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RESUMO 

 

O município de Guarulhos, considerado a segunda maior cidade do Estado de São Paulo em 

população, vem crescendo com grande velocidade em termos de ocupação territoriale não 

consegue planejar este crescimento. Isto acarreta a presença de ocupações irregulares e a falta 

de medidas relacionadas ao controle sanitário em vários pontos da cidade. O presente trabalho 

teve como objetivo principal diagnosticar a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do 

Córrego Taboão (BHCT) através do mapa de uso da terra na escala de 1:10.000e da qualidade 

das águas do Córrego Taboão através deanálises físico-químicase microbiológica como E. 

coli. A partir dos parâmetros analisados foi determinado o Índice de Qualidade das Águas 

modificado (IQAM) para quatro pontos de coleta no período de doze meses. Os valores do 

Índice de Qualidade de Água modificado para os pontos avaliados da bacia, apresentaram 

fortes indícios de degradação mesmo para o ponto mais preservado, localizado na cabeceira 

da bacia. apresentando IQA Regular, decorrente do avanço da urbanização na área. Os demais 

pontos apresentaram resultados de IQA Péssimo a Ruim, tanto no período chuvoso quanto no 

inverno, devido à intensa urbanização, que contribui com a descarga de materiais orgânico e 

inorgânico, através de lixo e esgoto doméstico, além da presença de indústrias e 

empresastransportadoras. 

 

Palavras-chaves: Águas Urbanas.Índice de Qualidade da Água. Qualidade da água... 

Degradação Ambiental. Região Metropolitana de São Paulo 
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ABSTRACT 

The municipalityof Guarulhos, consideredthesecondlargest city in population in the São Paulo 

state, has been growing at great speed in terms of territorial occupation and can not plan this 

growth. This leads to the presence of irregular occupations and the lack of measures related to 

sanitary control in various parts of the city. The present study had as main objective to 

diagnose the environmental quality of the Taboão Stream Watewrshed (TSW) through the 

land use map in the scale of 1: 10,000 and the water quality of the Taboão Stream through 

physical-chemical and microbiological analyzes as E. coli. From the parameters analyzed, the 

modified Water Quality Index (WQI) was determined for four collection points in the twelve-

month period. The values of the Water Quality Index for the evaluated points of the watershed 

presented strong evidence of degradation even to the most preserved point, located at the head 

of the watershed. Presenting WQI Regular, due to the advance of urbanization in the area. The 

other points presented poor to bad WQI results, both in the rainy season and in the winter, due 

to the intense urbanization, which contributes to the discharge of organic and inorganic 

materials, through solid waste and domestic sewage, besides the presence of industries and 

transport companies. 

 

Keywords:Urban Waters. Water Quality.Use and Occupation of Land.WaterQualityIndex. 

Environmental Degradation. São Paulo MetropolitanRegion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o desenvolvimento socioeconômico e com o expressivo crescimento 

demográfico no Brasil, houve um grande aumento na demanda por recursos hídricos. Fato 

este que originou diversos tipos de impactos ambientais decorrentes dos descartes domésticos, 

industriais e agropastoris nos leitos dos rios, interferindo na qualidade de suas águas, 

dificultando e encarecendo seu tratamento (TUCCI, 2008).  

Esteves et al. (2011) e Capozzoli (2015) mencionam que as degradações sofridas pelos 

corpos hídricos são mais intensas e perceptíveis em regiões mais urbanizadas, onde a 

demanda de água per capta tem se tornado cada vez maior, devido a esse aumento 

populacional e sua qualidade cada vez menor e escassa. 

Segundo Telles et al. (2013), devido aos vários problemas que foram surgindo ao 

longo dos anos por causa da crescente demanda e disponibilidade hídrica, medidas de controle 

e melhorias na qualidade das águas foram implantadas, como a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, estabelecendo a Bacia hidrográfica como unidade territorial e 

a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), visando 

a gestão e o uso eficaz de suas águas. 

Ao ser estabelecido como unidade territorial, a Bacia hidrográfica tornou-se um 

importante instrumento para estudos, planejamento, gestão e gerenciamento dos recursos 

hídricos, pois esse espaço (área da Bacia) possibilita um perfeito estudo das interações entre 

as características com as várias formas de usos da terra (BRASIL, 1997). 

Muñoz (2000), Libânio (2004) e Libânioet al. (2005) ressaltam a importância dessas 

políticas de gestão de recursos hídricos que, até então, antes de sua implementação, suas 

políticas eram reduzidas a avaliação quantitativa, voltada especialmente aos setores 

hidrelétricos, sem avaliação do setor de saneamento ambiental. 

Diante desta nova ferramenta de análise (Bacia Hidrográfica), novas avaliações de 

caráter físico (características físicas), biótico, socioeconômico e social foram surgindo com a 

finalidade de entender as interações e as consequências entre o meio ambiente e o ser 

humano. 

Uma delas é o emprego de Indicadores de Qualidade de Água, como o Índice de 

Qualidade da Água (IQA) na análise da qualidade da água, utilizados pelos pela CETESB 

(2013). 
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De acordo com a CETESB (2013), o IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da 

água bruta, visando seu uso para fins de abastecimento público após tratamento e vem sendo 

utilizado como medida e analise desde 1975. Osparâmetros utilizados para calcular o IQA são 

em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos 

e industriais, que através de uma equação nos permite classificar o corpo hídrico em classes 

que variam de ótima (água limpa) à péssima (água contaminada). 

Essa análise da qualidade da água é de suma importância, principalmente em 

Guarulhos, que possui uma vasta concentração de drenagens, em especial na porção norte do 

município, que ainda carecem de mais estudos e atenção devido ao avanço da área urbana. 

Assim a necessidade de conhecer, mapear e verificar a qualidade de suas bacias hidrográficas 

como um todo, permite diagnosticar a qualidade do corpo hídrico, é de extrema importância 

identificar o uso da terra em nível de detalhe, com o intuito de diagnosticar quais os 

problemas ambientais que se encontram no município que podem estar relacionados a 

problemas de planejamento ou até mesmo problemas modernos ligados à expansão da mancha 

urbana guarulhense que vem ocupando e impactando diversas bacias hidrográficas do 

município, principalmente àquelas que se encontram na região sul e central do município, 

devido à alta urbanização. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo deste trabalho é diagnosticar a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Córrego Taboão, Guarulhos (SP) e correlacionar com o uso e ocupação da terra.  

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 Avaliar a poluição hídrica ao longo da bacia e determinar seus respectivos Índices de 

Qualidade de Água Modificado (IQAM); 

 Atualizar o mapa de uso da terra da Bacia Hidrográfica córrego do Taboão (BHCT) na 

escala 1:10.000; 

 Correlacionar a qualidade das águas, através do Índice de Qualidade de Água 

Modificado (IQAM) da BHCT com o uso da terra e com a legislação ambiental. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão ocupa uma área de 3,5 km², está localizada a 

nordeste do município de Guarulhos (Figura 1). Limitando-se ao norte com os bairros da 

Invernada Cachoeirinha e Cabuçu de Cima, a oeste com os bairros Morrose Bela Vista (mais 

populoso), a sul com aVila Barrose a leste com a área do Aeroporto Governador Franco 

Montoro (Aeroporto Internacional de Guarulhos).  

 As características técnicas correspondentes a Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão 

estão simplificadas no Quadro1. 

 

Quadro1. Características Técnicas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al.(2009). 

 

 

 

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO TABOÃO 

 

 

Localização 

Sub-Bacia do Baquirivu Guaçu que encontra-se dentro da Bacia do Alto Tietê 

 

Características Geométricas 

 

Área:             3,5 km
2   comprimento: 3490 m   largura máxima:1650 m 

Altitude máxima: 900m    altitude minima: 700m 

Cursos e corpos d´água 

Córrego do Taboão 

 

Bairros 

Jardim Acácio, Jardim Almeida Prado, Jardim Nova Taboão, Jardim Santa Emília, 

Jardim Santa Inês, Parque das Laranjeiras, Parque Santo Agostinho, Taboão e Vila 

São João Batista. 

 

Principais vias de acesso 

Avenida Octávio Braga de Mesquita, Avenida Martins Júnior, Rua Joaquina de 

Jesus, Rua Manoel Isidoro Martins e Rua Araújo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Invernada_(distrito_de_Guarulhos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabu%C3%A7u_de_Cima_(distrito_de_Guarulhos)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Morros_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bela_Vista_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Barros_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Guarulhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Guarulhos
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Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão, Guarulhos, SP. Fonte: PLEADES (2015). 
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3.1 Características Físicas da área de estudo 

3.1.1 Relevo 

 

De acordo com estudos realizados por Andrade et al. (2008) e Oliveira et al 

(2009), a área da Bacia do Córrego do Taboão é bem diversificada em relação a suas 

formas de relevos, sendo compostas por elevações em suas altitudes que variam de 730 

m ao sul a 850m ao norte da região.  

Os relevos presentes são classificados de acordo com suas amplitudes. Conforme 

pode ser observadano Quadro 2, Figura 2. 

 

Quadro2. Características dos relevos presentes na Bacia Hidrográfica do Córrego 

Taboão. 

Formas de relevos Altitude (m ) Declividade (%) 

Morros médios 850 – 900 >60 

Morrotes 800 – 850 45 – 60 

Colinas grandes 760 – 800 20 – 45 

Planícies amplas 730 – 760 10 – 20 

Planícies restritas 700 – 730 0 – 5 

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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Figura 2. Características Geomorfológicas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. Fonte: Adaptado 

de Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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3.1.2 Geologia 

 

De acordo com Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009), a área da Bacia 

apresenta uma geologia diversificada, podendo ser classificadas em três (3) classes: 

Vulcânicas, Metamórficas e Sedimentares, estando bem distribuídas ao longo da Bacia 

(Figura 3).A saber: 

 

 Rochas Metamórficas ao norte da Falha do Jaguari, compostos por terrenos 

metassedimentares; 

 

 Ao norte da região temos a predominância de rochas vulcânicas (granitos); 

 

 Ao sul, da Falha do Jaguari, terrenos terciários; 

 

 Além de conter uma faixa composta por terrenos de aluvião, que se estende do 

sul ao norte da área, praticamente acompanhando as veias das drenagens da 

Bacia. 
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Figura 3. Características Geológicas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. Fonte: Adaptado de 

Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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3.1.3 Solos 

 

De acordo com os estudos pedológicos realizados por Andrade et al.(2008) na 

região (Figura 4), os solos predominantes na área da Bacia do Córrego do Taboão são 

classificados em: 

 

 Latossolos (ao norte e em algumas porções ao centro da área) e argissolos (ao 

sul), ambos em geral muito argilosos; 

 

 Cambissolos (formação central da Bacia e encontrado também ao norte), solos 

rasos sobre rochas, encontrados em relevos mais elevados; 

 

 Gleissolos: presentes nos fundos de vales (ao sul da Bacia) também conhecidos 

como terrenos quaternários. 



