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RESUMO 

A água é um recurso indispensável á vida e possui profunda importância no 
desenvolvimento de diversas atividades econômicas. A alta demanda por este 
recurso, aliado com a má utilização e com formas incorretas de uso e ocupação da 
terra, fazem com que sua qualidade seja degradada exponencialmente ao longo dos 
anos. Neste trabalho, objetivou-se relacionar o uso e ocupação da terra com a 
qualidade das águas superficiais da Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol, Guarulhos 
(SP), para isso foram utilizados os indicadores de qualidade de água: Índice de 
Qualidade de Água – IQA e Índice de Estado Trófico – IET, bem como a atualização 
do mapa de uso e ocupação da terra da sub-bacia Hidrográfica em questão, além de 
técnicas estatísticas por estratificação de variáveis e séries temporais de dados. A 
sub-bacia hidrográfica do Cabosol, localiza-se na cidade de Guarulhos no estado de 
São Paulo e integra a bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Cima, que faz parte do 
Comitê de Gestão da Bacia do Alto Tiête, a região estudada está inserida na área de 
implementação das obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas. Para avaliar a 
qualidade da água ao longo da sub bacia selecionaram-se cinco pontos de coleta 
(P1 a P5), escolha dos pontos de coleta fundamentou-se considerando a amplitude 
da superfície de drenagem, na ocorrência de regiões diferentes quanto ao uso e 
ocupação da terra e na facilidade de acesso aos pontos de coleta, foram realizadas 
cinco coletas bimestrais compreendendo dois períodos sazonais, chuvoso e seco, 
entre setembro de 2017 e julho de 2018.   A área de estudo apresentou 
características de uma bacia rural, onde foram identificadas cinco classes de uso e 
ocupação da terra, tendo florestas primarias como classe com maior 
representatividade, correspondendo a 69% de toda cobertura da sub-bacia. Apesar 
da alta preservação mostrada pelo uso e ocupação da terra a qualidade da água na 
região, é fortemente influenciada pelas obras de implementação do trecho norte do 
rodoanel, notando inclusive, o assoreamento de diversos corpos hídricos ao longo 
da sub-bacia, o que pôde ser comprovado através da análise de pareto, ficando 
evidenciado que os parâmetros sólidos totais e turbidez, principais indicadores de 
assoreamentos de corpos hídricos, juntos influenciam sob 71,2%, sobre toda a 
qualidade da água na sub-bacia. O índice de qualidade de água – IQA, apesar de 
apresentar resultados classificados entre ótimo e bom, apresentou queda de 
qualidade ao longo da sub bacia. O índice de estado trófico – IET apresentou seus 
piores resultados em regiões com maior influência antrópica. Apesar das boas 
classificações da qualidade da água obtidas através do IQA e IET, o decréscimo 
destes índices ao longo da área de estudada é provocado pela incidência das 
atividades antrópicas que avançam sobre a sub-bacia, em especial a construção do 
Rodoanel Mario Covas. 
 

 

 

Palavras-chave: Degradação dos recursos hídricos, ocupação do solo, 

urbanização, geoprocessamento. 
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ASTRACT 

 

Water is an indispensable resource for the survival of animals and plants on Earth 

and has deep importance in the development of various economic activities. The high 

demand for resources, combined with misuse and incorrect forms of land use and 

occupation, mean that their quality is degraded exponentially over the years. The 

objective of this study was to relate the use and occupation of the land with the 

surface water quality of the Cabosol Sub-basin, Guarulhos (SP), for which the water 

quality indicators were used: Water Quality Index - IQA and Trophic State Index (EIT), 

as well as the updating of the land use and occupation map of the Hydrographic sub-

basin in question, as well as statistical techniques by stratification of variables and 

time series of data. The Cabosol sub-basin is located in the city of Guarulhos in the 

state of São Paulo and is part of the Cabuçu de Cima River basin, which is part of 

the Management Committee of the Alto Tiête Basin. area of implementation of the 

works of the northern stretch of the Mario Covas Rodoanel. To evaluate the water 

quality along the sub-basin, five collection points (P1 to P5), The choice of collection 

points was based on the amplitude of the drainage surface, the occurrence of different 

regions regarding the use and occupation of the land and the ease of access to the 

collection points. Five bimonthly collections were carried out, comprising two 

seasonal periods, rainy and between September 2017 and July 2018. The study area 

presented characteristics of a rural basin, where five classes of land use and 

occupation were identified, with primary forests as the most representative class, 

corresponding to 69% of all cover of the sub-basin. Despite the high preservation 

shown by the use and occupation of the land the water quality in the region, it is 

strongly influenced by the works of implementation of the northern stretch of the road, 

noting also the silting of several water bodies along the sub-basin, which could It is 

evidenced that the total solid parameters and turbidity, the main indicators of 

sedimentation of water bodies, together influence 71.2% of the total water quality in 

the sub-basin. The water quality index (WQI), in spite of presenting results classified 

as good and good, presented a quality decrease along the sub basin. The trophic 

state index - TSI presented its worst results in regions with greater anthropogenic 

influence. Despite the good classifications of water quality obtained through the WQI 

and TSI, the decrease of these indices over the studied area is caused by the 

incidence of anthropic activities that advance over the sub-basin, especially the 

construction of the Mario Covas Roadway. 

 

 

Keywords: Degradation of Water Resources, Use and Land Occupation, 

Urbanization, Geoprocessing. 
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Apresentação 

 

A partir da segunda metade do século XX, o Brasil começou a experimentar uma 

das mais aceleradas transições urbanas da história mundial. Este processo 

transformou rapidamente um país rural e agrícola em uma país industrial e urbano, 

com grande parte da população passando a ocupar as grandes cidades 

(BAENINGER, 2010). 

Como consequência deste processo, e em especial no estado de São Paulo, 

houve um adensamento das áreas já urbanizadas, acarretando na formação das 

regiões metropolitanas do estado. Esta mudança abrupta se processou de forma 

descontrolada, causando fortes implicações ambientais e sociais aos recursos 

hídricos (ALVES et. al., 2010). 

Atualmente, a região metropolitana do estado de São Paulo compõe-se por 39 

municípios subdivididos em três bacias hidrográficas: Alto Tiete; Paraíba do Sul e Vale 

do Ribeira. Recentemente, a região vivenciou uma das maiores crises hídricas de sua 

história, devido a combinação de baixos índices pluviométricos entre 2013 e 2015, 

aliado com a crescente demanda por água decorrente dos processos de urbanização. 

A ausência de consciência coletiva dos consumidores para o uso racional da água, 

juntamente com a falta de planejamento e gerenciamento adequado dos recursos 

hídricos, chamou atenção para efetiva necessidade de preservação e uso consciente 

desse recurso frente aos processos de urbanização descontrolados (MARENGO et 

al., 2015). 

A cidade de Guarulhos está inserida dentro da região metropolitana do estado 

de São Paulo (RMSP), com uma população de 1,34 milhões de pessoas, (IBGE, 

2016). A cidade abrange uma área correspondente a 320 km², 8º maior PIB do país, 

sendo dividida por duas bacias hidrográficas, em maior parte a Bacia do Alto Tiete e 

em menor parte a Bacia do Paraíba do Sul (OLIVEIRA et al., 2008).  

Guarulhos teve seu crescimento urbano e industrial  marcado por alguns fatores 

como: sua posição geográfica localizada entre a cidade de São Paulo e os estados do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais; o direcionamento de investimento público de grandes 
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obras de infraestrutura que passam ou se localizam na cidade, em especial a Rodovia 

Presidente Dutra, Rodovia Fernão Dias e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o 

que levou a uma rápida industrialização da região e consequente crescimento urbano 

descontrolado colocando os recursos hídricos disponíveis em risco. O município situa-

se sobre o planalto Atlântico correspondendo a uma grande área geomorfológica do 

relevo do estado de São Paulo. Sendo caracterizada por dois conjuntos geológicos 

diferentes, que são divididos pela falha do Rio Jaguari: a porção norte do município 

guarulhense é caracterizada por regiões de relevo montanhoso, com predominância 

de rochas metamórficas, ígneas e sedimentos aluvionares localizados,  influindo uma 

menor pressão antrópica sobre os recursos hídricos disponíveis no local e 

favorecendo ainda a preservação das nascentes disponíveis na região, despontando 

com um alto potencial de tornar-se uma região produtora de água de altíssima 

qualidade (ANDRADE et al., 2009). 

A região sul de Guarulhos é caracterizada por regiões pouco montanhosas de 

amplas áreas de planície fluviais e com predomínio de metassedimentos. Observa-se 

nesta área o alto adensamento populacional, favorecido pelo baixo relevo topográfico 

da região, onde deu-se início ao processo de expansão urbana da cidade. Este 

processo gerou grandes impactos aos recursos hídricos, comprometendo a qualidade 

das águas superficiais presentes na região sul da cidade (OMAR,2008). 

O grande crescimento urbano ocorrido na região sul, promoveu uma ocupação 

e uso da terra desordenada, especialmente nas áreas periféricas da cidade, 

colocando em risco a qualidade dos recursos hídricos disponíveis na região, pois 

avançam sob as áreas de mananciais localizadas na região norte comprometendo a 

disponibilidade de água potável e de boa qualidade (OLIVEIRA et al., 2017). 

Atualmente a qualidade das águas localizadas na cidade de Guarulhos, 

encontra-se cada vez mais comprometidas, resultado de ações causadas pelas 

atividades humanas decorrentes do processo de urbanização (VARGAS et al., 2017). 

Deste modo, objetiva-se com este trabalho, avaliar como o uso e ocupação da terra 

influenciam a qualidade das águas superficiais, da Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol, 

Guarulhos (SP). 
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1.2 Justificativa 

 

Estima-se que aproximadamente 70,8 % da superfície terrestre é preenchida por 

água, 97% deste montante corresponde aos oceanos, 3% são encontrados sob a 

forma de água doce, deste total 75% é compreendida pela formação das geleiras, 

24,5% ocorrem em forma de águas subterrâneas e apenas 0,5% perfazem as águas 

dos rios e lagos (SUGUIO, 2006). 

O Brasil detém 12% de toda água doce no mundo, tornando-se extremamente 

privilegiado pela disponibilidade hídrica favorável aos mais diversos usos, no entanto, 

devido as atividades humanas de exploração deste recurso, que visão o 

desenvolvimento econômico fazendo frente às demandas industriais, agrícolas e a 

expansão e crescimento das áreas urbanas e da população, aliado a ausência de 

consciência coletiva sobre o uso racional e preservação, acaba por tornar a qualidade 

dos recursos hídricos  cada vez mais comprometida (TUNDISI, 2003). 

Desta forma, o monitoramento da qualidade dos corpos hídricos, constitui 

importante ferramenta de acompanhamento e avaliação das condições ambientais 

das águas superficiais, frente ao crescente e descontrolado processo de urbanização 

que devido as atividades antropogênicas, geram grandes riscos de comprometer os 

recursos hídricos disponíveis. 

Assim, a avaliação da qualidade da água, torna-se um fator importante para a 

adequada gestão dos recursos hídricos, pois permite a caracterização e a análise de 

tendências nas bacias hidrográficas, auxiliando nas atividades de gestão hídrica como 

unidade de planejamento, e enquadramento dos copos hídricos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

Relacionar o uso e ocupação da terra com a qualidade das águas superficiais da 

Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol, Guarulhos (SP). 

 

1.3.2 Específicos  

- Caracterizar a qualidade das águas superfícias da sub bacia hidrográfica do 

Cabosol; 
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- Atualizar o mapa de uso da terra para área estudada e correlacionar com os 

índices obtidos; 

- Classificar os resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológico da 

bacia hidrográfica do Cabosol, frente a Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005). 

