 16 * 6 * 14 * * 21 * * 37 * * 16 * 

2012 < 10 9 * 11 * * 64 * 10 * 69 * * 22 *  

2013 < 10 * 12 *  * 19 * * 45 * * 14 * * 19 * 

Fósforo Total mg/L 

2011 < 0,15 * 2,24 * * 0,24 * * 0,71 * * 2 * * 0,458 * * 0,394 * 

2012 < 0,15 * 0,581 * 0,052 * 0,365 * * 0,736 * * 1,7 * * 2,66 * 

2013 < 0,15 * 0,54 * * 0,65 * * 1,66 * * 1,87 * * 2,49 * * 0,92 * 

Nitrogênio Amoniacal 
mg/L 

2011 < 1 2,3 4,35 * 13,9 * * 16,1 * * 13,4 * * 9,64 * 

2012 < 5,6 1,54 * 16,6 * * 10,7 * * 20,3 * * 26,4 * * 21,8 * 

2013  5,59 5,72 * 34,6 * * 14,4 * * 25 * 6,93 

Nitrogênio Kjedahl 
mg/L 

2011  4,6 5,56 14,2 22,6 16,2 14,3 

2012  2,61 19,4 13,4 23,2 32,2 29,7 

2013  7,18 7,43 34,6 16,9 30,8 10,6 

Nitrogênio-Nitrato 
mg/L 

2011 < 10 2,2 1,51 0,91 1,09 0,69 < 0,1 

2012 < 10 2,52 0,54 0,52 0,63 <0,2 <0,2 

2013 < 10 1,52 1,52 3,34 1,30 0,29 1,65 

Nitrogênio-Nitrito 
mg/L 

2011 < 1 < 0,1 0,11 0,19 0,03 0,15 0,06 

2012 < 1 0,03 0,06 0,05 0,06 0,01 0,03 

2013 < 1 0,1 0,08 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,12 

Oxigênio Dissolvido 
mg/L 

2011 >  4 6,5 9,3 8,3 * 3 * 7,9 * 1,5 * 

2012 >  4 6,9 9,1 5,6 5,7 4,0 11,74 

2013 >  4 6,96 6,72 5,79 6,43 6,92 7,45 

Parâmetros 

microbiológicos 

Coliformes termotolerantes UFC/100mL 2011 < 4000 * 90000 * * 28000 * 820 * 6400 * * 8000 * * 70000 * 

Escherichia coli UFC/100mL 
2012 < 2400 * 55000 * 880 * 43000 * * 15000 * * 470000 * 360 

2013 < 2400 * 46000 * * 19000 * * 6100 * * 340000 * * 6800 * * 210000 * 

INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA - IQA 

2011  33 50 50 28 35 26 

2012  41 54 31 40 21 33 

2013  43  32 24 33 34 

* N * Valores não atendem aos padrões de qualidade CONAMA 357/05 
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Quadro 2 - Resultado dos Parâmetros e Indicadores de qualidade das águas – Ponto BQGU – 03850 

Resultado dos Parâmetros e Indicadores de qualidade das águas – Ponto BQGU – 03850 

Descrição do Parâmetro Und. ANO CONAMA JANEIRO MARÇO MAIO JULHO SETEMBRO NOVEMBRO 