24 
 

 

Figura 4. Características Pedológicas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. Fonte: Adaptado de 

Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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3.1.4 Hidrografia 

 

Conforme Oliveira et al. (2009), as drenagens da Bacia Hidrográfica do Córrego 

Taboão estão localizadas na parte oeste da Bacia Hidrográfica do Baquirivu-Guaçu e a 

leste da Bacia Central (Figura 5), possui uma área de 3,5 km
2 

com um comprimento de 

3490 metros e 1650 m de largura, que se estende pelo Bairro do Taboão, além de uma 

parte do bairro de Morros e Bela Vista. 
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Figura 5. Características das Drenagens da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. Fonte: Adaptado de 

Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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3.1.5 Climas 

 

Em um estudo realizado por Oliveira et al. (2009), Campos (2011) e Torresani et 

al (2016) a situação climática do território do município de Guarulhos é bem 

diversificada, onde são constatadas zonas com temperaturas superficiais mais elevadas 

nas áreas mais densamente construídas (área urbana), enquanto as zonas com 

temperaturas mais amenas estão relacionadas às áreas verdes e corpos d’água mais 

significativos. 

Na região da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão, local de elevada 

urbanização, foram registradas variações de temperatura entre 30 e 38 ° (verão), (Figura 

6), onde as áreas com maior elevação de temperatura localizam-se em áreas mais 

urbanizadas e diminui-se gradativamente ao se aproximar das áreas com cobertura 

vegetal (OLIVEIRA et al., 2009; TORRESANI et al., 2016). 
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Figura 6. Características Climáticas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. Fonte: Adaptado de 

Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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3.1.6 Vegetação 

 

Conforme Graça et al. (2007), Andrade et al. (2008) e Torresani et al (2016), 

Guarulhos, incluindo o bairro do Taboão, esta inserido no antigo domínio de Floresta 

Ambrófita Densa (floresta tropical pluvial, ou mata Atlântica). A área correspondente a 

Bacia, o Bairro do Taboão, atualmente apresenta em média 20 % de toda sua cobertura 

arbórea, representando apenas 7,5% de todo o território de Guarulhos, devido ao avanço 

da urbanização. Sua maior concentração vegetal (vegetação remanescentes da Floresta 

Atlântica) localiza-se na região norte do bairro, que está localizada a nascente do 

Córrego do Taboão (Jardim Acácio), além de pequenos fragmentos de coberturas 

vegetais espalhadas ao longo da área, incluindo gramíneas e vegetação exótica inserida 

através de reflorestamentos (pinhos), Figura 7. 
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Figura 7. Características da Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. Fonte: 

Adaptado de Andrade et al. (2008) e Oliveira et al. (2009). 
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3.1.7 Histórico de urbanização e socioeconomia na região do Taboão 

 

De acordo com o decreto Municipal 25.694 de 11 de Agosto de 2008 do Plano 

Diretor de Drenagens do Município, a Prefeitura Municipal de Guarulhos (PMG, 2008) 

impõem que o bairro do Taboão está inserido juntamente com o bairro Morros e Bela 

Vista na Unidade de Planejamento Regional Taboão (UPR Taboão) além de 

parcialmente os bairros do Cocaia e Invernada. 

Na primeira metade do século XX, a região das várzeas do Taboão tinham como 

atividades as práticas agrícolas e avicultura, tendo seu crescimento urbano iniciado 

durante a década de 1990, em direção ao norte do munícipo (PMG, 2008). 

E de acordo com PMG (2008), fatores como a proximidade com o Aeroporto 

Internacional Governador André Franco Montoro (Aeroporto Internacional de 

Guarulhos) e com os perímetros industriais, contribuiram para o seu crescimento 

populacional, ainda que de forma fragmentada. Em boa parte do território do Taboão, 

apresentam-se assentamentos precários (moradias precárias, loteamentos irregulares), 

sendo que entre 1991 e 2000, o seu crescimento demográfico foi de 5% a 10%, além do 

território da UPR do Taboãoabrigar o bairro com maior densidade do munícipio, Bela 

Vista, apresentando grande parte de sua área já consolidada. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Bacias Hidrográficas como Unidade de Análise 

 

 

As Bacias hidrográficas são unidades territoriais delimitadas por divisores 

topográficos e drenadas por um curso de água e seus efluentes que são conduzidas para 

uma seção de saída fluvial denominada exutório (CALIJURIet al., 2013). 

De acordo com Saad et al. (2007, 2013), a crescente demanda para todos os usos 

da água (pesca, irrigação, geração de energia elétrica, abastecimentos público e 

industrial, e lazer) possibilitou, nas últimas décadas, a elaboração de políticas e 

legislações específicas, ao mesmo tempo em que consagraram a Bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento.  

Esse é o caso, por exemplo, da Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 (Lei 

das Águas), que estabeleceu a Bacia hidrográfica como sendo a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNGRH. Dessa forma, 

percebe-se que o conceito de Bacia hidrográfica se amplia e se consolida como unidade 

preferencial de estudo (BRASIL, 1997).Portanto, as análises de Bacias Hidrográficas 

são importantes recursos não apenas do ponto de vista ambiental, mas também 

econômico, político e social, e que suas degradações, sejam por desmatamentos, erosões 

ou poluições (agrícola, urbana, domestica ou industrial) impactam diretamente na 

qualidade das águas gerando transtornos para a população e um maior custo por sua 

disponibilidade devido aos tratamentos mais avançados (TELLESet al., 2013). 

 

4.2 Poluição das águas e seus impactos  

 

Segundo Tucci (2008), o uso e a competição pelos recursos naturais tiveram 

início na metade do século XX, devido ao desenvolvimento urbano e o aumento da 

população. Tais avanços contribuíram para impactar de forma agravante grande parte da 

biodiversidade natural dos rios, decorrentes das poluições geradas pelos seres humanos. 

Alguns exemplos deste problema enfrentado pelas grandes cidades, onde há uma 

grande densidade demográfica em relação ao uso do solo (urbanização, indústrias e 

agricultura) impactando diretamente com a qualidade da água dos rios, podem ser 
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observados nos trabalhos de Penteado e Ross (2010); Colet (2012); Buet al. (2014) e 

Nozakiet al., 2014. 

Essas ações antrópicas sofridas pelos corpos de água doce são cada vez maiores 

e intensas, sejam elas por meio de construções de barragens ou de obras hidráulicas, por 

meio de efluentes de todos os tipos que são lançados nos corpos d água, muitas vezes 

sem tratamento adequado, além das introduções de espécies exóticas a fim de restaurar a 

mata ciliar, que acabam por sua vez configurando ações pontuais de grande impacto 

ambiental, especialmente para a biodiversidade local, ocasionando muitas vezes o 

desaparecimento de espécies de ocorrência natural no ambiente afetado (TELLES et al., 

2013). 

A poluição da água origina-se basicamente de quatro tipos de fontes, sendo elas: 

natural (não estando associada às ações do homem); industrial, urbana (esgotos 

domésticos); e agropastoril (agricultura e pecuária). Além dessas quatro, a poluição 

acidental que é decorrente do derramamento de materiais prejudiciais aos rios também 

pode ocorrer e contaminar os corpos hídricos (DERESIO, 2012). 

 Tomaz (2006) classifica em dois tipos de fontes de poluição que ocasionam os 

impactos ambientais: pontual e difusa. As fontes de poluições pontuais são consideradas 

quando há um lançamento de um ou mais efluentes em um curso d´água através de uma 

única tubulação; e uma fonte é considerada difusa, quando os poluentes não podem ser 

definidos, pois provém de uma ampla área.  

Esse tipo de poluição contribui com para agravar os danos ocorridos no meio 

ambiente. Em Guarulhos, por exemplo, temos o Rodoanel Metropolitano Mário Covas, 

considerado o projeto de maior porte e complexidade da região, atualmente em fase 

final de implantação. Embora o rodoanel seja referenciado como um fator de 

reordenação do uso do solo da RMSP e de otimização do futuro transporte regional de 

cargas e passageiros, o que a princípio sugere uma possibilidade de planejamento 

urbano-ambiental, observa-se na prática que esta obra constitui um poderoso fator de 

indução ao desenvolvimento econômico baseado na ocupação da terra, ou seja, 

mantendo o antigo modelo predatório de expansão metropolitana, caracterizada pela 

valorização de terras para o mercado imobiliário, pela segregação social e pela 

degradação ambiental (MOLEDOet al., 2015). 

Sendo assim, uma atenção especial deve ser imposta pelo fato de que, nas 

propostas de gestão dos recursos hídricos das grandes cidades, deve ser tomada de 
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importância especial o uso da terra, com o objetivo de impedir, previamente, a 

deterioração da saúde ambiental do corpo hídrico (SAAD et al.; 2013). 

 

 

4.3 Legislação Ambiental 

 

De acordo com Galli e Abe (2010), o aumento demográfico nos últimos anos e o 

aumento na demanda de recursos hídricos foram fatores decisivos na aparição de 

problemas de diversas ordens ambientais relacionados aos recursos hídricos. Estes 

problemas foram surgindo como a poluição de rios, lagos e mananciais através de 

contaminantes lançados pela sociedade em geral e o seu desperdício tem contribuído 

para a redução das reservas de água doce. 

Diante desse panorama, os governos federais e estaduais precisaram agir, e como 

resultados, várias leis e decretos foram criados nas últimas décadas com o intuito de 

controlar e garantir as boas qualidades das águas brasileiras, entre as inúmeras leis e 

decretos, vale ressaltar: 

Em 8 de janeiro de 1997 entrou em vigor a Lei nº 9.433, também conhecida 

como a  “Lei das Águas”, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). E segundo 

determinada essa Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos tem seis 

fundamentos, sendo elas: A água é considerada um bem de domínio público e um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico (BRASIL, 1997). 