 

1.4 Fundamentação Teórica 

 

1.4.1 Bacias Hidrográficas   

A bacia hidrográfica é caracterizada por uma área de captação e drenagem 

natural de água da chuva, capaz de fazer convergir o escoamento para um único ponto 

de saída (PORTO; PORTO, 2008). Compondo-se de um conjunto de vertentes 

superficiais, integrados a uma rede de drenagem formada por cursos de água que 

confluem até converter em um leito único no seu exutório. Nela, fica evidenciada a 

hierarquização dos rios por sua organização natural de conversão por ordem de 

grandeza, onde o rio de menor volume flui para o rio de maior volume, deslocando-se 

das partes mais altas até as mais baixas, configurando assim um ente sistêmico onde 

se realizam os balanços de entrada e saída de água através do exutório, permitindo 

que sejam delineadas as bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá pelos sistemas 

de ligação dos rios, sobrepondo-se a limites municipais, estaduais ou nacionais 

(TEODORO et al., 2007). Têm se incluído nesse conceito, além dos aspectos 

hidrológicos, o conhecimento da estrutura biofísica que compõem uma bacia 

hidrográfica, bem como as mudanças nos padrões de uso da terra e suas implicações 

ambientais (SCHIAVETTI; CAMARGO,2002). 

1.4.1.1 Bacias Hidrográficas como Unidade Territorial 

 

Os recursos hídricos são facilmente comprometidos, sejam no âmbito da 

qualidade e quantidade, sejam por características como alteração de cursos d’água 

ou diminuição dos canais de drenagem, tornando preocupante o atual cenário de 

degradação deste recurso.  Neste contexto, a adoção das bacias hidrográficas como 

unidades físicas de planejamento, reconhecimento, caracterização e/ou avaliação, 

torna-se amplamente necessária a fim de facilitar a abordagem sobre os recursos 

hídricos (AZEVEDO, 2014). 
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 Pode-se considerar que o comportamento de uma bacia hidrográfica ao longo 

do tempo ocorre por dois fatores, sendo um deles, de ordem natural, responsável pela 

pré-disposição do meio à degradação ambiental, e o outro por fatores antrópicos, onde 

as atividades humanas interferem de forma direta ou indireta no funcionamento da 

bacia. Ao subdividir a bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes de 

menor ordem (sub-bacias e microbacias hidrográficas), torna-se mais fácil a 

percepção das transformações e condições difusas de problemas ambientais, 

facilitando assim sua identificação, seu controle e o estabelecimento de prioridades 

para atenuação ou mitigação dos impactos ambientais (BERNARDI et al., 2012). 

 

1.4.2 Usos da Terra 

 

O meio ambiente tem sofrido alterações constantes e significativas, isto ocorre 

devido a maior interação das atividades humanas com os recursos naturais. Este fato 

se intensificou, principalmente, após o crescimento e ocupação desordenada dos 

centros urbanos e sua expansão para as áreas de proteção ambiental. As 

transformações que vem ocorrendo tem sua origem no uso inadequado dos recursos 

naturais, decorrendo da necessidade do ser humano em modificar a natureza para o 

seu uso e benefício imediato, comprometendo cada vez mais os recursos hídricos 

(BRITO et al., 2013). 

 

1.4.2.1 Processos de Urbanização  

 

Pode-se definir urbanização como, a consequência da interação das atividades 

produzidas pelo homem com o espaço construído e a natureza, a partir do momento 

em que surgem espaços populacionais aglomerados e as atividades humanas são 

diversificadas, produzindo assim mudanças no ambiente original, necessárias para 

tornar os espaços aptos a habitação e ao desenvolvimento de atividades econômicas 

(BISPO; LEVINO, 2011). 

No Brasil, este processo intensificou-se a partir da segunda metade do século 

XX, ficando marcada pelo êxodo rural e consequente aceleração do processo de 

urbanização, acarretando a formação das regiões metropolitanas, em particular no 

estado de São Paulo (ALVES et al., 2010).  Tal processo se deu através do incremento 

da tecnologia ao meio agrário, esta atividade fez com que a implantação de máquinas 
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nas atividades agrícolas, substituíssem a mão de obra assalariada, que sem trabalho 

migra para os grandes centros urbanos, atraídos pela grande oferta de empregos 

proporcionada pelo processo de industrialização e pela expectativa de melhores 

condições de vida (TUCCI, 2008). 

Este processo ocorreu de forma descontrolada, proporcionando o aumento 

significativo do crescimento físico e demográfico das regiões metropolitanas, 

resultando na expansão periférica, fazendo com que a urbanização se expandisse 

para áreas de preservação ambiental, resultando na formação de ambientes urbanos 

extremamente complexos e conflituosos sob a perspectiva sócio ambiental (LOPES; 

MENDONÇA, 2010). 

Em consequência, devido à valorização habitacional a população de baixa renda 

passou a ocupar cada vez mais áreas de risco, impróprias e/ou insalubres como:  

encostas de morros, terrenos alagadiços, beira de rios e mananciais e áreas de 

proteção ambiental, formando na grande maioria das vezes loteamentos irregulares 

sem condições básicas de infraestrutura, geralmente em áreas de extrema fragilidade 

ambiental.  Como resultados deste processo de ocupação, nota-se com extrema 

atenção, a velocidade e a forma como o ambiente natural sofre com os impactos 

ambientais resultantes das alterações impostas pela ação antrópica, onde o crescente 

processo expansivo urbano compromete os índices de qualidade de grande parte dos 

mananciais hídricos (OLIVEIRA; SANTOS, 2012). 

 

1.4.2.2 Degradação dos Recursos Hídricos 

 

A forma em que se dá a ocupação urbana vem provocando diversos problemas 

ambientais, tais como: a degradação da cobertura vegetal, a perda da biodiversidade, 

obstrução e alteração das redes de drenagens, transmissão de doenças pela água, 

acumulo de lixo, contaminação do solo e da água, perda de biodiversidade, perda de 

terras produtivas, desencadeamento de processos erosivos, entre outros (BARBOSA, 

ETCHEBEHERE e SAAD., 2011). Assim, esse cenário da ocupação territorial vem 

interferindo na quantidade, bem como na qualidade das águas disponíveis. Além 

disso, pode-se verificar uma série de fatores que desencadeiam os processos de 

degradação dos recursos hídricos. 

A eliminação das florestas naturais e a movimentação de terra que ocasionam a 

perda da proteção das camadas superficiais do solo, favorecendo assim, o 
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escoamento superficial, os processos erosivos bem como o assoreamento dos corpos 

hídricos; a intervenção no regime natural dos cursos d’águas através do desvio dos 

córregos para a agricultura ou agropecuária, bem como para o saneamento básico 

que pode acarretar em erosões acentuadas, transporte de sedimentos ou de resíduos 

sólidos; o despejo de efluentes domiciliares ou industriais no solo e água, que geram 

a disseminação de substâncias tóxicas contaminando as águas. Assim, nota-se que 

as modificações ambientais ocasionadas, na maioria das vezes, por ações antrópicas 

potencializam a degradação da qualidade dás águas (BARBOSA, ETCHEBEHERE e 

SAAD., 2011). 

 

1.4.2.3 Geoprocessamento como Ferramenta de Análise 

 

A utilização do sensoriamento remoto na obtenção de dados relacionados ao 

uso e ocupação da terra, através do registro da interação da radiação eletromagnética 

com a superfície, realizado por sensores distantes, presentes em plataformas orbitais 

ou satélites, permitem o georreferenciamento das informações sobre alvos na 

superfície terrestre (objetos, áreas, fenômenos), permitindo identificar as 

características dos agentes modificadores do espaço, reconhecer e mapear, além de 

estimar a extensão e a intensidade das alterações provocadas pelo homem, 

contribuindo para o monitoramento presente e futuro dos fenômenos analisados 

(PARANHOS FILHO, LASTORIA , TORRES., 2008). 

Neste contexto, Marochi (2011), define geoprocessamento como, conjunto de 

tecnologias voltadas para coleta e tratamento de informações espaciais voltadas para 

um objetivo especifico, ou seja, o uso de dados atrelado a informações cartográficas 

(mapas, cartas, topografias ou plantas) em diversas áreas das ciências como: 

geografia, agricultura, florestas ou geologia, constituindo uma importante ferramenta 

de análise e monitoramento ambiental devido a capacidade de relação de dados para 

os mais diversos estudos, podendo ser considerado inclusive como  importante meio 

de apoio e desenvolvimento, pois contribui para a análise do ambiente facilitando a 

integração dos dados espaciais e permitindo propor alternativas para diminuir os 

impactos identificados no meio ambiente, inclusive no âmbito das bacias hidrográficas, 

tornando mais fácil a percepção da interação entre a qualidade de água e as ações 

antropogênica (SENA, SANTIAGO NETO,  LEITE., 2012). 
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1.4.3 Qualidade de Água e o Processo de Eutrofização 

 

O monitoramento da qualidade dos corpos hídricos é de suma importância para 

acompanhar as condições do mesmo frente aos impactos causados pelas atividades 

antropogênicas. O uso de indicadores de qualidade de água como instrumentos de 

monitoramento das condições ambientais, fazem-se necessários para avaliar a 

influência dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos frente aos processos de 

uso e ocupação da terra e eutrofização, e seus significados ambientais são 

importantes, pois mostram como os corpos hídricos são afetados (SCHILLER et al., 

2017). 

O processo de eutrofização ocorre pelo acumulo de matéria orgânica nos 

ambientes aquáticos, podendo ocorrer  de duas maneiras, de forma natural através 

de um processo lento e contínuo, resultante do aporte de nutrientes trazidos pela água 

da chuva ou pelas águas superficiais que erodem e lavam o solo terrestre, e de forma 

artificial resultantes de ações antrópicas, neste caso o aporte de nutrientes resulta de 

diferentes origens como esgoto doméstico, efluentes industrias e/ou atividades 

agrícolas, durante esse processo, a quantidade excessiva de minerais, fosfato e 

nitrato, induz a multiplicação de micro-organismos que habitam a superfície da água, 

formando uma camada densa, impedindo a penetração da luminosidade. Esse fato 

implica na redução da taxa fotossintética nas camadas inferiores, ocasionando em 

déficit de oxigênio suficiente para atender a demanda respiratória dos organismos 

aeróbios, que em virtude das condições de baixo suprimento, não conseguem 

sobreviver, aumentando o teor de matéria orgânica no meio. Em consequência, o 

número de agentes decompositores (bactérias anaeróbias) se eleva, atuando na 

degradação da matéria morta, liberando toxinas que agravam a situação dos 

ambientes afetados, alterando a qualidade da água (ESTEVES, 2011).   

 

1.4.3.1 Variáveis de Análise 

 

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que 

podem ser utilizados para a caracterização de águas de abastecimento, águas 

residuárias, mananciais e corpos receptores, os diversos parâmetros traduzem as 

principais características físicas, químicas e biológicas (SPERLING, 2005). 
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De acordo com a CETESB (2009), os parâmetros de avaliação de qualidade de 

água são divididos em parâmetros físicos, químicos e biológicos e representam 

grande importância ambiental, conforme listados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Significados Ambientais das Variáveis de Análises Físico-Químico e Microbiológicos que constituem o 

Índice de Qualidade de Água – IQA. 

Variáveis Físicas 

 

Sólidos Totais 

 

Causam danos a vida aquática, quando em concentrações 

muito altas sedimentam no leito do rio, comprometendo a 

biota aquática  

Temperatura 

 

Exerce papel fundamental no controle do meio aquático, 

devido a sensibilidade dos organismos aquáticos a variações 

extremas de temperatura. 

Turbidez 

Decorrente da quantidade de sólidos dissolvidos pode indicar 

redução da vegetação enraizada aquática responsável pela 

realização de fotossíntese, essa redução pode suprimir a 

produtividade dos peixes, afetando assim as comunidades 

biológicas aquáticas 

Variáveis 

Químicas 

 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio – DBO 

 

O Aumento no índice de DBO nos corpos de água, se dá 

pelos despejos de origem predominantemente orgânicos, a 

presença elevada de carga orgânica induz ao consumo cada 

vez maior de oxigênio presente na água provocando 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. 

Fósforo Total 

 

Quando em altas concentrações contribuem para o processo 

de eutrofização do corpo hídrico. 

Nitrogênio Total 
Quando em altas concentrações contribuem para o processo 

de eutrofização do corpo hídrico. 

Oxigênio 

Dissolvido - OD 

 

Indica a dissolução do oxigênio atmosférico, naturalmente ou 

artificialmente, no corpo hídrico. Se o balanço do nível de OD 

permanece negativo por tempo prolongado, o corpo d’água 

pode tornar-se anaeróbico (ausência de oxigênio), causando 

a geração de maus odores, o crescimento de outros tipos de 

bactérias e morte de diversos seres aquáticos. 