Parâmetros 

Físicos 

Temperatura da água o
C 

2011  23,1 22,7 20,1 20,5 17,0 25,1 

2012  21,3 24,2 19,5 19,4 20,2 24,83 

2013  23,6 24,21 21,02 14,01 21,78 22,57 

Turbidez UNT 

2011 < 100 * 260 * 23,5 61,7 * 123 * 97,7 48 

2012 < 100 * 212 * 76,7 * 113 * 36 * 240 * 83,8 

2013 < 100 39,2 93,5 * 227 * 22,3 71,3 39 

Sólidos Totais mg/L 

2011  468 224 536 608 496 388 

2012  398 452 764 540 734 718 

2013  276 394 772 634 1124 318 

Parâmetros 

Químicos 

pH U.pH 

2011 6 até 9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,3 

2012 6 até 9 7,2 7,3 7,7 7,4 7,6 8,06 

2013 6 até 9 7,13 6,95 7,3 7,96 7,99 7,3 

DBO 5,20 mg/L 

2011 < 10 8 * 70 * * 25 * * 146 * * 83 * * 27 * 

2012 < 10 9 * 59 * * 54 * * 40 * * 119 * * 103 * 

2013 < 10 * 18 * * 55 * * 118 * * 101 * * 120 * * 28 * 

Fósforo Total mg/L 

2011 < 0,15 * 0,46 * * 0,54 * * 1,36 * * 2,57 * * 0,882 * * 0,232* 

2012 < 0,15 * 0,625 * 0,084 * 0,95 * * 0,829 * * 1,36 * * 0,32 * 

2013 < 0,15 * 0,73 * * 1,15 * * 2,15 * * 0,94 * * 2,4 * * 1,08 * 

Nitrogênio Amoniacal 
mg/L 

2011 < 1 1,66 5,72 * 15,4 * * 21,4 * * 13,5 * 11 

2012 < 5,6 1,82 * 14,7 * * 16,8 * * 14,3 * * 33,8 * * 26,2 * 

2013  6,69 6,39 * 24,8 * * 11,8 * * 31 * 8,49 

Nitrogênio Kjedahl 
mg/L 

2011  3,18 7,61 17,8 30,3 20,4 15,1 

2012  2,78 19,7 20,0 16,8 39,7 32,7 

2013  6,69 6,39 * 24,8 * * 11,8 * * 31 * 8,49 

Nitrogênio-Nitrato 
mg/L 

2011 < 10 1,07 < 0,2 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2012 < 10 1,39 < 0,2 0,41 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

2013 < 10 1,06 1,34 0,2 1,67 < 0,2 < 0,2 

Nitrogênio-Nitrito 
mg/L 

2011 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 0,06 0,03 

2012 < 1 0,07 < 0,01 0,11 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

2013 < 1 0,12 0,19 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Oxigênio Dissolvido 
mg/L 

2011 >  4 5,2 * 0,3 * * 0,4 * *< 0,21 * * < 0,21 * * 0,6 * 

2012 >  4 5,2 * < 0,07 * * 1,8 * * < 0,21 * * < 0,21 * * 0,24 * 

2013 >  4 * 2,77 * * 1,61 * 0,91 * 4,22 * * 0,23 * * 1,34 * 

Parâmetros 

microbiológicos 

Coliformes termotolerantes UFC/100mL 2011 < 4000 * 310000 * * 580000 * * 700000 * * 1300000 * * 1400000 * * 6300000 * 

Escherichia coli UFC/100mL 
2012 < 2400 * 230000 * * 2500000 * * 770000 * * 1300000 * * 2600000 * * 2700000 * 

2013 < 2400 * 500000 * * 190000 * * 650000 * * 190000 * * 1500000 * * 900000 * 

INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA - IQA 

2011  31 18 16 11 14 20 

2012  31 16 15 15 11 12 

2013  28 17 12 22 12 20 



89 

 

No período de estudo deste trabalho, compreendido entre os anos de 

2011 e 2013, pode-se observar que a qualidade da água do Rio Baquirivu-

Guaçu continua comprometida, sendo que no ano de 2013 ocorreu uma piora 

nesta qualidade, conforme pode ser observado na tabela 12, para o ponto 

BQGU03150, localizado na divisa dos municípios de Arujá e Guarulhos. 

 

Tabela 12 - Valores médios do IQA nos pontos BQGU 03150 

MÉDIA ANUAL DO IQA – BQGU 03150 

Ano 2011 2012 2013 

Média 37 37 33 

Dp 11 11 7 

dp - desvio padrão 

Fonte: (CETESB, 2014) 

 

Considerando-se o ponto BQGU03150, na divisa dos municípios de 

Arujá e Guarulhos, como a entrada do Rio Baquirivu-Guaçu no município de 

Guarulhos, e o ponto BQGU03850 como a saída, pode-se avaliar a 

contribuição de Guarulhos para a qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu.  

 

Em uma análise similar para o ponto BQGU03850, na saída do 

município de Guarulhos, de acordo com a tabela 13, observa-se que os valores 

médios do IQA apresentam-se muito próximos, ou seja, sem alterações na 

qualidade das águas do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

Tabela 13 - Valores médios do IQA nos pontos BQGU 03850 

MÉDIA ANUAL IQA – BQGU 03850 

Ano 2011 2012 2013 

Média 18 17 19 

Dp 6 7 6 

dp - desvio padrão 

Fonte: (CETESB, 2014) 

 

Quando se comparam os dados médios do IQA nos três últimos anos 

para os pontos de entrada (BQGU03150) e saída (BQGU03850) do Rio 

Baquirivu-Guaçu, como apresentado na figura 36, apontam que para a entrada 
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do município, Arujá entrega uma água classificada de ruim a regular, enquanto 

que Guarulhos entrega para o rio Tietê uma qualidade de ruim a péssima, 

agravando a qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

 

Figura 36 - Boxplot de IQA para os pontos BQGU 3150 e BQGU 3850(2011 a 2013) 

 

Uma análise de Pareto no ponto BQGU 03850 mostrou que os 

parâmetros que mais impactam no IQA de maneira negativa são: coliformes 

termotolerantes, (CT) com 31%, oxigênio dissolvido (OD) com 22%, e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) com 19%, conforme demonstrado na figura 37. 