Tal instrumento legal prevê ainda, que a gestão dos recursos hídricos deve 

proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa, 

contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A lei também prevê que em situações de escassez o uso prioritário da água é 

para o consumo humano e para a dessedentação de animais. Outro fundamento é o de 

que a Bacia hidrográfica é a unidade de atuação do SINGREH e de implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Companhia 

Estadual deTecnologia de Saneamento Básico (CETESB) e Decreto Estadual de 1977 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
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Órgão responsável pela classificação e legalização ambiental para os corpos 

d’água e responsável pela liberação ou consulta de toda a política nacional do meio 

ambiente, de caráter normativo, deliberativo e consultivo do Ministério do Meio 

ambiente. O CONAMA foi criado em 1981, pela Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente no 6.938/81, com suas atividades se iniciando com a regulamentação dada 

pelo decreto n. 88.351/83 e a partir de 1992, passando a ser vinculado ao Ministério do 

Meio ambiente (MMA) onde foiregulamentada pelo Decreto 99.274/90, com a função 

de estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 

qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos (BRASIL, 2005). 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é a agência do 

Governo do Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, 

monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação 

fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. Foi criada 

em 24 de julho de 1968, através do Decreto nº 50.079 (SÃO PAULO, 1968) 

inicialmente denominada Centro Tecnológico de Saneamento Básico, que incorporada a 

Superintendência de Saneamento Ambiental – SUSAM, que por sua vez estava 

vinculada à Secretaria da Saúde e outros órgãos. Dessa união em 07.08.2009, entrou em 

vigor aLei 13.542, que criandoà Nova CETESB (SÃO PAULO, 2009). 

E o decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, ortogado pelo Governador 

do estado de São Paulo, Paulo Egydio Martins (1976), que classifica as águas do Estado 

de São Paulo em classes de 1 a 4, sendo 1 a melhor em requisitos de qualidade e 4 a pior 

classe (SÃO PAULO, 1977). 

 

4.3.1 Enquadramentos dos corpos d´água  

 

Com base no Art. 9º,Lei nº 9.433 de 1997, tal lei determina o enquadramento de 

corpos d’água, estabelecendo o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao longo 

do tempo. Mais do que uma simples classificação, o enquadramento deve ser visto 

como um instrumento de planejamento, pois deve tomar como base os níveis de 

qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às necessidades 

estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição atual do corpo d’água em questão. 

O enquadramento busca “assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
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exigentes a que forem destinadas” e a “diminuir os custos de combate à poluição das 

águas, mediante ações preventivas permanentes”, (BRASIL, 1997). 

De acordo com Brasil (2005), o CONAMA, através da resolução nº 357 de 17 de 

março de 2005 classificam os corpos de água doce em: especial, 1, 2, 3 e 4, e destas 

somente a classe de nº 4 não pode ser destinada ao uso humano e para os seres vivos, 

devido a sua baixa qualidade e por demandarem um custo muito alto para seu 

tratamento não são aproveitas. As demais classes diferem entre si pelo tipo de 

tratamento utilizado em sua desinfecção antes de ser distribuído à população, como 

pode ser observado noQuadro 3. 

 

Quadro3. Classificação dos corpos hídricos segundo suas ponderações e a relação dos 

usos das Águas 

Resolução CONAMA 357/05 

Usos Classes 

Es

p
-1 

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 que se 

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:Adaptado (BRASIL, 2005). 
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Conforme o decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, classifica a Bacia do 

Rio Tietê-Alto (Zona Metropolitana), e suas drenagens, incluindo a Bacia do rio 

Baquirivu-Guaçu e todos os seus afluentes pertencem à classe 3, com exceção do 

Reservatório do Tanque Grande que se enquadra na classe 2 (SÃO PAULO, 1977).  

Portanto, as águas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão estão inseridas na 

classificação de ordem três, e de acordo com a Resolução do CONAMA 357/05, são 

determinados para esse tipo de classe de corpo hídrico, os seguintes 

parâmetrosanalisados neste trabalho. 

 Sólidos Totais (ST) máximo de 500 mg/ L; 

 Fósforo Total (PT) máximo de 0,15 mg/L; 

  Coliformes Termotolerantes (E. coli) sendo limite 2500/ 100 ml; 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), menor ou igual a 10 mg/ L O2; 

 Demanda Química de Oxigênio (DQO), não determinado; 

 Temperatura, a legislação não determina valores para esse parâmetro, mas 

Esteves et al. (2011) afirma que um ambiente aquático precisa de temperaturas entre 18 

e 25°C para poder manter o ecossistema; 

 Oxigênio dissolvido (OD), com limite estabelecido maior ou igual a 4 mg /L O2; 

 Turbidez (100 UNT); 

 Potencial hidrogeniônico (upH) entre 6 e 9. 

 

4.4 Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

 

Os indicadores e índices ambientais se originaram como fruto da crescente 

preocupação social para com os aspectos ambientais de desenvolvimento, processo no 

qual requer um número elevado de informações cada vez maiores. No entanto, os 

indicadores tornaram-se fundamentais no processo decisivo na tomada de decisões 

públicas e no acompanhamento dos seus efeitos (PIASENTIM, 2007). 

O estudo da qualidade da água tem como finalidade, agrupar um elevado número 

de informações de uma forma que possibilite uma rápida interpretação e 

reconhecimento das tendências do tempo e espaço e, portanto, os indicadores da 

variação das qualidades das águas são considerados uma aproximação válida das 

alterações ambientais. 
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De acordo com a CETESB (2013), o IQA foi desenvolvido para avaliar a 

qualidade da água bruta, visando seu uso para fins de abastecimento público após 

tratamento e vem sendo utilizado como medida e análise desde 1975. Osparâmetros 

utilizados para calcular o IQA são em sua maioria indicadores de contaminação causada 

pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais. 

A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA confere algumas limitações, 

já que este índice não analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento 

público, tais como substâncias tóxicas, protozoários patogênicos e substâncias que 

interferem nas propriedades organolépticas da água. O IQA é composto por nove 

parâmetros, com seus respectivos pesos (w) fixados, tais como: OD, Coliformes 

Termotolerantes, pH, DBO, Temperatura, Nitrogênio Total, Fósforo total, Turbidez e 

Resíduo Total. Estes parâmetros são estabelecidos em função da sua importância para a 

conformação global da qualidade da água, variando de um estado para o outro 

(CETESB, 2013). 

Segundo a CETESB (2013), para o calculo do IQA, o Estado de São Paulo, é 

utilizado os pesos: OD (17%), turbidez (8%), coliformes termotolerantes (15%), sólidos 

totais (8%), pH (12%), DBO (10%), temperatura (10%), nitrogênio total (10%) e 

fósforo total (10%). Os significados ambientais de algum desses parâmetros utilizados 

neste trabalho estão descritosno Quadro 04. 
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Quadro 4. Parâmetros analíticos ambientais e seus significados. 

 Parâmetros e Significados ambientais 

Turbidez 

Pode reduzir a penetração de luz prejudicando a realização da fotossíntese devido 

aos sólidos em suspensão provenientes do meio natural (rochas, argila, etc.) ou 

antrópico (lixo doméstico, industrial, etc.). 

Temperatura 

O aumento da temperatura nos corpos hídricos pode acarretar o aumento das reações 

químicas, físicas e biológicas e a diminuição dos gases dissolvidos como o OD, além 

da transferência de gases, ocasionando mau cheiro. 

pH 

Originário da dissolução de rochas, oxidação de matéria orgânica (m.o) (natural) 

além de despejos domésticos ou industriais (antrópico). Sua elevação pode estar 

associada a proliferação de algas além de suas alterações serem indicativos de 

presença de efluentes industriais 

Fósforo 

Considerado nutriente essencial para o crescimento de microrganismos responsáveis 

pela estabilização da m.o. Usualmente encontrado nos esgotos, associados aos 

produtos químicos domésticos (detergentes fosfatados) ou de origem fisiológica 

(fósforo lipídicos). 

OD 

Vital para os seres aquáticos aeróbicos, o OD é o principal parâmetro de 

caracterização dos efeitos da poluição nos rios por despejos orgânicos. Seus valores 

elevados estão associados à presença de algas e valores inferiores são indicativos de 

m.o (esgotos). 

DBO e DQO 

O principal efeito ecológico da poluição orgânica em um curso d´água é o 

decréscimo dos teores de oxigênio dissolvido causado pela respiração dos 

microrganismos que se alimentam da m.o presente nos esgotos.Com isso a DBO 

retrata de forma indireta a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar através 

de processos bioquímicos e a DQO através de processos de oxidação por meio de 

um forte oxidante 

ST (sólidos Totais) 

Podem ser considerados todos os contaminantes presentes na água, com exceção dos 

gases dissolvidos. Esses sólidos podem ser voláteis (orgânico) ou fixos (inorgânico). 

Suas presenças nos rios alteram valores de condutividade, pH, além da cor que está 

associada a natureza do contaminante. 

E. coli 

Encontrada em esgotos, efluentes tratados e águas naturais sujeitas a contaminação 

recente por seres humanos e atividade agropecuárias. Está bactéria pertencente ao 

grupo dos coliformes fecais proporcionam riscos à saúde dos seres humanos e 

animais. 

Condutividade 

Capacidade da água conduzir a corrente elétrica, depende das concentrações iônicas 

e da temperatura e indica a quantidade de sais existentes na coluna d’água 

representando, portanto, uma medida indireta da concentração de poluentes. 

Fonte:Adaptado de Sperling (2005) e CETESB (2012). 
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O cálculo do IQA é feito por meio do produtório dos nove parâmetros pré-estabelecidos 

através da equação 1. 

                    (Eq. 01). 

Onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância 

para a conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que:  

qi = qualidade do i-ésimo, parâmetro obtido do respectivo gráfico de qualidade, em 

função de sua concentração ou medida (resultado da análise). 

O valor do IQA é um número que varia de 0 e 100, e seus valores e significados 

são distribuídos em categorias, conforme descrito no Quadro 5 com seus respectivos 

significados. 

 

Quadro5. Classificação do Índice de Qualidade da água e suas ponderações. 

 

Categorias Ponderações Seu significado 

Ótima 79 <IQA ≤ 

100  

Água limpa e com biodiversidade predominante  

Boa  51 <IQA≤ 79 Água com pouca carga de poluentes, necessitando de 

um tratamento para disponibilização 

Regular   

36 <IQA≤ 51 

Água com qualidade regular, que apresenta 

quantidade bem maior de contaminantes exigidos 

pelos órgãos públicos, carecendo de tratamento 

adequado para sua utilização 

Ruim  19 <IQA≤ 36 Água com qualidade ruim para o consumo, sendo 

necessário tratamento químico fortificado.  