Potencial 

Hidrogeniônico 

– pH 

 

Influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem 

naturalmente ou em processos unitários de tratamento de 

águas, o pH é um parâmetro importante em muitos estudos 

no campo do saneamento ambiental. A influência do pH 

sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente 

devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas 

espécies. 
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Variáveis 

Biológicas 

 

Coliformes 

Termotolerantes 

 

Indicador da possibilidade da existência de microrganismos 

patogênicos responsáveis pela transmissão de doenças de 

veiculação hídrica. 

Fonte: Adaptado de CETESB (2009) 

 

1.4.3.2 Índice de Qualidade de Água (IQA) 

 

O IQA é um modelo matemático, desenvolvido para avaliar a qualidade da água 

bruta, reunindo nove parâmetros (Tabela 1) com diferentes pesos (CETESB, 2002).  

Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido 

através do seu respectivo gráfico de qualidade em função da concentração medida 

(Figura 1). Parâmetros utilizados no cálculo do IQA, indicam na maioria das vezes a 

contaminação causada pelo lançamento de esgoto doméstico. 

 

Tabela 1. Pesos dos Parâmetros para o Cálculo do IQA. 

Parâmetros Pesos (w) 

Oxigênio Dissolvido – OD 0,17 

Coliforme Termotolerantes 0,15 

pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 0,10 

Nitrogênio Total 0,10 

Fósforo Total 0,10 

Temperatura 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,08 

Fonte: CETESB (2002) 
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O cálculo do IQA é determinado pelo produtório ponderado das qualidades 

estabelecidas para cada parâmetro descrito no Quadro 1, conforme Equação 1: 

                                               𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑄𝑖𝑤𝑖                                 (1)

𝑛

𝑖−1

 

 

Onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas.; 

n = número de parâmetros que entram no cálculo do IQA 

 = produtório 

qi = qualidade do parâmetro; 

wi = peso do parâmetro; 

i: número do parâmetro variando de 1 a 9; 

O somatório do peso de todos os parâmetros será sempre igual a 1, Equação 2 

                                                         ∑ 𝑊𝑖 = 1                               (2)

𝑛

𝑖=1

 

n = número de parâmetros que entram no cálculo do IQA 

Fonte: ANA, 2005 

Figura 1. Gráfico da Qualidade dos Parâmetros do IQA. 
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Os Valores de IQA são classificados em faixas conforme apresentado no Quadro 

2. (CETESB, 2002). 

 

Quadro 2. Faixas de Avaliação do IQA. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETESB (2002) 

 

1.4.3.3 Índice de Estado Trófico (IET) 

 

 

O IET tem por finalidade classificar os corpos de água em diferentes graus de 

trofia, avalia a quantidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes 

relacionando seu efeito ao crescimento descontrolado das algas ou do aumento da 

infestação de macrófitas aquáticas (ANDRIETTI et al., 2015). Os resultados do IET 

são calculados para dois ambientes diferentes, pelo Índice do Estado Trófico para o 

fósforo – IET (PT) e o Índice do Estado Trófico para a clorofila a – IET (CL), 

modificados por Lamparelli (2004).  

 

Cálculo para ambiente lênticos  

Índice do Estado Trófico para a clorofila a – IET(CL)  + Índice do Estado Trófico 

para o fósforo – IET(PT) 

 

   𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10 . (6 − (0,42 − 0,36. (𝑙𝑛. 𝑃𝑇)/𝑙𝑛2)) +  𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10 . (6 − (1,77 − 0,42. (𝑙𝑛. 𝐶𝐿)/𝑙𝑛2))     (3) 

 

Cálculo para ambientes lóticos 

 

    𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10 . (6 − (0,42 − 0,36. (𝑙𝑛. 𝑃𝑇)/𝑙𝑛2))          (4) 

 

Faixa do IQA Avaliação da Qualidade da Água 

80 – 100 Ótima 

52 – 79 Boa 

51 - 70 Razoável 

26 - 50 Ruim 

0 - 19 Péssima 
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Onde: 

 

IET(PT)= Índice de Estado Trófico para o Fósforo Total 

PT = Fósforo total expresso em µg/L 

Os resultados do IET são classificados segundo classes de estado trófico, 

conforme Quadro 3. 

 

 

 Quadro 3. Classificação de Estados Tróficos - Classes Tróficas - Índice de Estado Trófico. 

Valor do 

IET 

Classes de Estado 

Trófico 
Características 

47 Ultraoligotrófico 

Corpos d’água limpos, de produtividade muito 

baixa e concentrações insignificantes de 

nutrientes que não acarretam em prejuízos aos 

usos da água. 

48 - 52 Oligotrófico 

Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, 

em que não ocorrem interferências indesejáveis 

sobre os usos da água, decorrentes da presença 

de nutrientes. 

52 – 59 Mesotrófico 

Corpos d’água com produtividade intermediária, 

com possíveis implicações sobre a qualidade da 

água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos 

casos. 

59 – 63 Eutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em 

relação às condições naturais, com redução da 

transparência, em geral afetados por atividades 

antrópicas, nos quais ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água decorrentes 

do aumento da concentração de nutrientes e 

interferências nos seus múltiplos usos. 

63 - 67 Supereutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em 

relação às condições naturais, de baixa 

transparência, em geral afetados por atividades 

antrópicas, nos quais ocorrem com frequência 

alterações indesejáveis na qualidade da água, 

como a ocorrência de episódios florações de 

algas, e interferências nos seus múltiplos usos 
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>67 Hipereutrófico 

Corpos d’água afetados significativamente pelas 

elevadas concentrações de matéria orgânica e 

nutrientes, com comprometimento acentuado 

nos seus usos, associado a episódios florações 

de algas ou mortandades de peixes, com 

consequências indesejáveis para seus múltiplos 

usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas 

regiões ribeirinhas 

Fonte: CETESB (2002) 

 

1.4.3.4 Legislação Ambiental 

 

As atividades humanas são as principais responsáveis pela degradação dos 

recursos hídricos, o monitoramento de sua qualidade é  importante para acompanhar 

suas condições ambientais, frente aos impactos causados pela expansão urbana e 

industrial descontrolada, tornando-se necessário a adoção de limites máximos e 

mínimos de concentração para contaminantes e o estabelecimento de classes de 

acordo com as formas de uso dos recursos hídricos  (COSTA e FERREIRA, 2015).    

No Brasil a resolução CONAMA 357/05, dispõe sobre a classificação das águas 

doces, salobras e salinas de todo território nacional e estabelece, as águas doces são 

classificadas em cinco classes segundo a sua utilização, classe especial: águas 

destinadas:  ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção, à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e à preservação dos 

ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; classe 1: 

águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento simplificado, à proteção das comunidades aquáticas,  à recreação de 

contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo 

e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à proteção das comunidades 

aquáticas em Terras Indígenas; classe 2:  podem ser destinadas ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento convencional, à proteção das comunidades 

aquáticas, à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto e à aquicultura 
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e à atividade de pesca; classe 3: podem ser destinadas: ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional ou avançado, à irrigação de culturas 

arbóreas, cerealíferas e forrageiras,  à pesca amadora, à recreação de contato 

secundário; e  à dessedentação de animais e  classe 4: águas que podem ser 

destinadas  à navegação; e  à harmonia paisagística. A legislação define também os 

parâmetros de qualidade a serem atendidos por cada classe fixando as condições 

máximas e mínimas dos padrões orgânicos e inorgânicos a serem atendidos por cada 

classe (Tabela 2) (BRASIL, 2005).  

Os resultados dos parâmetros da qualidade das águas devem ser comparados 

aos limites estabelecidos pela legislação vigente e enquadrados de acordo com os 

resultados obtidos (ANA, 2017). 

O enquadramento dos corpos d’água é o estabelecimento do nível de qualidade 

a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo. No 

estado de São Paulo o decreto 8.468/76, dispõe as classes de enquadramento dos 

corpos de águas receptores separando-os em quatro classes diferentes e 

estabelecendo os parâmetros que devem ser seguidos por cada classe de 

enquadramento,  classe 1, águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem 

tratamento prévio ou com simples desinfecção, classe 2 , águas destinadas ao 

abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à irrigação de hortaliças ou 

plantas frutíferas e à recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e 

mergulho), classe 3, águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional, à preservação de peixes em geral e de outros elementos da fauna e da 

flora e à dessedentação de animais e classe 4: águas destinadas ao abastecimento 

doméstico, após tratamento avançado, ou à navegação, à harmonia paisagística, ao 

abastecimento industrial, à irrigação e a usos menos exigentes. O decreto 10.755/77 

classifica e enquadra todos os corpos de água do estado de São Paulo (SÃO PAULO, 

1977).  

O enquadramento de corpos hídricos tem também sua importância descrita na 

Política Nacional de Recursos Hídricos que define como objetivo, assegurar às águas 

qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas” e a 

“diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes” (SANTILLI, 2001). 
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Tabela 2. Limites de Concentração dos parâmetros físico-químicos e Microbiológicos estabelecidos pelo CONAMA 

357/2005, para água doce 

Parâmetros Limites Estabelecidos 

Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Condutividade Elétrica n.e.* n.e.* n.e.* n.e.* 

DBO5/20 3 mg/L 5 mg/L 10 mg/L n.e.* 

E.Coli 200 UFC/100 ml 1000 UFC/100 ml 2500 UFC/100 ml n.e.* 

Fósforo Total ** 0,10 mg P/L 0,10 mg P/L 0,15 mg P/L n.e.* 

Nitrogênio Total n.e.* n.e.* n.e.* n.e.* 

Oxigênio Dissolvido 6,00 mg/ L 5,00 mg/L 4,00 mg/L 2,00 mg/L 

pH 6,00 – 9,00 6,00 – 9,00 6,00 – 9,00 6,00 – 9,00 

Sólidos Totais 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L 

Temperatura n.e.* n.e.* n.e.* n.e.* 

Turbidez 40,0 UNT 100,0 UNT 100,0 UNT n.e.* 

*n.e.- não estabelecido 

** Corpo Lótico 

Fonte: BRASIL (2005) 

 

1.4.4 Usos da Terra e seus Reflexos na Qualidade da Água 

 

O processo de urbanização acelerada contribui significativamente para o uso e 

ocupação inadequados da terra, comprometendo a integridade das bacias 

hidrográficas em função das ações antrópicas que causam distúrbios nos 

ecossistemas naturais promovendo mudanças e/ou perturbações no meio ambiente 

capazes de alterar a qualidade de água de uma bacia (GUTIERREZ et al, 2017). 

A degradação da qualidade da água está intrinsicamente ligada aos tipos de   uso 

e ocupação da terra, decorrentes da expansão dos centros urbanos, da intensificação 

da industrialização, e da ampliação dos processos agricultores, sendo assim a 

qualidade dos mananciais decrescem rapidamente devido ao aporte de efluentes 

residuais domésticos e/ou industriais não tratados e pelo uso excessivo de fertilizantes 

e pesticidas na agricultura (CORNELLI et. al, 2016).  

Deste modo, fica evidente que, uso e ocupação inadequados da terra juntamente 

com a expansão urbana desordenada, promovem retirada da vegetação natural, a 

redução da capacidade de infiltração de água no solo e a impermeabilização do solo. 
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Estes fatores aumentam o processo de escoamento superficial, favorecendo o 

transporte de sedimentos ou de resíduos sólidos, ao surgimento de feições erosivas 

e assoreamento dos rios, a intensificação de áreas afetadas por enchentes, e a 

contaminação das águas por substâncias tóxicas (fertilizantes, agrotóxicos, metais 

pesados e materiais orgânicos) provenientes do despejo de efluentes domésticos e/ou 

industrias e através de defensivo agrícola pelo processo natural de lixiviação  parte 

deste processo encontra-se esquematizado pela Figura 2 (LORANDI; CANÇADO, 

2002). 
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Fonte: Adaptado de Lorandi e Cançado (2002) 

 

 

 

Figura 2.Processo de Degradação dos Recursos Hídricos devido ao uso e ocupação da terra inedequados e 
urbanização acelerada. 
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1.4.5 Impactos Ambientais  

 

O processo de expansão urbana tem gerado impactos significativos ao meio 

ambiente, a fragmentação da vegetação provoca severas consequências ambientais. 