Todos estes parâmetros refletem a presença significativa de esgoto nos 

efluentes (SPERLING, 2005). 

 

 

Figura 37 - Diagrama Pareto da média em 2013 dos parâmetros do IQA no ponto BQGU03850 
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Similar análise para o ponto BQGU 03150 na entrada da bacia, os 

parâmetros que mais impactaram na qualidade são: coliformes tolerantes 

(46%), DBO (19%) e fósforo total (PT), (18%), assim apresentado na figura 38. 

 

 

Figura 38– Diagrama Pareto da média em 2013 dos parâmetros do IQA no ponto BQGU03150 

 

Realizando uma análise temporal comparativa de ambos os pontos 

BQGU, e para cada parâmetro específico, pode-se compreender o 

comportamento desta variável ao longo do tempo na entrada e na saída do 

município de Guarulhos. Para o parâmetro coliformes termotolerantes, os 

valores médios para os dois pontos de medida estão bem acima do 

estabelecido por legislação, onde  para a representação gráfica foi utilizada 

escala logarítmica, em virtude dos números absolutos apresentarem uma 

variação muito elevada, conforme apresentado no gráfico constante da figura 

39. 
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Figura 39 – Variação de Coliformes Termotolerantes para os pontos BQGU03150 e 

BQGU03850 no período de 2011 a 2013. 

O gráfico boxplot, figura 40, com as respectivas médias de CT dos dois 

pontos de monitoramento demonstra o crescimento médio entre os dois pontos, 

o que, confirma a grande contribuição do município de Guarulhos para este 

parâmetro.  

 

 

Figura 40 – Boxplot do parâmetro Coliforme Termotolerante entre os pontos 

BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 2013 
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No caso da DBO, há um aumento significativo no ponto BQGU03850, 

indicando um aporte de matéria orgânica, e ambos os pontos apresentam seus 

valores médios acima dos valores de legislação, conforme apresentado na 

figura 41. 

 

 

Figura 41 – Valores da DBO para os pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 2013 

 

 

Atualmente a carga orgânica tratada em Guarulhos é de 67.204 kg DBO 

dia-1, com estimativa de 49.328 kg DBO dia-1 de carga orgânica poluidora não 

tratada (SAEE, 2013). Isto confere ao município de Guarulhos um indicador de 

coleta e tratabilidade de esgoto da população urbana de município (ICTEM) 

igual a 3,95, numa escala de zero a 10 (CETESB, 2013). A figura 42 apresenta 

boxplot dos dados referente à DBO, ilustrando um aumento significativo do 

aporte de matéria orgânica ao Rio Baquirivu-Guaçu. 
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Figura 42 - Boxplot dos valores da DBO referente aos pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 
2011 a 2013 

 

No caso do oxigênio dissolvido, existe uma diferença significativa, pois o 

ponto BQGU03150 encontra-se dentro do estabelecido em legislação e o ponto 

na saída da bacia está bem abaixo do limite mínimo de 4,0 mg/L. O alto teor de 

matéria orgânica nas águas superficiais, expresso em DBO, faz com que haja 

um crescimento excessivo de microrganismos que consomem o oxigênio 

dissolvido na água, como pode ser observado nas figuras 43 e 44. 

 

 

Figura 43 – Valores de OD para os pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 2013 
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Figura 44 - Boxplot do OD referente aos pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 2013 

 

 No parâmetro turbidez que vem a ser a característica física da água, 

decorrente da presença de substâncias em suspensão, ou seja, sólidos 

suspensos, finamente divididos ou em estado coloidal, e de organismos 

microscópicos, observa-se pela análise temporal, figura 45, que os valores do 

ponto BQGU03150 encontram-se dentro do padrão da legislação CONAMA, 

enquanto os valores de saída do corpo hídrico no ponto BQGU 03850 

apresentam uma variação muito grande, ficando acima do limite permitido. 

 

 

Figura 45 - Valores de turbidez nos pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 2013 
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 Esta variação torna-se ainda mais visível, ao analisarmos o boxplot, 

figura 46, o qual trata dos valores médios dos mesmos pontos no período de 

2011 a 2013. 