Péssima  IQA≤ 36 Água contaminada, servindo apenas para a navegação 

Fonte: Adaptado de CETESB (2013) 
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4.5  Uso e Ocupação da terra e o Geoprocessamento como Ferramenta de 

Estudo 

 

O geoprocessamento pode ser definido como a utilização de técnicas 

matemáticas e computacionais para tratar dados e objetos ou fenômenos 

geograficamente identificados ou ainda, extrair informações destes objetos ou 

fenômenos quando eles são observados por um sistema sensor (CÂMARA; 

MEDEIROS 1996; CÂMARA et al., 2001). 

Vettorazzi (2006) coloca que sistemas de Informações Geográficas são 

ferramentas adequadas à análise ambiental, por possuírem características que 

comportam a espacialização da análise. Já Dalmas (2008) afirma que o 

geoprocessamento é um conjunto de técnicas de processamento e análise de dados 

espaciais que podem ser divididos em três grandes linhas gerais: - Cartografia; - 

Sensoriamento Remoto; - Sistema de Informações Geográficas (SIG).Sendo que destas 

três linhas, o SIGéconsiderado a ferramenta ideal para a integração de dados, 

informações e cartas de naturezas e escalas diferentes. 

Christofoletti (1999), Silva e Rodrigues (2010) definem Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) como um conjunto integrado de programas especificamente 

elaborados para serem utilizados com dados geográficos. 

De acordo com Donhaet al. (2006), a ferramenta SIG tem sido usada por vários 

setores que tratam da questão ambiental para o planejamento ambiental, pois a avaliação 

integrada de um grande número de variáveis se torna possível e simplificada com o uso 

deste sistema. O SIG permite a rápida geração de informações intermediárias e finais, 

além da inclusão de variáveis anteriormente não pensadas, visto que possibilita novas 

interações a qualquer momento. 

Ferreira (2013) afirma que os SIGs são ferramentas aliadas ao monitoramento 

ambiental, onde por meio de imagens de satélite, podem ser monitoradas queimadas, 

áreas de risco e, também, unidades de conservação podem ser acompanhadas, que 

quando utilizada, torna-se útil para gestores e pesquisadores que estudam o 

planejamento ambiental. De acordo com os mesmos autores, apesar dos sistemas de 

apoio à decisão serem uma das mais importantes funções de um SIG, as ferramentas 

desenhadas especialmente para este fim existe em número relativamente pequeno na 

maior parte dos softwares de SIG. Um exemplo é o Software Idrisi for Windows, que 
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inclui em seu sistema vários módulos especialmente desenvolvidos para auxiliar nos 

processos de tomada de decisão, que incorporam os erros no processo, ajudando na 

construção de mapas de aptidão através de critérios múltiplos. 

Desse modo, o geoprocessamento torna-se um conjunto de ferramentas capaz de 

reunir a cartografia, o armazenamento de dados, permitindo que sefaça o tratamento e a 

análise dessas informações, tudo isso de forma integrada, através de programas 

computacionais relacionados a um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Sendo 

possível elaborar um diagnóstico socioambiental de uma determinada área de estudo, 

através da criação e monitoramento de um banco dedados. Mais que isso, o uso 

integrado de planos de informações permite que esse diagnóstico seja preparado de 

forma que as interações entre temas sejam claras e construtivas. Entendam-se aqui 

temas como cada característica da área a ser analisada, como por exemplo: tipo de solo, 

clima, corpos hídricos, vegetação e ocupação, dentre outras (MELLO et al., 2008; 

SEBUSIANI &BETTINE, 2011; SOUZA & MELLO, 2012; RIBEIRO, 2016). 

A constante interação do ser humano com o meio ambiente tem provocado 

mudanças no uso da terra ao longo do tempo, trazendo benefícios à sociedade e 

consequências ambientais (TURETTA, 2011). 

Os primeiros trabalhos sobre uso da terra se iniciaram no final da década de 

1930 do século passado e perduraram até os anos de 1940, quando predominaram 

estudos sobre a colonização e as viagens de reconhecimento, como os dedicados à 

análise da colonização do Sul do Brasil através da migração ou os que se dedicaram à 

análise da ocupação da Amazônia (IBGE, 2006). 

Segundo o IBGE (2006), já na década de 1970, foram registrados tanto os 

progressos em análises de classificação das formas e das dinâmicas de uso da terra, 

especialmentea partir de focos temáticos, como o uso nos meios técnico e 

acadêmicodeprocedimentos estatísticos na geografia, refletindo uma forte ênfase às 

análises quantitativas na produção dos trabalhos da época.  

Órgãos importantes,como o IBGE e centros educacionais (universidades), 

disseminaram no País vários estudos sob estefoco. A geografia nessas instituições, no 

entanto, ainda não incorporara, deforma sistemática, procedimentos de análise 

utilizando o sensor remoto. O primeiro trabalho sistemático utilizando o sensoriamento 

remoto como ferramenta de interpretação dos fenômenos espaciais de significado 

nacional foi o Levantamento Sistemático de Recursos Naturais, realizado pelo 

RADAMBRASIL, utilizando imagens de satélite (IBGE, 2006). 



43 
 

Ainda de acordo com IBGE(2006), um dos pontos mais importantes no Uso da 

terra é levantar informações e criar padrões de Cobertura de Terra no ponto estudado. 

Essas ações envolvem pesquisas de escritório e de campo, voltadas para a interpretação, 

análise e registro de observações da paisagem, concernentes aos tipos de uso e cobertura 

da terra, visando a sua classificação e espacialização através de cartas. O levantamento 

sobre o uso e a cobertura da terra comporta análises e mapeamentos e é de grande 

utilidade para o conhecimento atualizado das formas de uso e de ocupação do espaço, 

constituindo importante ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de 

decisão. 

Ao retratar as formas e a dinâmica de ocupação da terra, esses estudos também 

representam instrumento valioso para a construção de indicadores ambientais e para a 

avaliação da capacidade de suporte ambiental, diante dos diferentes manejos 

empregados na produção, contribuindo assim para a identificação de alternativas 

promotoras da sustentabilidade do desenvolvimento. (IBGE, 2006). 

Um desses indicadores é a impermeabilização do solo em áreas urbanizadas que 

acarretam problemas como enchentes e contribui para processos de poluição difusa dos 

rios das grandes cidades. 

Sebusiane e Bettine (2011) afirmam que a intensidade de uso e ocupação da terra 

está fortemente associada ao nível de impermeabilização do solo da região.Nucci (1999) 

atribui ao ambiente urbano (poluição, enchente, ilha de calor, lixo, ruído, verticalidade 

das edificações, densidade populacional, espaços livres e cobertura vegetal), 

relacionando com a possibilidade de uso e intensificação do solo (adensamento) e com a 

qualidade ambiental. 

Esse processo de impermeabilização da terra, conjunto englobando construção 

de moradias, asfaltamento, canalização de córregos, permitem ao ser humano usufruir e 

se alojar nesses espaços de terra, principalmente ao entorno de rios.  

De acordo com Almeida (2010), os rios são espaços que se tornaram a 

alternativa de acesso à moradia para a população mais carente que não podem adquirir 

um espaço seguro na cidade, e em consequência, agregam impactos ambientais, tais 

como poluição dos corpos hídricos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Etapa Inicial 

 

 

Envolveu consultas bibliográficas, a fundamentação teórica e a montagem de um 

banco de dados espaciais, realizando uma busca de informações quanto à área abordada 

e os temas relacionados em questão. Essas informações pesquisadas partiram de fontes 

confiáveis como: dissertações, teses, livros, relatórios técnicos, páginas eletrônicas e 

artigos científicos. 

O banco de dados espaciais em formato digital foi desenvolvido através de 

técnicas de geoprocessamento que envolvem a integração e compatibilização de dados 

de diferentes naturezas, fontes, escalas, datas e formatos. O banco está composto por 

uma base cartográfica, fotos aéreas e outros planos de informações temáticas, 

sistematizados em ambientes de sistema de informações geográficas (ArcGis e QGis). 

Para essa etapa os materiais utilizados foram: 

 Plano de informação dos mapeamentos da RMSP produzido por Oliveira et al. 

(2009), escala 1:10.000, em formato vetorial (shp) disponível no laboratório de 

geoprocessamento do curso de mestrado em Análise Geoambiental da Universidade 

Guarulhos; 

 Mapas utilizados: Geológico, Pedológico, Declividade, Geomorfológico, Bacias 

e Sub-Bacias Hidrográficas e Drenagens (1:10.000);  

 Imagens do satélite Landsat-8; 

 Aplicativo de sistema de informações geográficas QuantunGis- versão 2.8.1, 

padrão de licença livre; 

 Aplicativo de sistema de informações geográficas ArcGis; 

 Aplicativo Google Earth, disponível na web. 
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5.2. Etapa de Elaboração dos Mapas 

 

5.2.1 Mapas temáticos 

 

Para a elaboração dos Mapas temáticos (declividade, geologia, geomorfologia, 

pedologia, malha hídrica) da área de estudo, foram feitas adaptações a partir das curvas 

de nível e contorno a Bacia, com resolução espacial (pixel) de 30 metros no solo, do 

Projeto Bases (OLIVEIRA et al., 2009) utilizando ferramentas do ArcGis. 

A ferramenta utilizadano ArcGis foi a TIN (Triangulated Irregular Network), 

Rede Triangular Irregular, na qual, consiste de um modelo digital criado a partir de 

curvas de nível e/ou pontos cotados, aonde ocorre a interpolação dos valores de altitude 

por meio da criação de triângulos entre uma linha e outra e cria um modelo matemático 

com valores de altitude, representando o espaço a partir de um conjunto de triângulos 

com tamanhos variados. 

 

 5.2.2 Mapa deuso da terra 

 

O mapeamento de uso da terra foi elaborado em duas etapas: A primeira é 

referente à fotointerpretação e reconhecimento dos elementos homogêneos da cobertura 

terrestre; a segunda corresponde ao mapeamento através da digitalização 

dos layers sobre a imagem no banco de dados espaciais. 

Na etapa de fotointerpretação os aspectos visuais dos objetos foram identificados 

e reconhecidos considerando como parâmetros: cor, textura, geometria (forma), 

tamanho, orientação e distribuição espacial. Diante do reconhecimento dos objetos, foi 

adotada uma subdivisão hierárquica na etapa de classificação, com base na composição 

dos objetos e pela função destes no espaço.  