As superfícies vegetadas exercem importante função de proteção ao solo, permitem 

maior infiltração das águas das chuvas, pois a raízes das plantas entrelaçam-se com 

o solo conferindo-o maior poder de coesão, porosidade e permeabilidade aumentando 

assim a capacidade e infiltração da água da chuva, contribuindo para a diminuição da 

velocidade do processo de escoamento superficial, evitando a ocorrência dos 

processos erosivos. Paralelamente, a preservação da vegetação é fundamental para 

a manutenção do regime hidrológico de uma bacia hidrográfica, garantindo a produção 

de água de qualidade e alimentação dos mananciais. A retirada indiscriminada da 

vegetação promove a desestruturação do solo provocada pelas raízes, expõe o solo 

tornando-o mais suscetível aos processos erosivos (SILVA, 2010). 

O processo de erosão é caracterizado pelo desprendimento e arraste acelerado 

das partículas do solo, e pode ser causado pela ação da água da chuva ou vento. O 

processo de erosão laminar é provocado pelo escoamento superficial da água da 

chuva, transporta as partículas presentes no solo para dentro do corpo hídrico sem 

formar canais preferenciais, sendo um dos mais importantes impactos de evolução 

gradual ocorridos no país. O processo de erosão provoca o aumento na concentração 

do material particulado que é carreado pelas águas, provocando maior sedimentação 

em regiões onde o volume do corpo hídrico é baixo (CARDOSO; CAMPOS, 2010). 

O aumento da concentração dos materiais particulados que escoam para dentro 

do corpo hídrico contribui para carreamento da sedimentação proveniente dos 

processos erosivos, aumentando o teor de sólidos na água e por consequência a 

turbidez, pois  a maior concentração de sólidos promove a diminuição da capacidade 

da luz em transpassar a água, diminuindo a capacidade dos microrganismos 

aquáticos em realizarem os processos de fotossíntese na água e por consequência 

provocando diminuição nas concentrações de oxigênio  dissolvido no corpo hídrico 

comprometendo assim qualidade do corpo hídrico. A concentração de Sólidos e a 

turbidez estão diretamente ligados a problemas de assoreamento (CHAGAS, 2015). 

O assoreamento é formado pela deposição do material proveniente dos 

processos erosivos  no leito dos rios, é responsável pela formação de extensos bancos 

de areias, resultando em muitos impactos ao meio ambiente como: diminuição do 
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armazenamento de água nos reservatórios;  colmatação total de pequenos lagos e 

açudes; obstrução de canais de cursos d’água; destruição dos habitats aquáticos; 

indução de turbidez, prejudicando o aproveitamento da água e reduzindo as atividades 

de fotossíntese; degradação da água para o consumo; prejuízo dos sistemas de 

distribuição de água; veiculação de poluentes como pesticidas, fertilizantes, 

herbicidas;  veiculação de bactérias e vírus (DILL, 2002). 

 

 

1.5 Área de Estudo 

 

1.5.1 Localização da Sub Bacia Cabosol 

 

A sub-bacia Cabosol integra a Bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Cima e está 

situada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. A cidade de Guarulhos está 

localizada na região nordeste da Região Metropolitana do estado de São Paulo 

(RMSP), onde distribuem-se 47 bairros. Possui como limites os municípios de Arujá 

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

Paulo (sul, sudoeste, oeste) e Santa Isabel (nordeste) (BARBOSA, ETCHEBEHERE 

e SAAD, 2011). 

O Município de Guarulhos está incluído nas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI - 06) e do Paraíba do Sul (UGRHI - 02) e é 

dividida em cinco bacias hidrográficas principais (Figura 3). Os limites com o município 

de São Paulo são estabelecidos, respectivamente, com o Rio Cabuçu de Cima a oeste 

e com o rio Tietê a sul de Guarulhos. Faz limite ainda com o município de Arujá através 

do rio Jaguari. 
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Fonte. Andrade et al. (2009) 

 

 

A bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Cima, possui uma área de 23,8 km², 

pertence ao Comitê de Bacia do Alto Tiête, Sub-Comitê Cabeceiras sendo contribuinte 

do Rio Tiête, e tem grande parte de seu corpo hídrico enquadrado como corpo 

receptor de classe IV, segundo o decreto de lei estadual 10.775/77 conforme 

observado na microbacia 20 Cabuçu Montante Figura 4 (SÃO PAULO, 1977). 

 

Figura 3. Divisão Hidrográfica da Cidade de Guarulhos. 
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A Microbacia Hidrográfica do Cabosol, está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio 

Cabuçu de Cima, possui uma área de 1,14 km² localizando-se entre as coordenadas 

46º 32’00” e 46º31’16” oeste e 23º24’11” e 23º24’57” sul situada no bairro Cabuçu 

possuindo como limites os bairros Vila Julieta a leste, Jardim dos Cardosos ao Oeste, 

situadas na cidade de Guarulhos – SP, Brasil (Figura 5) (BARBOSA, ETCHEBEHERE; 

SAAD, 2011). 

Fonte: Adaptado de CETESB (2016). Disponível em: http://cetesb.sp.gov.br/blog/2016/05/06/mapas-digitais-de-

enquadramento-por-classes-de-corpos-de-agua-de-sao-paulo-sao-disponibilizados-2/ 

 

Figura 4. Enquadramento Hídrico da Cidade de Guarulhos. 
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1.5.2 Características Fisiográficas 

 

1.5.2.1 Relevo/ Vegetação 

 

No contexto geomorfológico, a microbacia Cabosol, apresenta estruturas 

caracterizadas como morros e morrotes paralelos. Essas estruturas apresentam maior 

fragilidade quando expostas a intensa degradação da vegetação, pois tornam-se mais 

susceptíveis aos processos de erosão pluvial, que decorrem de a elevação do fluxo 

laminar no solo favorecendo consequentemente o assoreamento dos canais fluviais 

em seus pontos mais baixos. Identifica-se na área de estudo as florestas secundárias 

que  caracterizam-se por modificações feitas em florestas primárias devido a 

intervenção antrópica, provocado pelo avanço urbano e rural (BARBOSA; 

ETCHEBEHERE; SAAD, 2011). 

Fonte:Próprio autor.  

 

Figura 5. Localização da Microbacia Hidrográfica do Cabosol dentro da cidade de Guarulhos. 
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1.5.2.2 Solo 

 

Na microbacia Cabosol estão presentes os solos do tipo Latossolo de variedade 

Vermelho-Amarelo que se associam à Cambissolos Háplicos distrófico com textura 

argilosa e média, localizados em relevos fortemente ondulados onde apresentam hori-

zontes rasos. São encontrados também solos do tipo Latossolos do tipo Latossolo 

Vermelho-Amarelo em relevos moderadamente ondulados e nos fundos dos vales 

(Morrotes e Planícies) (LACAVA; OLIVEIRA; PEREIRA FILHO, 2009). 

 

1.5.2.3 Dados Meteorológicos  

 

Segundo Lacava, Oliveira e Pereira Filho. (2009), o clima na região é 

considerado Mesotérmico Brando Úmido, com um ou dois meses secos. Analisando 

os índices pluviométricos e de temperatura do ar da região no ano de 2017, observou-

se uma temperatura anual média  de 22,9°C, com julho como o mês mais frio do ano, 

com média de 12,3°C e fevereiro como o mês mais quente com uma temperatura 

média de 30,5 °C , verificou-se uma precipitação anual total de 1.672,0 mm, Indicando 

os períodos mais secos do ano, entre abril e setembro com médias mensais 

pluviométricas menores que 80,0 mm, destacando como o mês mais seco, julho, com 

índice pluviométrico total de 0,8 mm. O período mais úmido, compreende-se entre os 

meses de outubro e março com médias pluviométricas mensais superiores a 190,0 

mm, destacando o mês de fevereiro, como o mês mais úmido com um índice 

pluviométricos de 454 mm (INMET, 2017). 

 

1.5.3 Uso e Ocupação da Terra 

 

Na Bacia Hidrográfica do Cabosol, nota-se, a existência da intervenção antrópica 

na área, observando que alguns pontos da microbacia, apresentam-se fortemente 

alterados e com associação de resíduos sólidos e dejetos utilizados em construções, 

indicando o manejo da terra sem planejamento prévio, favorecendo o assoreamento 

por esses resíduos aos corpos hídricos. A área do presente estudo está inserida no 

trecho de obras de implantação do Rodoanel Mario Covas Trecho Norte, que corta a 

microbacia de leste a oeste. O rodoanel Mario Covas é uma rodovia de contorna a 

região metropolitana do estado de São Paulo, o trecho norte possui extensão de 42,8 
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km, divididos em trechos de superfícies, viadutos, seis segmentos de túneis e uma 

ligação de 4 km de extensão com o aeroporto de Guarulho (MOLEDO et al., 2015). 

 A retirada de vegetação aliado a  grande movimentação de máquinas 

necessárias para a terraplanagem do local, as obras de drenagem, instalação de 

pontes e viadutos e obras de pavimentação tornam o local mais suscetível aos 

processos de erosão laminar e assoreamento dos corpos hídricos, o Quadro 4 mostra 

quais impacto potencias podem ser causados na área estudada (MOLEDO et al., 

2015). 

Evidencia-se também os diversos padrões do uso da terra, responsáveis por 

grandes transformações no meio ambiente natural da região, com destaque para a 

agropecuária e piscicultura, além de pequenos comércios associados ao pesqueiro 

Cabosol. No local o manejo agrícola associa-se às plantações de lavouras 

temporárias, como cultivo de hortaliças e cana de açúcar, e as lavouras permanentes, 

como plantações de laranjeiras, mexeriqueiras e bananeiras (BARBOSA; 

ETCHEBEHERE; SAAD, 2011). 

 

 

Quadro 4. Impactos Potenciais Identificados devido as obras de implementação do trecho norte do Rodoanel 

Mario Covas. 

MEIO IMPACTOS 

Solo 

Alteração das encostas e aumento da susceptibilidade à erosão 

por terraplanagem. 

Alteração da estabilidade das encostas e aumento da 

susceptibilidade à erosão por escavação de túneis. 

Aumento das áreas impermeabilizadas. 

Aumento do risco de contaminação de solo por combustíveis e 

lubrificantes durante a construção. 

Alteração do risco de contaminação de solo por vazamento de 

produtos perigosos durante a operação. 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

Alterações no regime fluviométrico de cursos d’água. 

Alteração dos níveis de turbidez dos corpos hídricos durante a 

construção. 

Assoreamento de cursos d’água durante a construção. 

Alteração da qualidade da água durante a construção. 
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Risco de contaminação dos corpos hídricos durante a operação. 

Vegetação Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada. 

Fonte: Relatório de Impactos Ambiental - Rima. Programa Programa Rodoanel Mario Covas Trecho Norte, 2010 

 

1.6 Metodologia 

 

1.6.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através da consulta e pesquisa de literatura 

pertinente em livros, artigos técnicos e periódicos, sites de bancos de dados (Scielo, 

CAPES, Google Acadêmico, etc.), relatórios técnicos e órgãos inerentes ao tema 

estudado, teses de doutorado e dissertações de mestrado. 

 

1.6.2 Elaboração do Mapa de Uso da Terra   

 

Para a elaboração do mapa de uso e ocupação da terra, foram utilizadas as 

técnicas e ferramentas de mapeamento disponíveis no laboratório de 

geoprocessamento da UNG, onde primeiramente foi realizada a coleta das imagens, 

definidas a partir da análise das feições observadas   na área de estudo, tais como 

corpos d’água; mata ciliar; solo exposto; vegetação, construções e edificações. Tendo 

em vista que as imagens utilizadas para a interpretação serão provenientes da 

plataforma Google Earth Pro e do Sensor Plêiades, a bordo do satélite landset 8. 

As classificação e fotointerpretação das imagens amostradas foram obtidas 

através de técnicas de sensoriamento remoto, e reconhecimento de elementos 

homogêneos de cobertura terrestre, tendo como a base o uso do programa Saga 2.2 

(STEWART; OKE, 2012).  

O mapeamento deu-se através da digitalização das camadas (layers) por meio 

da ferramenta software Qgis 2.18.  Tais dados serviram de base para a observação 

da tendência da dinâmica de uso e ocupação da terra na área estudada, por meio da 

interação dos resultados das análises de qualidade da água com o uso e ocupação 

da terra nos pontos de coleta das amostras (NUNES; ROIG, 2015). 