 

Figura 46 - Boxplot da turbidez referente aos pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 

2013 

A análise do gráfico constante da figura 47 referente ao parâmetro de 

sólidos totais e o boxplot do mesmo parâmetro conforme figura 48, apresentam 

para este parâmetro o mesmo comportamento apresentado pelo parâmetro 

turbidez. 

 

Figura 47  – Valores de sólidos totais para os pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 

2013 
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Figura 48 - Boxplot de sólidos totais para os pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 

2013 

 

O excesso de nutrientes, especificamente, o nitrogênio e o fósforo, é o 

principal responsável pela proliferação de algas, que pode resultar no processo 

de eutrofização dos corpos hídricos (ESTEVES, 2011). Estes dois parâmetros 

apresentam comportamento semelhante no que diz respeito às suas 

concentrações analisadas, como pode ser observado nas figuras 49, 50, 51 e 

52. 

 

Figura 49 -  Valores de fósforo total (PT) para os pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 2011 a 

2013 
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Figura 50 -  Boxplot de fósforo total (PT) referente aos pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 

2011 a 2013 

 

 

 

Figura 51 - Valores de nitrogênio total (NT) para os pontos BQGU03150 e BQGU03850 de 

2011 a 2013 
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Figura 52 - Boxplot do nitrogênio total (NT) referente aos pontos BQGU03150 e BQGU03850 

de 2011 a 2013 
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recreação, apresentou uma piora na qualidade da água em épocas de 

temporadas associada com as chuvas.  

 

A presença de ligações clandestinas continua sendo um grave problema, 

mesmo após a implantação de uma ETE. Isto foi constatado por Matsumoto e 

Racanicchi (2002) que estudaram a influência da implantação de ETE na 

qualidade da água do Córrego da Mula, inserido na Bacia Hidrográfica do rio 

São José do Dourados, em Santa Fé do Sul (SP). O teor de matéria orgânica 

(DBO) foi reduzido de 180mg/L para valores abaixo de 20mg/L. No entanto, 

segundo os autores, ligações clandestinas de esgoto sanitário em rede de 

águas pluviais no trecho canalizado impedia uma melhora ainda mais 

significante ao corpo receptor. Situação similar foi constata por Junior e 

Carvalho (2010) que avaliaram a qualidade da água na Microbacia Hidrográfica 

dos Córregos Gavanhery e Lambari, no Município de Getulina (SP). Além do 

lançamento de esgoto clandestino, existe atividade rural, antes e após a ETE, 

fato este que devido á poluição difusa também auxiliava na piora da qualidade 

da água da bacia. 

De acordo com SAAE (2013), o município de Guarulhos em dezembro 

de 2011, apresentava uma rede de 1.648,48 km para coleta de esgoto, o que 

atende a aproximadamente 82% da população da cidade. Conforme Guarulhos 

(2014), o tratamento de esgoto teve início em 27 de setembro de 2010, quando 

entrou em operação a ETE São João, que tem capacidade para tratar 15% dos 

esgotos coletados no município, atendendo a 195 mil habitantes distribuídos 

por 12 bairros. A ETE Bonsucesso entrou em operação dia 11 de dezembro de 

2011, com capacidade para tratar 20% dos esgotos coletados, cobrindo uma 

região com 34 bairros e população de 260 mil habitantes. Até o presente 

momento, mesmo para o ano de 2013, após implantação das duas ETEs, os 

resultados demonstram que nenhuma melhoria foi constatada para os 

parâmetros E.coli, DBO, fósforo total e oxigênio dissolvido, parâmetros estes, 

envolvidos no tratamento de esgoto. 
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Em 30 de Junho de 2014, foi inaugurada a ETE Várzea do Palácio, com 

capacidade para tratamento de 15% dos dejetos coletados, atendendo a região 

compreendida por 52 bairros e população de 195 mil habitantes, o que eleva 

para 50% a capacidade de tratamento dos esgotos coletados. Cabe destacar 

que apesar da ETE Várzea do Palácio estar fora da bacia de estudos, ela 

recebe esgoto de bairros que estão dentro da área de estudo. Um 

acompanhamento futuro será necessário para avaliar a efetiva colaboração de 

ETE na melhoria da qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

Apesar de todo este esforço apresentado pelos órgãos responsáveis 

pelo saneamento básico no município, em 18 de abril de 2013, o portal de 

notícias G1, publicou matéria jornalística intitulada “Ao lado de estação de 

tratamento, famílias usam fossa em Guarulhos - Cidade tem 35% do esgoto 

das residências tratado. Escola próxima à estação convive com esgoto a céu 

aberto”, assinada por Rosanne D'Agostino, onde relata que, após mais de dois 

anos após a entrada em funcionamento da ETE São João, a vizinhança ainda 

não fora contemplada com rede de coleta, convivendo com esgoto a céu aberto 

como mostra a figura 53. 