O mapeamento a partir dos layers sobre o banco de dados digital foi feito através 

do softwareArcGis. Conforme classificação apontados por Tominagaet al. (2004; 2005) 

e IBGE (2006), as áreas urbanas foram analisadas em seu estágio de ocupação (nível de 

consolidação). Através da atividade de fotointerpretação e reconhecimento dos objetos 

observados na cobertura terrestre, o mapeamento de uso da terra se deu por uma 

classificação. Os equipamentos particulares foram organizados nas classes apresentadas 

a seguir. O mapa de uso da terra foi elaborado com dez classes: cobertura arbórea, 

vegetação arbustiva, corpo d’água, chácara/ sitio, galpões industriais, equipamentos 
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públicos (escola, hospitais), residencial consolidado, condomínios, residencial não 

consolidado e solo exposto. 

 

5.2.3 Delineamento Amostral 

 

As amostras foram sazonais de forma a descrever o comportamento do Córrego 

do Taboão entre os períodos seco e chuvoso,totalizando 6 amostras coletadas, 

compreendidas entre setembro de 2015 a agosto de 2016, através de quatro pontos 

escolhidos ao longo da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. 

Esses locais de amostragem escolhidos para as análises da qualidade da água 

foram selecionados mediante fatores que potencialmente poderiam influenciar, direta ou 

indiretamente, de forma significativa, a qualidade do corpo d`água, incluindo descargas 

de fontes de poluição, tanto pontuais como difusas, e principalmente, a influência do 

uso da terra ao entorno dos locais. Os pontos, a saber, são: 

 Ponto 1:  

Localizado na Av. Martins Jr,n.2225 a 788 m do nível do mar (345521,33 W; 

7409505,78 S), tratando-se do ponto mais preservado da bacia, compreendida como 

cabeceira/montante ou nascente. Ao seu entorno á presença de mata reflorestada 

primária de eucaliptos e porções de áreas nativas mescladas com áreas urbanizadas, 

como mostra a Figura 8. 
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Figura 8: Imagens e localização do Ponto 1 da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão, Guarulhos (SP). 

Fonte: pelo autor. 
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 Ponto 2:  

Localizado na Avenida Marginal, n.147 a 752 m do nível do mar (345834,71 

W; 7408534,00 S)), ponto com alta concentração de urbanização. Ao seu entorno á 

presença de mata reflorestada primária de eucaliptos e porções de áreas nativas 

mescladas com áreas urbanizadas, presença de indústrias e galpões, como mostra a 

Figura 9. 

 

Figura 9: Imagens e localização do Ponto 2 da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão, Guarulhos (SP). 

Fonte: pelo autor. 
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 Ponto 3:  

Localizado na Rua Acapulco com a Travessa Acapulco a 752 m do nível do 

mar (345986,07 W; 7408283,01 S), ponto com densa urbanização, com presença de 

áreas precárias e pouca vegetação, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10: Imagens e localização do Ponto 3 da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão, Guarulhos (SP). 

Fonte: pelo autor. 
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 Ponto 4:  

Localizado na rua Joaquina de Jesus a 734 m do nível do mar (347024,24 W; 

7407766,15 S), correspondente ao exutório (foz) da bacia, ao seu entorno a presença 

marcante da urbanização e vários galpões industriais e logísticos além da proximidade 

com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11: Imagens e localização do Ponto 4 da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão, Guarulhos (SP) 

Fonte: pelo autor. 
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O tipo de coleta empregada neste estudo foi o da amostragem simples, onde em 

um ponto específico do córrego, a uma profundidade de 15 a 30 cm da superfície, onde 

se retira a amostra para a análise laboratorial ou se faz “in situ”. 

Adotou-se uma metodologia específica de coleta e preservação das amostras, 

baseada no roteiro da APHA (1998), para assegurar o acondicionamento e o 

armazenamento adequados, além de tempo máximo permitido entre a coleta e a análise, 

de maneira a não comprometer a integridade das amostras e consequentemente, os 

resultados. 

 

5.2.3.1 Procedimento Analítico 

 

A obtenção dos resultados referentes à qualidade da água na Bacia Hidrográfica 

do Córrego Taboão foi realizada em duas etapas, em campo e em laboratório. 

 

 Campo(“in situ) 

 

No campo foram realizadas as análises de turbidez, condutividade elétrica, 

temperatura, Oxigênio Dissolvido (OD) e pH através de equipamentos eletrônicos 

apropriados (Figura 12 a), no qual consistiu na coleta da amostra através de um balde de 

alumínio (próprio para essa finalidade) que, auxiliado por uma corda faz-se a captação 

da amostra (Figura 12 b)e transfere –se para um frasco para a prévia leitura. Os 

resultados das leituras se deram através da média de três (3) leituras, em espaços de 

tempo entre 5 minutos. 

 

(a)                                                                 (b) 

Figura 12. (a)Imagem dos Equipamentos utilizados no campo, (b) procedimento de coleta das amostras. 

Fonte: do autor. 
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Após as análises feitas em campo, como mostra o parágrafo anterior, as amostras 

foram condicionadas adequadamente em frascos para posterior analise dos parâmetros 

que necessitam de equipamentos presentes no laboratório como de fósforo total (PT) e 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), acidificados com dez (10) gotas de H2SO4 1:1 

previamente no campo, Coliformes termotolerantes (CT, representado aqui pela E. coli), 

coletados em frascos esterilizados através de autoclavagem, ação realizada pelo 

Laboratório de Microbiologia do campus além da Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) e Sólidos Totais (ST), que não necessitam tratamento prévio, conforme método 

proposto por CETESB (2003, 2008). 

 

 Laboratório 

 

No laboratório, as análises dos parâmetros (PT, DBO, DQO e ST) exceto o da 

E.coli, se deram através da utilização de aparelhagem, vidrarias e reagentes 

disponibilizados pelo Laboratório de águas e a análise de coliformes, através de 

utilização do Laboratório de Microbiologia.  

As metodologias empregadas em cada análise foram seguindo metodologias de 

Standard Methods for theExaminationofWaterandWastewater 20
th

 Ed APHA (1998). 

 

 Fósforo: método 4500-P E.  Método de ácido ascórbico; 

 DQO: método 5220 D. 5-18. Método oxidante com Dicromato. 

 DBO:método 2540 B, através de Analisadores eletrônicos de DBO via método 

manométrico (VELP, 2016); 

 ST:método 2540 B. Método Gravimétrico. 

 E. coli: método 9222. Consistindo na contagem de colônias depois de 24 horas 

em meio de cultura a 37°C. 

 

5.2.3.2  Índice de Qualidade de Água Modificado (IQAm) 

 

Para o cálculo do IQA, foram feitas duas modificações após estudos prévios 

conduzidos na Universidade Guarulhos na equação do IQA utilizada pela CETESB 

(2013). Não foram contemplados os parâmetros Temperatura e Nitrogênio Total. 
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A Temperatura não foi utilizada devido às características da área de estudo, a 

variação deste atributo é mínima no decorrer das análises, diminuindo assim o seu grau 

de influência entre os pontos.Além disso, no próprio cálculo utilizado pela CETESB, 

sempre é considerada variação de temperatura igual a zero.  

Já o Nitrogênio Total não foi utilizado devido à ausência dos equipamentos 

necessários para a sua análise na universidade onde essa pesquisa foi realizada, outro 

fato relevante é o uso dos resultados de E.coli, que para serem atribuídos na formulação 

deste índice, primeiramente é feito um fator de correção, onde o valor é multiplicado 

por 1,2, originado assim os valores de coliformes termotolerantes. 

Para a composição do cálculo do Índice de Qualidade das Águas Modificado 

(IQAM) considerou-se os seguintes valores de contribuição para os atributos (Tabela 1), 

Adaptados de CETESB (2013). 

 

A equação modificada ficou desse modo: 

 

Equação 2. Equação do Índice de Qualidade das Águas Modificado (IQAM).  

 

(Eq.02) 

Sendo n=7  

 

Cabe destacar que a equação proposta apresentou grande proximidade para os valores 

de IQA modificado (IQAm) e o IQA (CETESB), indicando a confiabilidade para os 

valores obtidos, seguindo a Tabela 02. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tabela 1. Parâmetros de qualidade de água e os respectivos pesos relativos utilizados 

no cálculo do Índice de Qualidade de Água Modificado 
Parâmetros Pesos (wi) 

Oxigênio dissolvido 0,20 

Coliformes termotolerantes 0,17 

pH 0,13 

DBO 0,15 

Fósforo Total 0,15 

Turbidez 0,10 

Sólidos totais 0,10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente dissertação apresenta o item referente a Resultados e Discussão na forma 

de artigo que está descrito a seguir. Existem as referências bibliográficas do Documento da 

Dissertação no final da mesma e também as referências bibliográficas do artigo apresentado. 

 

REFLEXOS DO USO DA TERRA NA QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO TABOÃO, GUARULHOS (SP) 

REFLECTIONS OF LAND USE ON WATER QUALITY IN THE TABOÃO STREAM 

WATERSHED, GUARULHOS (SP) 

 

Resumo 

A expansão na grande maioria das cidades brasileiras, tem ocorrido sem o devido 

planejamento territorial, e tem consequentemente afetado a qualidade de suas águas 

superficiais. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os reflexos do uso e ocupação da 

terra na qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão - Guarulhos, Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). Para avaliar os reflexos desta ocupação territorial na 

qualidade da água, as amostras foram coletadas bimestralmente no período de um ano, sendo 

avaliadas frente aos parâmetros físico-químicos e microbiológico, Índice de Qualidade de 

Água (IQA), e mapa de uso e ocupação da terra. Os valores do Índice de Qualidade de Água 

(IQA) do Córrego Taboão apresentaram fortes indícios de degradação mesmo para o ponto 

mais preservado localizado na cabeceira da bacia, com IQA Regular, decorrente do avanço da 

urbanização na área. Os demais pontos apresentaram resultados de IQA Péssimo, devido à 

intensa urbanização, que contribui com a descarga de materiais orgânico e inorgânico, através 

de lixo e esgoto doméstico, além da presença de indústrias e empresas transportadoras. A 

coleta e tratamento de esgoto, associado com a orientação e fiscalização do descarte de 

resíduos sólidos são práticas a serem adotadas pelo poder público visando a recuperação dos 

recursos hídricos e aumentoda disponibilidade hídrica. 