 

1.6.3 Delineamento Experimental 
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Para a avaliação da qualidade da água ao longo da sub bacia hidrográfica do 

Cabosol foram realizadas cinco coletas bimestrais no período de setembro de 2017 a 

junho de 2018, compreendendo dois períodos distintos (seco e úmido). O período 

seco situando-se entre os meses de abril e setembro e o período úmido entre os 

meses de outubro a março. As coletas serão realizadas em 5 pontos de amostragens 

(P1 a P5), conforme indicados na Figura 6. A escolha dos pontos de coleta 

fundamentou-se na consideração da amplitude da superfície drenada, na ocorrência 

de regiões diferentes quanto ao uso e ocupação da terra e na facilidade de acesso ao 

ponto de coleta, sendo observado em campo a predominância de áreas naturais. No 

entanto, salienta-se que algumas regiões sofrem grande implicações antrópicas, de 

agricultura e urbanização (construção de moradias e a realização da obra do trecho 

norte do rodoanel). 

O ponto P1 (23°24'35.50"S/46°31'36.39"W) localiza-se em uma área mais 

preservada, com predomínio de formação arbórea, no local evidenciou-se a 

disposição de embalagens plásticas vazias, assim como movimentação de terra 

devido a instalação uma área de ocupação urbana desordenada. 

O ponto P2 (23°24'33.24"S/46°31'44.22"W) localiza-se à direita do ponto P1 na 

entrada de um Lago, este sofre forte influência de assoreamento devido à grande 

movimentação de terra proveniente das obras de implementação do trecho norte do 

rodoanel.  

O ponto P3 (23°24'34.32"S/46°31'44.32"W) localiza-se na saída do lago, em 

área agrícola, notou-se na região a criação de animais próximo ao corpo hídrico (vacas 

e patos).  

O ponto P4 (23°24'20.33"S/46°31'53.43"W) localiza-se, em uma área 

aparentemente preservada, com predominância de formações arbóreas no local.  

O ponto P5 (23°24'16.22"S/ 46°31'58.10"W) localiza-se em área caracterizada 

pela criação da piscicultura. 

As amostras foram coletadas, transportadas e acondicionadas em frascos 

próprios seguindo os procedimentos do Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

amostras, disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2011). No campo as 

análises das águas foram realizadas através de instrumentos analíticos devidamente 

calibrados e com medições em triplicata para os seguintes parâmetros físico-

químicos: Temperatura (através do aparelho Condutivímetro Digimed DM-3), pH 

(pHmetro Digimed DM-2), Condutividade (Condutivímetro Digimed DM-3), Turbidez 
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(Turbidímetro Quimis Q279P), Os procedimentos laboratoriais foram realizados de 

acordo com a APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(SMEWW) 21th Ed (APHA, 2012). 

 

Tabela 3. Metodologia de análise das variáveis avaliadas na Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol. 

 

VARIAVEIS METOLOGIA UNIDADE 

Condutividade Sonda Multiparametro Digimed – DMC – 010M S.cm-1 

DBO VELP, 2017 mg O2.L-1 

E.coli SMEWW, 9222 UFC.100mL-1 

Fósforo total SMEWW, 4500-PE mgP.L-1 

Nitrogênio total SMEWW, 4500-NC mgN.L-1 

OD SMEWW, 4500-OG mg O2.L-1 

pH SMEWW, 4500H+B - 

Sólidos Totais SMEWW, 2540 B mg.L-1 

Temperatura Sonda Multiparametro Digimed – DMC – 010M °C 

Turbidez SMEWW, 2130 B NTC 
 Fonte: VELP, 2017 e APHA,2012. 
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Fonte. Próprio Autor. 

Figura 6. Localização dos Pontos de Coleta na Sub-bacia hidrográfica do Cabosol 
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1.6.4 Indicadores de Qualidade da Água 

 

1.6.4.1 IQA – Índice de Qualidade de Água 

 

O Índice de Qualidade da Água foi calculado seguindo os procedimentos 

especificados pela CETESB, conforme descrito na fundamentação teórica do presente 

trabalho. 

 

1.6.4.1 IET – Índice de Estado Trófico 

 

O Índice de Estado Trófico para o fósforo total, IET(PT), foi calculado seguindo 

os procedimentos especificados pela CETESB, conforme descrito na fundamentação 

teórica do presente trabalho. 

 

1.6.5 Tratamento Estatístico 

 

A partir dos dados analíticos obtidos, serão realizados tratamentos estatísticos 

por estratificação por variáveis e séries temporais; análise estatística multivariada com 

técnicas de projeções em componentes principais (ACP); geração de gráficos do tipo 

Linha, Barras e Pareto; análise de padrões de associação ou semelhança entre 

amostras ou variáveis; e correlação entre os parâmetros analisados e o uso da terra. 
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CAPÍTULO 2 - USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E SEUS EFEITOS 

SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 

CABOSOL, GUARULHOS-SP. 

RESUMO 

A água é um recurso indispensável para à vida e possui profunda importância no 
desenvolvimento de diversas atividades econômicas. A alta demanda por reste 
recurso, aliado com a má utilização e com formas incorretas de uso e ocupação da 
terra, fazem com que sua qualidade seja degradada exponencialmente ao longo dos 
anos. Neste trabalho, objetivou-se relacionar o uso e ocupação da terra com a 
qualidade das águas superficiais da Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol, Guarulhos 
(SP), para isso foram utilizados os indicadores de qualidade de água: Índice de 
Qualidade de Água – IQA e Índice de Estado Trófico – IET, bem como a atualização 
do mapa de uso e ocupação da terra da sub-bacia Hidrográfica em questão, além de 
técnicas estatísticas por estratificação de variáveis e séries temporais de dados. A 
sub-bacia hidrográfica do Cabosol, localiza-se na cidade de Guarulhos no estado de 
São Paulo e integra a bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Cima, que faz parte do 
Comitê de Gestão da Bacia do Alto Tiête, a região estudada está inserida na área de 
implementação das obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas. Para avaliar a 
qualidade da água ao longo da sub bacia selecionaram-se cinco pontos de coleta (P1 
a P5), escolha dos pontos de coleta fundamentou-se considerando a amplitude da 
superfície de drenagem, na ocorrência de regiões diferentes quanto ao uso e 
ocupação da terra e na facilidade de acesso aos pontos de coleta, foram realizadas 
cinco coletas bimestrais compreendendo dois períodos sazonais, chuvoso e seco, 
entre setembro de 2017 e julho de 2018.   A área de estudo apresentou características 
de uma bacia rural, onde foram identificadas cinco classes de uso e ocupação da terra, 
tendo florestas primarias como classe com maior representatividade, correspondendo 
a 69% de toda cobertura da sub-bacia. Apesar da alta preservação mostrada pelo uso 
e ocupação da terra a qualidade da água na região, é fortemente influenciada pelas 
obras de implementação do trecho norte do rodoanel, notando inclusive, o 
assoreamento de diversos corpos hídricos ao longo da sub-bacia, o que pôde ser 
comprovado através da análise de pareto, ficando evidenciado que os parâmetros 
sólidos totais e turbidez, principais indicadores de assoreamentos de corpos hídricos, 
juntos influenciam sob 71,2%, sobre toda a qualidade da água na sub-bacia. O índice 
de qualidade de água – IQA, apesar de apresentar resultados classificados entre 
ótimo e bom, apresentou queda de qualidade ao longo da sub bacia. O índice de 
estado trófico – IET apresentou seus piores resultados em regiões com maior 
influência antrópica. Apesar das boas classificações da qualidade da água obtidas 
através do IQA e IET, o decréscimo destes índices ao longo da área de estudada é 
provocado pela incidência das atividades antrópicas que avançam sobre a sub-bacia, 
em especial a construção do Rodoanel Mario Covas. 
 

Palavras-chave: Degradação dos recursos hídricos, ocupação do solo, urbanização, 
geoprocessamento. 
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ABSTRACT 

 

Water is an indispensable resource for the survival of animals and plants on Earth and 

has deep importance in the development of various economic activities. The high 

demand for resources, combined with misuse and incorrect forms of land use and 

occupation, mean that their quality is degraded exponentially over the years. The 

objective of this study was to relate the use and occupation of the land with the surface 

water quality of the Cabosol Sub-basin, Guarulhos (SP), for which the water quality 

indicators were used: Water Quality Index - IQA and Trophic State Index (EIT), as well 

as the updating of the land use and occupation map of the Hydrographic sub-basin in 

question, as well as statistical techniques by stratification of variables and time series 

of data. The Cabosol sub-basin is located in the city of Guarulhos in the state of São 

Paulo and is part of the Cabuçu de Cima River basin, which is part of the Management 

Committee of the Alto Tiête Basin. area of implementation of the works of the northern 

stretch of the Mario Covas Rodoanel. To evaluate the water quality along the sub-

basin, five collection points (P1 to P5), The choice of collection points was based on 

the amplitude of the drainage surface, the occurrence of different regions regarding 

the use and occupation of the land and the ease of access to the collection points. Five 

bimonthly collections were carried out, comprising two seasonal periods, rainy and 

between September 2017 and July 2018. The study area presented characteristics of 

a rural basin, where five classes of land use and occupation were identified, with 

primary forests as the most representative class, corresponding to 69% of all cover of 

the sub-basin. Despite the high preservation shown by the use and occupation of the 

land the water quality in the region, it is strongly influenced by the works of 

implementation of the northern stretch of the road, noting also the silting of several 

water bodies along the sub-basin, which could It is evidenced that the total solid 

parameters and turbidity, the main indicators of sedimentation of water bodies, 

together influence 71.2% of the total water quality in the sub-basin. The water quality 

index (WQI), in spite of presenting results classified as good and good, presented a 

quality decrease along the sub basin. The trophic state index - TSI presented its worst 

results in regions with greater anthropogenic influence. Despite the good 

classifications of water quality obtained through the WQI and TSI, the decrease of 

these indices over the studied area is caused by the incidence of anthropic activities 

that advance over the sub-basin, especially the construction of the Mario Covas 

Roadway. 

 
 
Keywords: Degradation of Water Resources, Use and Land Occupation, 
Urbanization, Geoprocessing. 
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2.1 Introdução 

A água é um recurso indispensável para a vida no planeta Terra, e vem se 

tornando mais importante a cada ano para a população mundial. Isto deve-se a grande 

expansão urbana, industrial e agrícola aliado ao crescimento populacional 

descontrolado, fazendo com que a demanda por este recurso aumente (SANTOS et 

al., 2018). A diminuição da disponibilidade de água relaciona-se diretamente com as 

formas de uso e ocupação do solo sem planejamento, fazendo com que as ações 

antrópicas contribuam de forma significativa para mudanças na qualidade da água 

levando a degradação deste recurso (BRITTO et.al., 2018). 

No Brasil, a ocupação de classes de baixa renda em regiões de elevada 

fragilidade ambiental juntamente com a falta de saneamento contribui 

significativamente para a elevação da degradação da qualidade da água dos recursos 

hídricos brasileiros (OLIVEIRA et al., 2017; Sutil et al., 2018).  

A influência das características físicas, químicas, biológicas e dos diferentes 

meios de uso da terra em uma bacia hidrográfica, refletem-se diretamente na 

qualidade do corpo hídrico, assim, o uso da água como geoindicador de qualidade 

ambiental, torna-se  uma forma adequada de gestão ambiental, pois permite 

caracterizar e quantificar por meio de variáveis físico-químicas e biológicas, como as 

ações antrópicas interferem na qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

Para avaliação da qualidade dos recursos hídricos, além das variáveis físico-

químicas, diversos indicadores podem ser empregados a fim de caracterizar suas 

condições ambientais, tais como, o Índice de Qualidade de Águas – IQA e o Índice de 

Estado Trófico – IET. Desenvolvido pela National Sanitation Foundation – NSF em 

1970, nos EUA, o IQA é um dos indicadores mais utilizados no Brasil, tem por 

finalidade comparar a qualidade dos corpos hídricos monitorando as alterações 

temporais ou espaciais frente as ações antrópicas (FERREIRA et al., 2015). 