 

Figura 53. Esgoto a céu aberto ao lado de escola municipal no bairro Jardim Presidente Dutra, 
em Guarulhos; a poucos metros, do outro lado da rua, está a estação de tratamento de esgoto 
do bairro São João (Foto: Rosanne D'Agostino/G1, 2013) 
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Além da falta de saneamento básico, as águas do Rio Baquirivu-Guaçu 

também sofrem com contaminações de origem industrial. De acordo com 

CETESB (2013), foi evidenciada a ocorrência de toxicidade aguda no Rio 

Baquirivu-Guaçu, sendo detectado cobre dissolvido, níquel, zinco e amônia em 

concentrações capazes de causar os efeitos tóxicos observados. Este corpo 

d’água vem apresentando toxicidade aguda desde 2000, sendo que já foi 

realizado um estudo de AIT (Avaliação e Identificação da Toxicidade) nas 

águas do ponto BQGU03150. Tal estudo evidenciou que o efeito tóxico 

verificado resultava de elevadas concentrações de zinco, e também da 

presença de compostos orgânicos não polares, onde pode ser observado que 

além da grande contribuição de esgotos doméstico, ocorre também 

contaminação por efluentes industriais (SPERLING, 2005).  

 

A análise entre a evolução do uso da terra e a qualidade da água 

demonstra as consequências do processo inadequado de crescimento urbano 

na bacia e que as fontes poluidoras domésticas e industriais representam 

considerável risco à qualidade das águas, demonstrando que as obras de 

saneamento realizadas não foram eficazes na contenção de cargas poluidoras. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho ao ter como objetivo, demonstrar a contribuição do 

município de Guarulhos para a qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu, 

buscou de que forma isto vem ocorrendo, e, mesmo com a dificuldade na 

obtenção de dados acredita-se que objetivo foi alcançado. 

 

Após a análise dos parâmetros do IQA e a partir dos dados 

apresentados, pode-se concluir que a principal fonte poluidora das águas do 

Rio Baquirivu-Guaçu é de origem antrópica proveniente, principalmente, do 

despejo de efluentes de esgotos domésticos no corpo hídrico sem o devido 

tratamento. Os parâmetros com maiores alterações: Coliformes 

Termotolerantes, Oxigênio Dissolvido e DBO, bem como a turbidez e Sólidos 

Totais, revelam que há uma grande quantidade de despejo de esgotos 

doméstico. 

 

Tendo em vista o demonstrado anteriormente, considera-se de suma 

importância a correta implantação da infraestrutura de tratamento dos esgotos 

sanitários. Entretanto, deve-se alertar que, um monitoramento com análises 

mais criteriosas e aprofundadas, seja feito levando-se em consideração 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos não abordado nessa pesquisa, 

mas que são de importância para atestar a qualidade da água. 

 

Pela análise das amostras representadas no relatório de qualidade de 

águas da CETESB, verifica-se que o município entrega ao Rio Tietê, através do 

Rio Baquirivu-Guaçu, água com qualidade muito inferior àquela que recebe do 

município de Arujá, no mesmo Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

A área da BHRBG é a região do município que obteve o maior 

incremento populacional, sendo esta área ocupada por cerca de 70% (setenta 

por cento) de toda a população do município de Guarulhos, gerando uma 

quantidade significativa de esgotos domésticos, onde, no período 

compreendido pelo presente estudo somente 35% (trinta e cinco por cento) 
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deste esgoto coletado era tratado nas duas ETEs – Bonsucesso e São João. 

Esta coleta e tratamento de esgoto correspondem somente à parcela de 29% 

(vinte e nove por cento) da população do município, sendo certo que o restante 

dos esgotos domésticos produzidos foi despejado no corpo hídrico sem 

qualquer tratamento. 

 

Verificou-se que no período de duração do presente trabalho, até o 

momento, as ETEs instaladas ainda não refletiram uma melhora na qualidade 

das águas do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

Existe a necessidade de contínuo monitoramento da qualidade das 

águas constante da bacia com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas 

de saneamento básico proposto para o município de Guarulhos. 
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