 

Palavras-chave:Degradação Ambiental, Eutrofização, Águas Urbanas, Poluição Hídrica. 
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Abstract 

The expansion in most Brazilian cities has occurred without proper territorial planning, and 

has consequently affected the quality of its surface waters. The present work aims to evaluate 

the effects of land use on the waters quality of the Taboão Stream Watershed - Guarulhos, 

Metropolitan Region of São Paulo (MRSP). In order to evaluate the effects of this territorial 

occupation on water quality, the samples were collected bimonthly in a period of one year, 

being evaluated the physical-chemical and microbiological parameters, Water Quality Index 

(WQI), and land use map. The WQI values of the Taboão Stream presented strong evidence 

of degradation even to the most preserved point located at the head of the watershed, with 

Regular WQI, due to the urbanization advance in the area. The other points presented Very 

Bad WQI, due to the intense urbanization, which contributes to the discharge of organic and 

inorganic materials, through solid waste and sewage, in addition to the presence of industries 

and transport companies. The collection and treatment of sewage associated with the guidance 

and inspection of solid waste disposal are practices to be adopted by the public authorities 

aiming at the recovery of water resources and increase of water availability. 

 

Keywords: environmental degradation, eutrophication, urban waters, water pollution. 
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INTRODUÇÃO 

 

A associação do crescimento acelerado da urbanização e a falta de planejamento 

urbano são um dos principais fatores responsáveis pela degradação ambiental de muitos 

municípios brasileiros. Como consequência desse crescimento desordenado, verifica-se a 

contaminação dos rios, córregos e suas várzeas, que se tornam receptores dos esgotos 

produzidos tanto pela via doméstica quanto via industrial, além da destruição das matas 

ciliares para a ocupação de habitações, na maioria das vezes ilegais, assim como pela 

impermeabilização do solo através de implantação de ruas e avenidas (ESTEVES, 2016; 

GALLI e ABE, 2010). 

Em função dos problemas já citados, foram tomadas medidas de controle e melhorias 

na qualidade das águas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos em 1997, que 

estabelece a Bacia hidrográfica como unidade territorial e a criação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), visando a gestão e o uso eficaz de suas 

águas (CAPOZZOLI, 2015). 

Ao ser estabelecido como unidade territorial, a Bacia hidrográfica tornou-se um 

importante instrumento para estudos, planejamento, gestão e gerenciamento dos recursos 

hídricos, pois esse espaço geográfico possibilita um perfeito estudo das interações entre as 

características físicas com as várias formas de usos da terra (TELLES, 2013; LIBÂNIO, 2004; 

BRASIL, 1997; MUÑOZ, 1997). 

A qualidade da água está associada tanto com áreas de mata ciliar preservadas quanto 

em regiões sem a presença dessas unidades (LIBÂNIO, 2004).  

Como por exemplo, a qualidade das águas do Rio Corumbataí, localizado no estado de 

São Paulo, estava diretamente associda com a presença ou ausência de mata, constatando que 

locais com atividades antrópicas, a qualidade da água era bem inferior (PEREIRA-SILVA et 

al., 2011). 

A qualidade da água é produto de fenômenos naturais e de ações antrópicas, estando 

relacionada ao uso e ocupação da terra ao longo da bacia hidrográfica (MORAIS, 2011). 

 A interferência do ser humano é uma das maiores causas de alterações da qualidade 

da água, seja ela realizada de forma concentrada, como no caso da geração de efluentes 

domésticos ou industriais, ou de forma dispersa, como no caso da poluição com defensivos e 

insumos agrícolas, contribuindo para a incorporação de compostos orgânicos e inorgânicos 

nos cursos de água, alterando diretamente sua qualidade (GALLI e ABE, 2010). 
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Portanto, a água pode ser utilizada como um geoindicador sobre a qualidade ambiental 

de uma bacia hidrográfica (TUCCI, 2008). 

Através das análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas, é 

possível avaliar a qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica. Para análise da qualidade da 

água são utilizados vários indicadores, como o Índice de Qualidade de Água (IQA) que é um 

dos índices mais utilizados no Brasil para avaliar a qualidade da água de um corpo hídrico, 

sendodesenvolvido pela National Sanitation Foundation, dos Estados Unidos, em 1970, e 

posteriormente adaptado pela Companhia Ambiental do estado de São Paulo (CETESB) 

(RIBEIRO, 2016). 

Trata-se de um índice composto de nove parâmetros, e que é particularmente sensível 

à contaminação por esgotos domésticos, o que justifica sua utilização vista ser a principal 

fonte de comprometimento da qualidade das águas brasileiras (RIBEIRO, 2016).
 

Nos anos de 2014 a 2016, a região Sudeste do Brasil passou por uma crise em relação 

ao abastecimento de água, crise esta que ainda persiste na região nordeste do país. Fatores 

climáticos alteraram o regime de chuvas na região que impactaram diretamente na oferta de 

água; no entanto, a demanda continuou crescente para a população de aproximadamente 20 

milhões de habitantes na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) que possui 39 

municípios. Um destes municípios é Guarulhos, segunda cidade com maior população do 

Estado de São Paulo e a 12ª mais populosa do país (FORAGE, 2009) e devido sua 

localização, tornou-se um centro estratégico de distribuição e logística para a economia não só 

da Região do Alto Tietê, como também de São Paulo e do País.  

O crescimento urbano desordenado do município de Guarulhos, associado à falta de 

saneamento básico, acarretam um cenário preocupante quanto a qualidade de suas águas, 

tanto para abastecimento público, quanto para condições de saúde pública (IBGE, 2008; 

SAAD et al., 2013; ROSSI, 2011). 

Este crescente processo de urbanização no município de Guarulhos, ocorreu 

principalmente na região sul, caracterizada pela baixa declividade e facilidade de acesso as 

principais vias, como a Rodovia Presidente Dutra e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

No entanto, esta expansão vem ocorrendo na região norte do município, uma região rica em 

mananciais (ANDRADE et al., 2008; PMG, 2008; VARGAS et al., 2015). 

O desenvolvimento desta pesquisa tem como ênfase, a investigação do uso e ocupação 

da terra na Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão e seus reflexos na qualidade de suas águas. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

 

Localização e características da área de estudo 

 

A área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Córrego do Taboão (BHCT) apresentada 

naFigura 1, é um dos contribuintes da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, principal 

bacia do Município de Guarulhos.  

Com uma área de 3,5 km
2
 está localizado a centro-oeste do município, limitando-se ao 

norte com os bairros da Invernada e Cabuçu de Cima; a oeste com os bairros Morros e Bela 

Vista; a sul com Vila Barros; e a leste com a área do Aeroporto Governador Franco Montoro 

(Aeroporto Internacional de Guarulhos). 

 
Figura 1. Localização geográfica da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão no município de 

Guarulhos (SP) (Fonte: Lab. Geoprocessamento UNG). 

 

Uso e ocupação da terra 

 

De acordo com a CETESB (2012), o mapa de uso e ocupação da terra foi elaborado a 

partir de um conjunto de dados já existentes do Projeto Bases Geoambiental de Guarulhos, 

com a delimitação da bacia, drenagens, sistema viário, vegetação, ocupações urbanas, na qual 

foi realizada a atualização destas áreas de acordo com os padrões estabelecidoscom a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Invernada_(distrito_de_Guarulhos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabu%C3%A7u_de_Cima_(distrito_de_Guarulhos)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Morros_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bela_Vista_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bela_Vista_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Barros_(distrito_de_Guarulhos)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Guarulhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Guarulhos
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sobreposição de imagem de Satélite Plêiades do ano de 2015. O processo de classificação foi 

feito com a formação de um banco de dados, processado em ambiente de geoprocessamento, 

através de ferramentas como ArcGIS, aliadas as informações retiradas in loco e registros 

fotográficos nas visitas em campo. 

Na primeira metade do século XX, a região das várzeas do Taboão tinham como 

atividades as práticas agrícolas e avicultura, tendo seu crescimento urbano, em direção ao 

norte do munícipo (IBGE, 2006; VARGAS, 2015). 

 Com a implantação da Rodovia Presidente Dutra, na década de 50, essas áreas de 

várzeas foram tomadas por indústrias e, consequentemente, por núcleos habitacionais (IBGE, 

2006). 

De acordo com Prefeitura Municipal de Guarulhos (2008), fatores como a 

proximidade com o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro e os 

perímetros industriais, contribuiram para o crescimento populacional na área do Taboão, 

ainda que de forma fragmentada, apresentando assentamentos precários (favelas, loteamentos 

irregulares). Esse crescimento demográfico foi mais intenso entre 1991 e 2000, cerca de 5% a 

10%, apresentando grande parte de sua área já urbanizada. 

 

Delineamento Experimental (Coleta e Análises da Água) 

 

Para avaliar a qualidade das águas do Córrego Taboão foram selecionados quatro 

pontos de coleta considerando fatores que potencialmente poderiam influenciar, direta ou 

indiretamente, de forma significativa, a qualidade do corpo d’água, incluindo descargas de 

fontes de poluição, tanto pontuais como difusas, e principalmente, a influência do uso da terra 

no entorno dos locais.  

As coordenadas geográficas, altitudes e características dos pontos de coleta das 

amostras de água estão descritas a seguir.  

O ponto P1 (7409505,78S e 345521,33W) de altitude 788m apresenta no seu entorno 

uma área com vegetação mais presenvada; no entanto, a presença de material úrbico em 

grande quantidade a montante do ponto é um indicativo da ação antrópica e condicionante 

para alterar a qualidade da água. O ponto P2 (7408534,00S e 345834,71W) de altitude 752m 

está localizado em uma área com a presença de indústrias (galpões e indústrias químicas), 

solo exposto e com algumas ocupações ordenadas e principalmente desordenadas (favelas). O 

ponto P3 (7408283,01S e 345986,07W) de altitude 752m está localizado em uma área com 

predominância de ocupações regulares consolidadas e ocupações irregulares. O ponto P4 
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(7407766,15S e 347024,24W) está localizado no exutório da BHCT, recebe a influência de 

todos as ocupações ao longo da bacia e no seu entorno existem principalmente a presença de 

galpões, em especial transportadoras, devido a proximidade do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos. Este ponto fica próximo ao seu deságue no rio Baquirivu-Guaçu, um dos 

principais rios de Guarulhos e afluente do rio Tietê. 