Por sua vez, o Índice de Estado Trófico – IET, tem por finalidade classificar os 

corpos hídricos quanto aos diferentes graus de trofia (eutrofização), por meio do 

levantamento das concentrações dos nutrientes clorofila “a.” e/ou fósforo (BATISTA et 

al., 2014). Vargas et al. (2018), definem eutrofização como o aumento da fertilidade 

aquática devido ao aporte exagerado de nutrientes dentro do corpo hídrico, 

provocados principalmente pelos nutrientes fósforo e nitrogênio, levando a um 
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crescimento exacerbado de macrófitas, algas e cianobactérias. Junior et al. (2018), 

enfatiza que, o processo de eutrofização provoca desequilíbrios nos sistemas 

aquáticos, agravados pela degradação progressiva dos corpos hídricos causando 

mudanças drásticas na cadeia alimentar aquática. 

Deste modo, para se obter um melhor monitoramento dos parâmetros de 

qualidade de água, a fim de se levantar informações que possam ser utilizadas para 

definir condições atuais de qualidade de um corpo hídrico, inclui-se a adoção de 

coletas de amostras de água em locais específicos em intervalos de tempo definidos, 

gerando os resultados com a obtenção dos dados coletados em campo. Salienta-se 

também que, para uma melhor avaliação dos indicadores a utilização de técnicas 

estatísticas para o fornecimento de informações mais concisas sobre as reais 

condições de qualidade dos recursos hídricos tem sido comumente utilizada 

agregando precisão dos resultados (BRITTO et al., 2018). 

Neste trabalho, objetivou-se relacionar o uso e ocupação da terra com a 

qualidade das águas superficiais da Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol, Guarulhos 

(SP), para isso foram utilizadas técnicas de estatísticas por estratificação de variáveis 

e séries temporais, por meio de geração de gráficos dos tipos Barras e Pareto, 

também foram utilizados os indicadores de qualidade de água, Índice de Qualidade 

de Água – IQA e Índice de Estado Trófico – IET, bem como a atualização do mapa de 

uso e ocupação da terra elaborado por Barbosa, Etchebehere e Saad,  2011,  e a 

correlação dos resultados com o uso e ocupação da terra, na Sub-bacia Hidrográfica 

do Cabosol, localizada no município de Guarulhos – SP.  

 

2.2 Materiais e Métodos 

 

2.2.1. Área de Estudo 

 

A sub-bacia hidrográfica do Cabosol, localiza-se na cidade de Guarulhos no 

estado de São Paulo, integra-se a bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de  Cima, que faz 

parte do  Comitê de Bacia do Alto Tiête, Sub-Comitê Cabeceiras sendo contribuinte 

do Rio Tiête, e tem grande parte de seu corpo hídrico enquadrado como corpo 

receptor de classe I, segundo o decreto de lei estadual 10.775/77 (São Paulo 1977). 

A sub- bacia do Cabosol, possui uma área de 1,14 km² localizando-se entre as 
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coordenadas 46º 32’00” e 46º31’16” oeste e 23º24’11” e 23º24’57” sul situada no 

bairro Cabuçu possuindo como limites os bairros Vila Julieta a leste, Jardim dos 

Cardosos ao Oeste (Figura 7). 

Na área estão presentes os solos do tipo Latossolo de variedade Vermelho-

Amarelo que se associam à Cambissolos Háplicos distrófico com textura argilosa e 

média (LACAVA; OLIVEIRA; FILHO., 2009). No contexto geomorfológico, a sub-bacia 

apresenta estruturas caracterizadas como morros e morrotes, essas estruturas 

quando expostas apresentam elevada fragilidade, pois tornam-se susceptíveis a 

processos de erosão, favorecendo o assoreamento dos canais pluviais em seus 

pontos mais baixos. 

A área é caracterizada também pelo predomínio de florestas secundarias 

caracterizadas por modificações feitas em florestas primárias devido a intervenção 

antrópica, provocado pelo avanço urbano e rural. Na sub-bacia localiza-se o trecho de 

obras de implementação do trecho norte do rodoanel que corta a bacia de leste a 

oeste, o que acarreta em profundos impactos ambientais. Quanto aos padrões de uso 

e ocupação da terra, percebe-se no local a presença da agricultura familiar 

destacando nas plantações temporárias as hortaliças e cana-de-açúcar e nas lavouras 

permanentes a presença de laranjeiras, mexeriqueiras e bananeiras. Nota-se ainda 

no local a presença de pequenos comércios e de um pesqueiro local (BARBOSA; 

ETCHEBEHERE; SAAD,  2011). 
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Figura 7. Localização da Sub-bacia Hidrografica do Cabosol na Cidade de Guarulhos - SP. 

 

Fonte: Próprio Autor 

2.2.2. Delineamento Experimental 

 

Para avaliar a qualidade da água ao longo da sub bacia hidrográfica do Cabosol, 

selecionaram-se cinco pontos de coleta (P1 a P5) (Figura 8). Foram realizadas cinco 

coletas bimestrais compreendendo dois períodos sazonais, chuvoso (entre Outubro e 

Março) e seco (entre os meses de Abril e Setembro). 

 A escolha dos pontos de coleta fundamentou-se na consideração da amplitude 

da superfície drenada e na ocorrência de regiões diferentes quanto ao uso e ocupação 

da terra. O ponto 1, coordenadas: 23°24'35.50"S 46°31'36.39"W está localizado em 

uma região com alto predomínio de vegetação nativa, que é maioritariamente coberta 

por florestas. O ponto 2, coordenadas: 23°24'33.24"S 46°31'44.22"W localiza-se a 

poucos metros das obras de implementação do trecho norte do rodoanel Mario Covas. 

O ponto 3, coordenadas: 23°24'34.32"S,  46°31'44.32"W a região é caracterizada pela 

agricultura familiar e criação de animais. O ponto 4, coordenadas:  23°24'20.33"S 
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46°31'53.43"W localiza-se em área aparentemente preservadas com predomínio de 

vegetação nativa. O ponto 5, coordenadas: 23°24'16.22"S 46°31'58.10"W localiza-se 

na jusante da sub bacia, a região é marcada pelo funcionamento de um o pesqueiro. 

 As amostras foram coletadas, transportadas e acondicionadas em frascos 

próprios seguindo os procedimentos do Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

amostras, disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2011). As análises 

foram realizadas em Campo e no laboratório. As determinações de Campo foram:  

 

Figura 8. Localização dos pontos de Coleta na Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol. 

 

Fonte: Próprio Autor 
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potencial hidrogênioco – pH (pHmetro digimed-DM2P, Eletrodo DME-CV2), 

Condutividade (Condutivimetro Digimed-DM3P, Sonda DMC-010M), Oxigênio 

Dissolvido – OD (Oxímetro Digimed DM4P, Célula DM-C01) e Temperatura (Sonda 

Digimed-DMC-010M) todas realizadas em triplicata. No laboratório as análises 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Escherichia Coli – E.coli, Fósforo Total, 

Nitrogênio Total, Sólidos Totais e Turbidez foram realizadas em duplicata seguindo a 

metodologia descrita no APHA (2012)(Tabela 3). 

Tabela 4. Metodologia de análise das variáveis avaliadas na Sub-bacia Hidrográfica do Cabosol. 

  

Fonte: VELP, 2017 e APHA,2012. 

Os resultados das análises realizadas em campo e no laboratório foram 

verificados comparando-os com os limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para 

corpos de água Classe 1, classe em que se insere o corpo hídrico analisado de acordo 

com a classificação do decreto estadual 10775/77 (SÃO PAULO, 1977; BRASIL, 

2005). O tratamento estatístico dos dados foi realizado através da análise descritiva 

por meio de gráfico barras com aplicação de pareto, média e desvio padrão.  Utilizou-

se também a classificação do corpo hídrico pelo índice de qualidade de água – IQA e 

índice de estado trófico – IET. O cálculo do IQA foi realizado de acordo com 

procedimento utilizado por Oliveira et al. (2017), para o cálculo do IET utilizou-se 

procedimento descrito por Lampareli (2004). 

 

2.2.3. Elaboração do Mapa de uso e ocupação da Terra 

 

Para a elaboração do mapa de uso e ocupação da terra, foram utilizadas técnicas 

de sensoriamento remoto para o reconhecimento e classificação, através da 

fotointerpretação dos elementos homogêneos da cobertura terrestre. A imagens foram 

VARIAVEIS METOLOGIA UNIDADE 

Condutividade Sonda Multiparametro Digimed – DMC – 010M S.cm-1 

DBO VELP, 2017 mg O2.L-1 

E.coli SMEWW, 9222 UFC.100mL-1 

Fósforo total SMEWW, 4500-PE mgP.L-1 

Nitrogênio total SMEWW, 4500-NC mgN.L-1 

OD SMEWW, 4500-OG mg O2.L-1 

pH SMEWW, 4500H+B - 

Sólidos Totais SMEWW, 2540 B mg.L-1 

Temperatura Sonda Multiparametro Digimed – DMC – 010M °C 

Turbidez SMEWW, 2130 B NTC 
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amostradas através do uso da plataforma Google Earth Pro e do Sensor Plêiades a 

bordo do satélite landset 8, O mapeamento deu-se através da digitalização das 

camadas (layers) por meio do programa Saga 2.2, elaboração do mapa de uso e 

ocupação da Terra foi realizada através dos procedimentos descritos por Stewart e 

Oke (2012). O layout do mapa foi realizado através do programa Qgiz 2.18. Os dados 

serviram de base para a observação da tendência da dinâmica de uso e ocupação da 

terra na área estudada, por meio da interação dos resultados das análises de 

qualidade da água com o uso e ocupação da terra nos pontos de coleta das amostras 

(NUNES; ROIG, 2015). 

 

2.3. Resultados e Discussões 

 

A Sub-bacia Hidrográfica Cabosol apresenta características de uma bacia rural 

(Tabela 4), onde foram identificadas cinco classes de uso da terra. Florestas primarias 

foi a classe com maior representatividade, correspondendo a 69% de cobertura da 

sub-bacia, pode notar-se também que 31% corresponde a áreas que sofrem ações 

antrópicas, sendo que 14% são representados por locais onde a ação antrópica 

modificou a cobertura original, 7,5% compreendem áreas com o solo exposto e 

encontram-se em sua totalidade dentro da região onde estão inseridas as obras para 

implementação do trecho norte do rodoanel Mario Covas, 5% correspondem a 

localidades com baixo índice de ocupação populacional e 4,5% a locais com alto 

índice de ocupação populacional. O mapa de uso e ocupação da terra mostra a 

distribuição destes locais (Figura 10). 

 

Tabela 5. Percentual de Cobertura do solo da Sub-Bacia Cabosol 

ÁREA ÁREA km² ÁREA PERCENTUAL 

Floresta Primaria 0,780 69,0% 

Campo Antropizado 0,163 14,0% 

Solo Exposto 0,086 7,50% 

Baixa Densidade Populacional 0,057 5,00% 

Alta Densidade Populacional 0,051 4,50% 
Fonte: Próprio Autor 

É importante salientar que o processo de urbanização tem gerado graves 

impactos ao meio ambiente por exemplo, a retirada da mata ciliar que torna o local 

extremamente susceptível a processos de erosão e assoreamento dos corpos hídricos 
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(FORTES et al., 2015). Neste sentido, destaca-se as obras de implementação do 

trecho norte do rodoanel na sub-bacia estudada, cuja a retirada da vegetação 

necessárias para executar as obras de terraplenagem, as obras de drenagem, bem 

como a implementação das obras de pavimentação e grande movimentação de 

maquinas necessárias para a execução da obra, tem causado a erosão e o 

assoreamento (Figura 9),  provocando reduções de profundidade e no volume de água 

em alguns pontos na sub-bacia hidrográfica Cabosol. Além disso, o aumento da 

ocupação populacional sem planejamento nas áreas preservadas da Sub-bacia 

contribui para degradação da qualidade ambiental uma vez que, alguns pontos da 

microbacia, encontram-se alterados com a presença de resíduos de construções e 

movimentação do solo para implantação de moradias que favorecem o escoamento 

desses resíduos e o assoreamento dos corpos hídricos.  

 

Figura 9. Processo de assoreamento no lago do ponto P2 na sub-bacia hidrográfica do Cabosol, provacado pelas 
obras de implementação do trecho norte do rodoanel Mario Covas. 

 

Fonte. Próprio Auto 
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Embora o ponto P1 esteja localizado em uma região cuja vegetação nativa é 

altamente preservada, nota-se sinais da intervenção antrópica pela presença de 

resíduos sólidos próximo ao ponto de coleta e pela movimentação de terra provindo 

de instalações de moradias no acesso ao ponto. Ainda assim o ponto P1, em relação 

aos demais pontos analisados, obteve as melhores médias nas análises físico-

química e  biológica, atendendo aos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para 

corpos hídricos de água doce Classe I, para todos os pontos analisados (Figura 10), 

P1 P2 

P3 

P4 

P5 

Pontos de Coleta 

Fonte: Próprio Autor 

Figura 10. Mapa de Uso e Ocupação da Terra da Sub-bacia Cabosol, no período de junho 2017 as junho de 
2018. 
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indicando boa qualidade da água, confirmando o que Pereira et al. (2016), Carvalho 

et al. (2016) e Vargas et al. (2015)  atestam em seus trabalhos, onde afirmam que 

áreas melhores preservadas fornecem água de boa qualidade. Contudo, apesar de 

ser considerada uma água de boa qualidade, deve-se atentar para a variação alta do 

parâmetro E.Coli (0,00 – 385 UFC.mL-1) (Figura 11),  o que pode ser explicado pela  
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Figura 11. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas da Sub-Bacia Hidrográfica do Cabosol  de 

setembro de 2017 a junho de 2018 e limites de enquadramento do CONAMA 357/05, para Água Doce. 

 
Fonte: Próprio Autor 
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circulação de animais e o fácil acesso de pessoas que utilizam o local para recreação 

em dias quentes. 

O ponto P2, encontra-se a leste do ponto P1, neste ponto, notou-se forte 

influência antrópica evidenciada pelo intenso assoreamento do corpo hídrico, 

proveniente da movimentação de terra e da proximidade com a área de 

implementação do trecho norte da rodovia Mario Covas. Isso pode explicar as grandes 

variações nos parâmetros DBO (0,00 – 13,7 mgO2.L-1), ST (12,0 – 92,0 mg.L-1), TU 

(8,05 – 63,6 UNT)e NT (0,20 – 1,69 mgN.L-1), embora a proximidade com as obras do 

Rodoanel Mario Covas, o ponto apresentou boa médias para os parâmetros 

analisados, com exceção do parâmetro DBO que apresentou média de 3,6 ±5,8 

superior aos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para corpos hídricos de água 

doce Classe I, os demais parâmetros atenderam as especificações para corpos 

hídricos de Classe I, a média encontrada para parâmetro DBO no ponto P2 atende 

aos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para corpos hídricos de água doce 

Classe II . 

O ponto P3, situa-se ao sul do ponto P2, a área é caracterizada pela produção 

agrícola familiar e pela criação de animais próximo  ao corpo hídrico. Isto explica a 

variação na concentração dos parâmetros E.coli (0,00 – 2600 UFC.100mL-1), 

nitrogênio total (0,05 – 1,79 mgN.L-1), e  fósforo total (0,007 – 0,05 mgP.L-1). Leite et 

al. (2013) afirmam que altas concentrações de nitrogênio e fósforo na água pode ser 

atribuída ao esgoto doméstico lançado no ambiente e ao uso agrícola inadequado da 

terra nas imediações do corpo hídrico. Neste ponto, também foi possível observar a 

alta variação da turbidez (variação), explicada pelo intenso assoreamento mencionado 

no ponto P2. Para Chagas (2015) os altos índices de turbidez associam-se a 

problemas de assoreamento, pois a sedimentação proveniente dos processos 

erosivos carreia-se para os cursos de água, promovendo a diminuição da capacidade 

da luz em transpassar a água. Os parâmetros DBO 3,0 ±5,2, E.coli 640 ±1,10x103 e 

TU 42 ±30 apresentaram médias superiores aos limites estabelecidos pelo CONAMA 

357/05 para corpos hídricos de água doce Classe I, atendendo os limites 

estabelecidos para corpos hídricos de água doce Classe II. 

O ponto P4 está situado em uma área aparentemente preservada com o 

predomínio de mata ciliar na região no entanto, apresentou variação nas 

concentrações nos índices DBO (0,8 – 9,3 mgO2.L-1) e E.coli (0,00 – 900 UFC.100mL-
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1) para um corpo de água de Classe 1, o que pode ser explicado pelo fácil acesso de 

animais ao local. O ponto P4 está situado em uma área aparentemente preservada 

com o predomínio de mata ciliar na região no entanto, apresentou altas concentrações 

nos índices DBO (0,8 – 9,3 mgO2.L-1) e E.coli (0,00 – 900 UFC.100mL-1) para um 

corpo de água de Classe 1, o que pode ser explicado pelo fácil acesso de animais ao 

local. Escherichia Coli são enterobactérias de veiculação hídrica e sua contaminação 

no corpo de água se dá através de excretas de origem humana e animal, a demanda 

bioquímica de oxigênio – DBO corresponde a quantidade de oxigênio necessária para 

ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbias, os 

altos índices E.coli podem indicar um aumento de matéria orgânica no corpo hídrico o 

que pode contribuir para o aumento nos índices da DBO (MENEZES et al., 2012). 

Embora as concentrações de oxigênio dissolvido (4,6 – 8,7 mgO2.L-1) , no ponto 4, na 

maioria das coletas estivessem dentro dos limites estabelecidos na legislação ( > 6,0 

mg/L) foi possível observar valores menores ao especificado pela legislação pra 

corpos hídricos de classe I. Desta variável neste ponto em relação aos demais pontos 

analisados, com exceção do ponto P5. Os parâmetros DBO 3,36 ±3,2, E.coli 422 ±405 

apresentaram médias apresentaram médias superiores aos limites estabelecidos pelo 

CONAMA 357/05 para corpos hídricos de água doce Classe I, atendendo os limites 

estabelecidos para corpos hídricos de água doce Classe II. 

O ponto P5, localiza-se na jusante da sub-bacia do Cabosol, neste ponto ficou 

evidenciada a criação de peixes, tendo em vista que no local funciona um pesqueiro. 

O local é caracterizado por áreas de mata ciliar e campo antropizado.  Essa área é 

fortemente afetada pelas ações antrópicas, o que pode ser evidenciado pelas grandes 

variações nos parâmetros DBO (0,00 – 13,7 mgO2.L-1), TU (53,6 – 218 UNT), OD (3,0 

– 8,1 mgO2.L-1) e PT (0,007 – 0,07 mgP.L-1). Para Buzeli e Santino (2013), a alta 

turbidez no corpo hídrico também é influenciada pelo aumento de detritos orgânicos 

(algas, bactérias e plâncton), o qual contribui para as altas variações nos índices de 

demanda bioquímica de oxigênio, além de provocar a redução na capacidade de 

fotossíntese das plantas aquáticas e por consequência a diminuição da concentração 

de oxigênio dissolvido. Ainda para Buzeli e Santino, 2013 as grandes variações de 

fósforo total podem ser explicadas pelo carreamento de material particulado provindo 

de processos erosivos. Diemer et al. (2011), expõe que em rações para alimentação 

de peixes exige-se altas concentrações do nutriente fósforo. Baccarin, Scorvo e 
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Novato (2000) complementam afirmando que o aumento nas concentrações de 

fosforo total nas águas de pesqueiros, pode ser causada pelo acúmulo de alimentos 

não consumidos e material não digerido. O parâmetro DBO 6,5 ±6,4, apresentou 

média superior ao limite estabelecido pelo CONAMA 357/05 para corpos hídricos de 

água doce Classe II, classificando-se como corpo hídrico de água doce de Classe III, 

os parâmetros  E.coli 224 ±4,34x102 e TU 114 ±62 apresentaram médias superiores 

aos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para corpos hídricos de água doce 

Classe I, atendendo os limites estabelecidos para corpos hídricos de água doce 

Classe II. 

Para avaliar o efeito da sazonalidade no local, os resultados foram divididos em 

período seco e período chuvoso, havendo predomínio de temperatura baixas no 

período seco, e temperaturas altas no período chuvoso, conforme pode ser observado 

na Tabela 5. 

 

Tabela 6. Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água nos períodos 
seco e chuvoso da Bacia Hidrográfica do Cachoeirinha Invernada no período de setembro de 2017 a junho de 
2018. 

Estação Seco 

 P1 P2 P3 P4 P5 

CE (S.cm-1) 75±4,0 100±33 91,7±19 110±10 124±12 

DBO(mg O2.L-1) 0,0±0,0 1,2±2,7 1,0±0,8 2,3±2,2 6,3±5,9 

Log(EC) (UFC.100mL-1) 2,1±2,3 2,3±2,4 2,9±3,1 2,3±2,5 1,3±1,4 

NT (mgN.L-1) 0,54±0,7 0,80±1,0 0,73±0,9 1,1±0,9 0,63±0,7 

OD (mg O2.L-1) 9,9±1,2 8,7±3,0 9,5±2,2 6,3±1,5 5,0±1,9 

PH 7,6±0,4 7,3±0,5 7,6±0,2 7,7±0,2 7,7±0,3 

PT (mgP.L-1) 0,007±0,0 0,007±0,0 0,007±0,0 0,007±0,0 0,03±0,03 

ST (mg.L-1) 37±19 41±49 29±34 21±9,0 119±94 

TE(ºC) 16±1,4 17±2,2 17±2,0 17±2,4 19±2,6 

TU (NTC) 1,5±1,7 35±28 38±29 2±4 91±32 

Estação Chuvoso 

 P1 P2 P3 P4 P5 

CE (S.cm-1) 98±13 80±8,6 89±11 140±10 148±19 

DBO(mg O2.L-1) 4,1±5,7 6,9±9,6 6,2±8,7 5,1±6,0 6,9±9,7 

Log(EC) (UFC.100mL-1) 2,1±2,3 2,0±2,1 2,4±2,2 2,9±2,2 2,9±2,5 

NT (mgN.L-1) 0,05±0,0 1,15±0,3 0,74±1,0 0,31±0,4 0,15±0,1 

OD (mg O2.L-1) 8,8±1,2 8,0±0,9 8,9±1,6 7,7±1,4 8,5±0,5 

PH 7,4±0,2 7,6±0,8 8,2±0,4 7,0±0,4 7,4±0,2 

PT (mgP.L-1) 0,007±0,0 0,007±0,0 0,01±0,01 0,007±0,0 0,03±0,03 

ST (mg.L-1) 57±42 31±21 33±13 55±41 90±68 

TE(ºC) 19±2,0 21±4,5 22±3,3 19±0,8 23±2,3 

TU (NTC) 40±55 14±9 47±41 52±57 148±98 

Fonte: Próprio Autor 

Nota-se que os valores apresentados de condutividade elétrica para os pontos 

P1, P2 e P3 nas estações seca e chuvosa não obtiveram grandes variações. Observa-
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se também, que os valores de CE foram superiores a 100 S.cm-1, nos pontos P4 e 

P5 em ambos os períodos. Piratoba et al. (2017), descreve que apesar de não existir 

padrão para esta variável especificado pelo CONAMA 357/05, as águas naturais 

tendem a apresentar teores de condutividade ente 10 a 100 S.cm-1. Sanches et al. 

(2014), relata que valores superiores a 100 S.cm-1, podem indicar ambientes 

impactados.  

Pôde-se notar que os valores de DBO das amostras coletadas no período 

chuvoso, foram superiores a todas as amostras coletadas no período seco, destaca-

se ainda que no período chuvoso todos os pontos apresentaram valores acima de 3 

mg O2.L-1 não atendendo a especificação do CONAMA 357/05 para corpos hídricos 

de classe 1, no período seco apenas o P5 apresentou valores acima de  3 mg O2.L-1. 

Os maiores valores de DBO no período chuvoso, podem ser explicados pelo aumento 

do conteúdo orgânico acumulado no período seco e carreado para o corpo hídrico em 

consequência do processo de escoamento superficial, fazendo com o que aumentem 

os valores de DBO (VAZ; MELO e SOUZA, 2014).  