O tipo de coleta empregada foi o da amostragem simples, onde em um ponto 

específico do córrego, a uma profundidade de 15 a 30 cm da superfície, retira-se a amostra, 

para a análise laboratorial. Foi adotado método baseado no roteiro da Agência Nacional de 

Águas (ANA) para coleta e preservação das amostras, de forma a não comprometer a 

integridade dos resultados (GRAÇA, 2007). 

As amostras foram coletadas sempre no período da manhã, para evitar possíveis 

alterações da amostra e aumento da temperatura do corpo hídrico pela radiação solar, sendo 

realizadas de forma sazional, totalizando seis amostras, compreendidas entre setembro de 

2015 a agosto de 2016.  

Em campo foram analisados o potencial hidrogeniônico (pH) (pHmetro portátil 

Digimed DM-2), oxigênio dissolvido (OD) (oxímetro Digimed DM-4), turbidez (TU) 

(turbidímetro Quimis Q 279P), e condutividade elétrica (CE) e temperatura (T) 

(condutivímetro Digimed DM-3 acoplado com termômetro digital).  

No laboratório, as análises de fósforo total (PT), sólidos totais (ST) e Escherichia coli 

(E.coli) foram realizadas segundo Standard Methods for examinations of Water and 

Wastewater (ANA, 2011). 

Para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), foram utilizados analisadores 

eletrônicos de DBO via método manométrico (ABREU; CUNHA, 2016). 

Os resultados das análises obtidas em campo e no laboratório foram avaliados 

mediante comparação com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 

(APHA, 2012) para corpos hídricos de água doce de classe 3. De acordo com Decreto 

Estadual nº 10.755 (CONAMA, 2005) o enquadramento dos corpos d’água receptores na 

classificação prevista no Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, o Rio 

Baquirivu Guaçu e todos os seus afluentes, até a confluência com o Rio Tietê, no Município 

de Guarulhos foram enquadrados na classe 3. 

O córrego Taboão, é um afluente do Rio Braquirivu-Guaçu e se enquadra nesta classe 

de corpo hídrico (CONAMA, 2005). 

Os dados obtidos foram analisados pelos métodos de estatística descritiva na forma de 

média, desvio padrão, análise gráfica com histogramas e box-plot. 
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Índice da Qualidade da Água Modificado - IQAM 

 

Aos dados de qualidade de água foi aplicado o Índice de Qualidade da Água 

modificado (IQAm)
19 

em relação ao cálculo do utilizado pela CETESB. Para a composição do 

cálculo do Índice de Qualidade das Águas Modificado (IQAM), ilustrado na equação 1, são 

considerados os seguintes valores de contribuição para os atributos: pH (13%), OD (20%), 

DBO (15%), PT (15%), E. coli (17%), TU (10%) e ST (10%), totalizando 7 parâmetros (n = 

7). 

 

Equação 1. Cálculo do IQA modificado. 

1

n
wiIQAm qi

i

 


(Equação.01) 

Onde: 

IQAm: 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  

 

Os critérios de classificação da qualidade da água analisado para as águas da BHCT 

através do IQAM foram os mesmos utilizados pela CETESB
19

, sendo o valor do IQA um 

número que varia de 0 e 100, apresentando as seguintes categorias: Ótima (79 <IQA ≤ 100); 

Boa (51 <IQA≤ 79); Regular (36 <IQA≤ 51); Ruim (19 <IQA≤ 36) e Péssima (IQA≤ 19). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Bacia Hidrográfica Córrego Taboão (BHRG), apresenta características de uma bacia 

hidrográfica urbano industrial, como pode ser observado a partir do mapa de uso e ocupação 

da terra (Figura 2). As áreas caracterizadas por galpões (indústrias, depósitos, 

transportadoras), equipamentos públicos (escolas, cemitério, prédios publicos), ocupações 
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regulares (residencial consolidado e condomínios) e irregulares (residencial não consolidado), 

representam 71% da área total.  

As áreas com vegetação arbustiva, cobertura arbórea, chácaras e sítios localizadas 

majoritariamente na porção norte da bacia hidrográfica, representam apenas 29% da área total 

da bacia. As temperaturas médias das águas do córrego Taboão para os quatro pontos 

amostrados variaram entre 15,3
o
C e 18,0

o
C nos meses de inverno, e para o período de verão 

variaram entre 24,3
o
C e 25,1

o
C.  

Estes resultados confirmaram o esperado para a região, temperaturas mais amenas no 

inverno e mais elevadas no verão, conforme observado em diversos estudos realizados na 

região que demonstraram temperaturas variando entre 17
o
C e 19

o
C nos meses mais frios e 

entre 23
o
C e 24

o
C nos meses mais quentes (BRANCO, 2008; CETESB, 2012; ZUFFO et al., 

2013; TEIXEIRA, 2014). 

A elevação da temperatura das águas está associada a quantidade de materiais em 

suspensão provenientes de diferentes fontes, a falta de vegetação e a profundidade dos corpos 

hídricos (ZUFFO, et al., 2013; TEIXEIRA, 2014).  

Os pontos P2 a P4, caracterizados pela urbanização no seu entorno, consequentemente 

ausência de vegetação, maior quantidade de material em suspensão e maior turbidez, 

apresentaram durante todo o período estudado, temperaturas superiores ao ponto P1, que, por 

sua vez, caracteriza-se pela presença de vegetação em seu entorno (Figura 2 e Figura 3). 
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Figura 2. Mapa de Uso e Ocupação da terra com os pontos de coleta de amostras na Bacia 

Hidrográfica do Taboão. Fonte: Laboratório de Geoprocessamento UnG. 
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Figura 3. Valores médios e desvio padrão dos parâmetros pH (potencial Hidrogeniônico), 

CE(condutividade elétrica), OD (oxigênio dissolvido), DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio), E.coli (Escherichia coli), PT (Fósforo Total), TU (turbidez) e ST (Sólidos Totais), 

das águas da Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão no período de Setembro de 2015 a 

Agosto de 2016, e limites mínimos e máximos de padrão CONAMA 357/05 para classe 3 

(quando aplicável). 

 

Os valores de pH (Figura 3) nas amostras analisadas para os quatro pontos de coleta 

variaram entre 6 e 8 e apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos na Resolução 
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CONAMA 357/05, de 6 a 9 upH.. Os valores de pH nos córregos e rios do Brasil são bastante 

amplos, com tendência a alcalinidade devido à presença de carbonatos e bicarbonatos 

presentes no meio físico.
35

 As oscilações de pH ocorrem devido ao descarte de despejos 

domésticos e industriais, associação compatível com a área de estudo (BRANCO, 2008; 

MOURA et al., 2010; CAMPOS, 2011). 

O ponto P1apresentou valores médios para os parâmetros E.coli e fósforo total acima 

dos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 para corpo hídrico classe 3, além 

do parâmetro DBO no limite máximo. Em análise de pareto para os parâmetros analisados, o 

microbiológico representou 50% na redução da qualidade da água, seguido pelo PT e DBO, 

com 20% cada. No ponto P1, nascente perenizada do Córrego Taboão, esperava-se que os 

resultados microbiológicos apresentassem concentrações em compatibilidade com a 

legislação em vigor por se tratar de uma região mais preservada e com cobertura vegetal. No 

entanto, os valores apresentaram-se elevados, com contaminação fecal, devido provavelmente 

à grande quantidade de lixo descartado à montante, na beira da via pública, com materiais das 

mais diversas fontes.  

Outro parâmetro que corrobora para a contaminação das águas no ponto P1, oriundas 

de atividades antrópicas é a medida da condutividade elétrica (MOURA et al., 2010). Cada 

região apresenta a condutividade elétrica da água característica, dependendo principalmente 

dos tipos de rochas pelo qual ela permeia (ANDRADE et al., 2015).  

No entanto, acredita-se que 
-1

) 

podem estar também, relacionadas às características do tipo de rocha da bacia, mas 

principalmente ao carreamento de produtos utilizados pelos setores agrícolas, residenciais e 

industriais, pois, conforme o corpo hídrico sofre influência das ações antrópicas, a 

condutividade tende a aumentar (SARDINHA et al., 2008; FIA et al., 2015).  

Além disso, medidas realizadas em bacias hidrográficas próximas a área de estudo e 

com características de solo similares, apresentaram valores de condutividade de 50 a 190 

.cm
-1

 para áreas mais preservadas (ANDRADE et al., 2008; SAAD et al., 2015).
 

Os valores de OD no ponto P1 variaram entre 6,0 e 8,0 mg.L
-1

, portanto, dentro dos 

limites estabelecidos pela resolução Conama nº 357 (nunca inferior a 4,0 mg.L
-1

). Esta mesma 

situação não foi observada para os demais pontos. Os pontos P2 e P4 apresentam alguns 

valores acima do estabelecido pela legislação, no entanto, apresentam valores de oxigênio 

dissolvido muito abaixo do permitido pela legislação, sendo 0,6 mg.L
-1

 para P2 e 0,8 mg.L
-1

 

para P4. No ponto P3 todos os valores de oxigênio dissolvido estiveram abaixo do permitido 

pela legislação com variação entre 0,5 e 3,9 mg.L
-1

.  
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Entre os pontos P1 e P2, há predominância de indústrias, presença de pesqueiro 

ecriação de porcos (familiar), além de ocupações urbanas consolidadas, que contribuem para 

as elevadas concentrações de  matéria orgânica, pois estas atividades são fontes altamente 

poluidoras (SARDINHA et al., 2008; CAMPOS, 2011). Os pontos P2 a P4 sofrem influência 

direta destes tipos de atividades evidenciada na alteração da grande maioria dos parâmetros 

analisados (Figura 3).  

As baixas concentrações de OD presentes em quase todo o Córrego Taboão, 

corroboram com os resultados de elevados valores de DBO (Figura 3), uma vez que a queda 

nas concentrações de OD, registradas no presente trabalho, está diretamente relacionada com 

a decomposição de matéria orgânica oriundas das atividades antrópicas existentes entre o 

ponto P1 e P2 e aos efluentes domésticos que, provavelmente, aumenta nos pontos P3 e P4 

em função do aumento populacional observado nesses pontos.  

Elevados teores de contaminação fecal, evidenciados através das análises de E.coli 

(Figura 3) foram observados ao longo dos pontos P2 a P4. Apesar destes microrganismos não 

serem considerados patogênicos, sua detecção na amostra é um indicador da existência 

potencial de agentes patogênicos que transmitem a esquistossomose e leptospirose (SÃO 

PAULO, 1977). 

Este tipo de contaminação pode estar relacionado com problemas na estrutura das 

canalizações de esgoto das residências ou ainda ao contato direto com fezes humanas ou de 

animais provenientes do escoamento superficial, onde, essas águas, ricas em matéria orgânica, 

oferecem um ambiente adequado para o desenvolvimento de E. coli  elevando o número 

dessas bactérias em razão destas utilizarem este material orgânico como fonte de alimento 

(TONG e CHENG, 2002; COLAÇO et al., 2011).
 

Em regiõesde grande adensamento populacional, como é o caso dos pontos P3 e P4, os 

efluentes provenientes das residências e estabelecimentos comerciais são os principais 

responsáveis pelo aumento das concentrações de coliformes e nutrientes nos rios e córregos
43

 

e, consequentemente, da contaminação das águas que, além de causar desequilíbrio nos 

ecossistemas aquáticos, podem gerar sérios problemas de saúde pública. 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão sofre com processos de inundações, 

principalmente nos períodos de chuva (VARGAS  et al., 2015).
 

A presença dessas águas contaminadas leva a uma série de doenças de veiculação 

hídrica, tais como febre tifoide, cólera, salmonelose, shigelose, poliomielite, hepatite A, 

verminoses, amebíase e giardíase que têm sido responsáveis por vários surtos epidêmicos, 
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representando causa de elevada taxa de mortalidade em indivíduos com baixa resistência 

imunológica (PORTO et al., 2011). 

 Além dessas doenças, ainda são muito comuns às doenças respiratórias crônicas, 

como asma, bronquite, gripes, resfriados e pneumonia. 
 

A eutrofização dos ambientes aquáticos é causada pelo aporte excessivo de nutrientes, 

predominantemente nitrogênio e fósforo, provenientes de esgotos de origem urbana e rural, 

efluentes industriais, escoamentos superficiais urbanas (SANTI et al., 2012; CUNHA, et al., 

2013;  ESTEVES, 2016).
 

Os teores de fósforo total nas águas do Córrego Taboão para os pontos P2 a P4 (Figura 

3), encontram-se muito acima do limite estabelecido pela Resolução Conama 357/05, para 

classe 3, que é de 0,15 mg.L
-1

 para ambientes lóticos. Situação similar também foi encontrada 

em outras áreas da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu - Guaçu, no município de Guarulhos, 

que encontraram valores elevados de fósforo total em áreas mais urbanizadas, sem a presença 

de esgotamento sanitária nas áreas estudadas (ANDRADE et al, 2008; IBGE, 2008; SAAD et 

al., 2015). 

A área urbana consolidada, entre os pontos P2 e P4, apresentam maior 

impermeabilização do solo, e durante os períodos de intensas chuvas, observam-se menores 

valores de fósforo devido ao efeito da diluição das águas.  

Com relação aos parâmetros turbidez e sólidos totais, que estão associados devido à 

presença de material particulado na água, o ponto P2 apresentou os valores mais elevados 

(Figura 3). O desnível da região à montante, com áreas de maiores altitudes entre o ponto P1 e 

P2, faz com que as águas carreiem materiais particulados devido a presença de aluvião, ou 

seja, solo formado através de depósitos de sedimentos, associados as planícies deltaicas 

(PMG, 2008; CETESB, 2012).
 

Além diso, o aporte de esgoto in natura ao corpo hídrico também corrobora para o 

aumento no teor destes parâmetros (MOURA et al., 2010).  

A elevação dos teores de turbidez e sólidos totais para os pontos P2 a P4 se devem ao 

arraste de resíduos sólidos das áreas urbanizadas e de partículas de solo das áreas expostas da 

bacia (ANDRADE et al, 2008; ZUFFO et al., 2013; VARGAS et al., 2017;  BU et al., 2014; 

LIBÂNIO et al, 2005). 

Com base no cálculo do IQA, as águas próxima da nascente do córrego Taboão, ponto 

P1, pode ser classificada como de qualidade Regular (Figura 4).  
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Figura 4. Box plot do Índice de Qualidade da Água (IQA) no período de setembro/2015 a agosto de 

2016 nos pontos de coleta do córrego Taboão. 

 

Este resultado está relacionado com a intensa degradação que a cabeceira da bacia 

hidrográfica vem sofrendo devido aos impactos gerados pela ocupação urbana associado ao 

depósito de lixo em locais inadequados. Esta qualidade regular do corpo hídrico, por ser 

próxima a nascente, pode ser considerada com qualidade inferior às demais nascentes do 

compartimento norte do município de Guarulhos, onde foram encontradas qualidades de água 

Boa e Ótima nas nascentes (ANDRADE et al, 2008; OLIVEIRA et a., 2009; PIASENTIN, 

2009; SANTI et al., 2012; CUNHA, et al., 2013;  SAAD et al., 2015). 

Os demais pontos de coleta ao longo da Bacia do Córrego Taboão tiveram suas águas 

classificadas como qualidade péssima. Tal resultado negativo é reflexo da influência das 

concentrações de poluentes que contribuíram para o decréscimo da qualidade das águas 

analisadas, confirmadas através das análises de DBO, OD e E.coli. (PIASENTIN et al., 2009; 

SAAD et al., 2007; SOUZA; GASTALDINI, 2014; BATISTA; GASTMANS, 2015). 

 Estudos em bacias hidrográficas com diferentes níveis de urbanização obtiveram 

resultados similares e atribuiram como principal causa da alteração na qualidade da água o 

lançamento de esgoto doméstico diretamente nos corpos hídricos (SAAD et al., 2007; 

SOUZA; GASTALDINI, 2014; BATISTA; GASTMANS, 2015; ABREU; CUNHA, 2016; 

TRINDADE et al., 2017; VELP, 2017). 
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CONCLUSÃO 

 

A qualidade da água analisada na Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão está 

diretamente relacionada às características de uso e ocupação da terra, assim como à 

disponibilidade de saneamento básico, influenciando na qualidade das águas e nas 

degradações ambientais presentes ao entorno da região. Desse modo, o esgoto doméstico, a 

presença de material úrbico e os efluentes industriais foram os determinantes na baixa 

qualidade de água determinadas nas análises.  

O esgoto doméstico por apresentar elevadas concentrações de coliformes fecais e 

produtos químicos de limpeza, colaboraram para as elevadas concentrações de nutrientes e 

microrganismos encontrados na Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão. 

Os valores do Índice de Qualidade de Água (IQA), para os pontos avaliados na Bacia 

Hidrográfica do Córrego Taboão, apresentaram fortes indícios de degradação mesmo para o 

ponto P1, referente à nascente, localizada na cabeceira da bacia que já sofre grandes impactos 

ambientais decorrentes do intenso avanço da urbanização na área. Para os demais pontos, P2 a 

P4, apresentaram classificação Péssimo, devido à intensa urbanização, que contribui com a 

descarga de material orgânico e inorgânico (lixo doméstico) além da presença de indústrias 

(efluentes industriais) ao longo de seu percurso. 

A elaboração do mapa do uso e ocupação da terra da área estudada possibilitou 

caracterizar e determinar as classes da região e, avaliar as influências desses atributos sobre a 

qualidade da água, diante das fontes de nutrientes introduzidas por elas (classes) no ambiente 

aquático, que consequentemente demonstram indícios nos trechos de área urbana de 

classificação de corpo de água classe 4 e não 3, como foi ortogado anteriormente pela 

legislação. O conhecimento do uso e ocupação da terra em bacias hidrográficas fornece 

subsídios para o planejamento territorial e ambiental da área. 

A coleta e tratamento de esgoto, associado com a orientação e fiscalização quanto ao 

descarte de resíduos sólidos, uma política de educação ambiental de conscientização da 

população são práticas urgentes a serem adotadas pelo poder público na região visando a 

recuperação dos recursos hídricos existentes no território urbanizado, aumentando assim uma 

futura disponibilidade para captação de água passível para ser tratada para consumo humano. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

O grande crescimento populacional da Região Metropolitana de São Paulo nas últimas 

décadas gerou grandes problemas na área ambiental. A degradação ambiental refletida na 

qualidade dos corpos hídricos desta macrorregião é um bom exemplo deste cenário. Ao se 

analisar a qualidade da água na Bacia Hidrográfica do Córrego Taboão observou-se o 

comprometimento da qualidade das águas do Córrego Taboão. O lançamento de esgoto 

doméstico, a presença de material úrbico e os efluentes industriais foram os determinantes na 

baixa qualidade de água determinadas nas análises. O esgoto doméstico por apresentar 

elevadas concentrações de coliformes fecais e produtos químicos em geral colaborou para as 

elevadas concentrações de nutrientes e microrganismos encontrados na Bacia Hidrográfica do 

Córrego Taboão. 

Os valores do Índice de Qualidade de Água (IQA), para os pontos avaliados na Bacia 

Hidrográfica do Córrego Taboão, apresentaram fortes indícios de degradação mesmo para o 

ponto P1, referente à nascente, localizada na cabeceira da bacia que já sofre grandes impactos 

ambientais decorrentes do intenso avanço da urbanização na área. Para os demais pontos, P2 a 

P4, apresentaram classificação Péssimo, devido à intensa urbanização, que contribui com a 

descarga de material orgânico e inorgânico (lixo doméstico) além da presença de indústrias 

(efluentes industriais) ao longo de seu percurso. 

A elaboração do mapa do uso e ocupação da terra da área estudada possibilitou 

caracterizar e determinar as classes da região e, avaliar as influências desses atributos sobre a 

qualidade da água, diante das fontes de nutrientes introduzidas por elas (classes) no ambiente 

aquático, que consequentemente demonstram indícios nos trechos de área urbana de 

classificação de corpo de água classe 4 e não 3, como foi ortogado anteriormente pela 

legislação. O conhecimento do uso e ocupação da terra em bacias hidrográficas fornece 

subsídios para o planejamento territorial e ambiental da área. 

A coleta e tratamento de esgoto, associado com a orientação e fiscalização quanto ao 

descarte de resíduos sólidos, uma política de educação ambiental de conscientização da 

população são práticas urgentes a serem adotadas pelo poder público na região visando a 

recuperação dos recursos hídricos existentes no território urbanizado, aumentando assim uma 

futura disponibilidade para captação de água passível para ser tratada para consumo humano. 
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