Observou-se que, com exceção do P5, o parâmetro OD não apresentou 

variações significativas nos pontos de coleta, É importante salientar que o P5, na 

estação seca, apresentou valores abaixo de 6,00 mg O2.L-1, não atendendo a 

especificação para corpos hídricos de classe I determinados pela resolução CONAMA 

357/05.  Isto deve-se, principalmente, conforme também osbservado por  Mallasen et 

al. (2012), ao grande consumo de oxigênio por peixes, tendo em vista que no local 

funciona um pesqueiro. 

Os parâmetros NT e PT não apresentaram variações significativas, e o fósforo 

apresentou valores abaixo de 0,10 mg P.L-1 em todos os pontos de coleta atendendo 

o que é estabelecido para corpos hídricos de classe I, classificados como lóticos, pelo 

CONAMA 357/05. Bernardi e Carvalho (2017), expõem que não existem padrões 

especificados pelo CONAMA 357/05 para o parâmetro nitrogênio total. No entanto, 

Junior, Carvalho e Pinheiro (2017), destacam a importância da avaliação deste 

composto por ser, juntamente com o fósforo total, os principais nutrientes 

responsáveis pelo processo de eutrofização.  

Observou-se que a concentração do teor de sólidos totais no período chuvoso, 

foi maior nos pontos P1, P3 e P4. Isto deve-se ao processo de escoamento superficial 

provocado pelas chuvas. P2 e P5, não apresentaram grandes variações ao longo do 
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tempo de coleta e P2, devido à proximidade ao trecho de obras da Rodovia Mário 

Covas, encontrou-se intensamente assoreado, corroborando a literatura que 

demonstra a relação do aumento da retirada da vegetação com o aumento  de 

processos erosivos, sedimentação e consequente assoreamento do corpo hídrico ( 

MEZINE et al., 2016; NOGUEIRA, 2016; OLIVEIRA et al., 2017)  

Verificou-se que a turbidez obteve os maiores valores na estação chuvosa. 

Marmontel e Rodriguês (2015) relatam que o solo desprotegido de mata ciliar favorece 

o aumento da turbidez no corpo hídrico que, tende a aumentar devido ao aumento da 

concentração de sólidos totais que escoam para dentro do corpo hídrico devido as 

chuvas (CHAGAS, 2015)_. No período chuvoso P3, P4, P5 e no período seco P5 

apresentaram valores de 40 UNT, não atendendo as especificações do CONAMA 

357/05, para corpos hídricos de classe I. O aumento da turbidez contribui para a 

diminuição da taxa de fotossíntese das algas, comprometendo assim a comunidade 

aquática (ABREU; CAVALCANTI, 2015). 

Segundo Braguine et al. (2018) a análise de Pareto visa identificar quais 

parâmetros são responsáveis pelos efeitos mais significativos conforme mostrado na 

Figura 12, o eixo y indica a somatória dos resultados obtidos, o eixo x corresponde 

aos parâmetros avaliados e o eixo z, corresponde a porcentagem de impacto.   

Os resultados das análises de qualidade de água contemplados no índice de 

qualidade de água (IQA) foram avaliados de acordo com a análise de pareto, 

evidenciou-se que os parâmetros sólidos totais e turbidez juntos, influenciam 71,2%, 

sobre a qualidade da água na área estudada. Os sólidos totais é o parâmetro que 

exerce mais influência na qualidade da água com 40,8%, e a turbidez o segundo com 

30,4%. Estes valores podem ser explicados pois, a área estuda encontra-se dentro da 

zona de implementação do rodoanel Mario Covas – Trecho Norte. MOLEDO et al. 

(2015) evidenciaram em seu trabalho que as obras de terraplanagem, drenagem e 

instalação de pontes e pavimentação, desestruturam o solo, tendendo a intensificar a 

processos erosivos, condicionando a deposição de sedimentos e partículas no corpo 

hídrico, alterando a vazão dos cursos fluviais e causando assoreamentos, além de, 

este particulado afetar diretamente a turbidez do corpo hídrico.  
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Figura 12. Ilustração gráfica da análise de Pareto na contribuição dos parâmetros físico-químico e biológicos na 
qualidade de água da sub-bacia hidrográfica do Cabosol, no período de setembro de 2017 a junho de 2018. 

 

Fonte: Próprio Autor 

O carreamento da sedimentação proveniente dos processos erosivos, aumenta 

o teor de sólidos na água e por consequência a turbidez também, fazendo que com a 

concentração de sólidos e a turbidez estejam diretamente ligados (CHAGAS, 2015). 

Com relação a análise de qualidade da água (IQA), ficou evidenciado o 

decréscimo da qualidade ao longo da sub-bacia hidrográfica do Cabosol, conforme 

mostrado pela Figura 13. 
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Figura 13. IQA anual e períodos sazonais seco/chuvoso da Sub-Bacia Hidrográfica do Cabosol, de setembro de 
2017 a junho de 2018. 

Fonte: Próprio Autor 
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O ponto P1, apresentou valor médio anual de IQA de 85, 88 de média no período 

seco e 80 no período chuvoso, sua variação foi a melhor ao longo do período de coleta 

entre todos os pontos, apresentando variações dentro da faixa de classificação ótima.  

O ponto P2, apesar da proximidade a área de implantação do trecho norte do 

rodoanel Mario Covas, apresentou variação durante o período de coleta entre ótimo e 

bom com média anual de IQA de 79, 78 no período seco e 80 no período chuvoso, 

isto demonstra que este ponto sofreu forte influência devido as obras do rodoanel. 

Os pontos P3, P4 e P5, apresentaram variação dentro da faixa considerada 

como boa, com média anual de 74 (P3), 75 (P4) e 63 (P5), 76 (P3), 81 (P4) e 64 (P5) 

no período seco e 70 (P3), 67 (P4) e 69 (P5)  no período chuvoso. Observa-se que 

P5, apesar de ser classificado como bom pelo IQA, obteve a pior média e a pior 

variação ao longo do período coletado, demonstrando ser a área que mais sofre com 

ações antrópicas. Para Andrietti et al. (2016), os diversos usos do solo, aliado as 

atividades antrópicas modificam a bacia hidrográfica causando alterações 

significativas na qualidade dos recursos hídricos. 

A eutrofização dos corpos hídricos é causada principalmente pela presença de 

fósforo e clorofila em grandes quantidades, contudo em ambientes lóticos, a clorofila 

pode não ser identificada, devido a interação entre o volume de água e as margens 

do corpo hídrico, bem como ao fluxo de água (OLIVEIRA et al., 2017). Na análise de 

estado trófico somente os pontos P3 e P5, apresentaram variação no período de 

coleta . O ponto P3, apresentou variação entre ultraoligotrófico e oligotrófico, P5 

obteve variações entre oligotrófico e mesótrofico. Os pontos P1, P2 e P4 não 

apresentaram grandes variações ao longo do período de coleta, todos obtiveram 

média de 46 classificando-se os pontos como ultraoligotrófico. O ponto P3 apresentou 

média de 47 sendo classificado como oligotrófico, isto pode ser explicado pois no 

ponto efetuava-se criação de animais. sentam altas concentrações de nutrientes 

eutrofizantes como o fósforo.  

O ponto P5, apresentou a maior média entre todos os pontos, 53, ficando 

classificado como oligotrófico. Isto é explicado pela forte interação antrópica 

observada no local, tendo vista que na área funciona um pesqueiro. As rações para 

peixes possuem altas concentrações de fósforo, assim a criação de peixes eutrofizar  

a água pelo acúmulo de ração não consumida e material não digerido que aumentam 
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o teor de fósforo, mesmo com a renovação do volume de água (BACCARIN et al., 

2000).  

 

 

2.4. Conclusão 

 

Os resultados obtidos indicaram um decréscimo da qualidade de água ao longo 

da sub-bacia hidrográfica do Cabosol, devido as interferências antrópicas na região. 

A qualidade da água na região, é fortemente influenciada pelas obras de 

implementação do trecho norte do rodoanel, notando inclusive, o assoreamento dos 

corpos hídricos.  

O uso e ocupação da terra, demonstrou que 69% da região é de floresta natural 

bem preservada o que, provavelmente, contribuiu para a atenuação dos efeitos 

antrópicos na qualidade das águas da sub-bacia do Cabosol. No entanto, o aumento 

do adensamento populacional na região também contribui para a degradação deste 

recurso na sub-bacia. Esta última afirmação ficou evidenciada pela análise do Índice 

de Qualidade de Água - IQA que apesar de valores classificados entre ótimo e bom, 

indicou decréscimo de sua qualidade ao longo dos pontos analisados.  

Deste modo, salienta-se a importância na adoção das bacias hidrográficas como 

unidades físicas de planejamento, de modo a facilitar o reconhecimento e avaliação 

de impactos causados pelas ações antrópicas, bem como a tomada de medidas de 

mitigação ou recuperação mais rápidas e acertadas, de forma a minimizar ao máximo 

os impactos causados pelas ações antrópicas sentidas na sub-bacia do Cabosol.  
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo do Uso e Ocupação do solo e seus efeitos sobre a qualidade da água 

da sub-bacia hidrográfica do Cabosol, Guarulhos-SP,  demonstrou que as obras de 

implementação do trecho norte do rodoanel na sub-bacia estudada, é, atualmente, a 

atividade antrópica que mais influencia a qualidade da água na sub-bacia hidrográfica 

do Cabosol.  

O mapeamento do uso e ocupação da terra da sub-bacia estudada demonstrou 

que 69% de cobertura da su-bacia corresponde a florestas primarias e 31% á áreas 

que sofrem ações antrópicas, com destaque para  7,5% que compreendem áreas com 

o solo exposto e encontram-se em sua totalidade dentro da região onde estão 

inseridas as obras para implementação do trecho norte do rodoanel Mario Covas.  

Em relação aos pontos escolhidos para avaliar a qualidade ambiental da sub-

bacia hidrográfica, observou-se que o ponto1 obteve as melhores médias nas análises 

físico-química e biológica, atendendo aos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 

para corpos hídricos de água doce Classe I, na qual o corpo hídrico estudado está 

classificado.  

O ponto 2 e o ponto 3 foram os mais influenciados pelas obras do rodoanel tendo 

como principal impacto o intenso assoreamento e diminuição do volume de água do 

corpo hídrico. Estes impactos se refletiram nas variáveis físicas e químicas 

analisadas, especialmente na turbidez, DBO e E. coli que apresentaram, no ponto 3, 

médias superiores aos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para corpos 

hídricos de água doce Classe I.  

O ponto 4 está situado em uma área aparentemente preservada com o 

predomínio de mata ciliar na região, no entanto apresentou altas concentrações de 

DBO  e E.coli para um corpo de água de Classe 1, o que pode ser explicado pelo fácil 

acesso de animais ao local. No ponto P5 funciona um pesqueiro, essa atividade foi 

evidenciada pelas variações da DBO, E. coli e turbidez que, semelhante ao que se 

observou no ponto 3, apresentaram valores acima dos limites estabelecidos pela 

resolução CONAMA 357/05 para corpos de água classe I.  

Embora algumas variáveis analisadas, tais como a DBO, E. coli e Turbidez 

tenham apresentado valores acima dos limites estabelecidos pela resolução 

CONAMA 357/05, o índice IQA classificou os corpos d’água entre ótimo e bom e o IET 
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entre ultraoligotrófico e oligotrófico com exceção do ponto 5, classificado como 

mesotrófico.  

Isso demonstra a importância de se analisar estas variáveis isoladamente, uma 

vez que as oscilações das variáveis dos índices utilizados neste trabalho compensam-

se umas às outras, mascarando flutuações importantes no ambiente, que devem ser 

monitoradas e analisadas cuidadosamente a fim de adotar medidas corretivas dos 

impactos ambientais. 

Considerando que áreas antropizadas influenciaram negativamente na 

qualidade da água, conforme demonstrado no presente trabalho, sugere-se a 

implantação de planos de gestão ambiental na área em questão com a finalidade de 

preservar as áreas florestadas primária, evitar o avanço de atividades antrópicas que 

degradam a sub-bacia hidrográfica do Cabosol e mitigar ou recuperar os impactos já 

causados pelas obras do rodoanel na região.  

Sugere-se ainda a continuação de trabalhos futuros que avaliem os efeitos na 

sub-bacia após o término da implementação do trecho norte do rodoanel Mario Covas.  
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