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RESUMO  

 
O Reservatório Guarapiranga responde por 20% da capacidade do sistema de abastecimento 

de água da Região Metropolitana de São Paulo/SP, tem sua Lei Específica 12.233/2006 (SP) e 

está inserido na Área de Proteção aos Mananciais conforme a Lei 9866/97 (SP). Importante 

ponto de referência na cidade de São Paulo/SP, pelas possibilidades de lazer náutico, porém 

atrai a atenção pelas ocupações irregulares e consequentemente lançamento de esgoto sem 

tratamento em suas águas, gerando altos níveis de poluição e degradação ambiental. O 

objetivo do estudo foi analisar o Índice de Qualidade da Água (IQA) do Reservatório 

Guarapiranga e verificar se esse índice é capaz de detectar as áreas de maior fragilidade. 

Foram realizadas coletas de campo em 2 campanhas e em 17 pontos (superfície e fundo). As 

amostras, encaminhadas ao Laboratório de Análise Ambiental do Projeto IPH – Índice de 

Poluentes Hídricos da Universidade de São Caetano do Sul, foram analisadas, segundo 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos e os resultados foram utilizados para a 

classificação do IQA. Os resultados apontam índices alarmantes de contaminação, o que põe 

em risco a saúde dos moradores do entorno do reservatório ou pessoas que utilizam suas 

águas para lazer. O IQA se mostrou eficiente em avaliar essas condições. 

 
ABSTRACT 

The Guarapiranga Reservoir accounts for 20% of the capacity of the water supply system in 

the Metropolitan Region of São Paulo/SP, has its Specific Law 12,233/2006 (SP) and is 

included in the Watershed Protection Area in accordance with Law 9866/97 (SP). Important 

point of reference in São Paulo city due to the possibilities of nautical leisure, however, it 

attracts attention due to irregular occupations and consequently release of untreated sewage 

into its waters, generating high levels of pollution and environmental degradation. The 

objective of the study was to analyze the Water Quality Index (IQA) of the Guarapiranga 

Reservoir and verify if this index is able to detect the areas of greatest fragility. Field 

collections were carried out in 2 campaigns at 17 points (surface and bottom). The samples, 

sent to the Environmental Analysis Laboratory of the IPH Project – Water Pollutant Index at 

the University of São Caetano do Sul, were analyzed according to physical-chemical and 

microbiological parameters and the results were used to classify the WQI. The results point to 

alarming rates of contamination, which jeopardizes resident's health around the reservoir or 
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people who use its waters for leisure. The IQA proved to be efficient in assessing these 

conditions. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Reservatório Guarapiranga, anteriormente conhecido como Represa de Santo 

Amaro, integra o sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo/SP 

e é responsável por 20% da capacidade desse sistema. O reservatório teve sua construção 

concluída em 1908 e a finalidade inicial era atender às necessidades de produção de energia 

na Usina Hidrelétrica de Parnaíba (CIDADE DE SÃO PAULO, 2010; BALTRUSIS, 2006). 

A Bacia do Guarapiranga, a qual o reservatório está inserido, ocupa uma área de 630 

Km² e compreende parte do território do município de São Paulo/SP, toda a área do município 

de Embu-Guaçu, além de pequenas parcelas territoriais de Cotia, São Lourenço da Serra e 

Juquitiba (CALAZANS; SOUZA, 2009), importantes áreas de mananciais (regiões produtoras 

de água), e são protegidas pela Lei Estadual 9.866, de 28 de novembro de 1997, que 

estabelece diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas 

dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo (São Paulo, 1997). 

 A partir da década de 70, segundo estudo realizado por FIX (2001), relata como houve 

a parceria entre o poder público e a iniciativa privada na exclusão e expropriação dos 

moradores de classe baixa e classe média, para a abertura de espaço para a especulação 

imobiliária na região das avenidas Faria Lima e Luís Carlos Berrini; desta maneira  houve 

uma intensa ocupação nas áreas de mananciais dessa importante bacia hidrográfica, o que, de 

forma desordenada e isenta de qualquer planejamento, desencadeou os altos níveis de 

poluição e de degradação ambiental observados na atualidade. Esta ocupação desordenada e 

desprovida de condições básicas de infraestrutura de saneamento tornou-se uma das principais 

causas do processo de degradação do Reservatório Guarapiranga. Vale salientar que, o 

reservatório é um ponto de referência para o lazer, na cidade de São Paulo, é constantemente 

frequentado por muitas pessoas, principalmente aos finais de semana, em decorrência da 

natureza da região.   

Às margens do Reservatório Guarapiranga vivem mais de 700 mil famílias que lançam 

seus esgotos na água que abastece milhões de pessoas (OKAMURA e LOLIVE, 2020). Nesse 
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cenário, é possível realizar a identificação de vários agentes patogênicos presentes na água, 

como já realizado o estudo pelo Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos entre os anos de 

2015 - 2021, com resultados alarmantes de contaminação por microrganismos oriundos de 

esgoto doméstico não tratado, esses dados se encontram presentes nos relatórios técnicos da 

Rede de Monitoramento Independente do Reservatório Guarapiranga. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% de todas as 

doenças que acometem os países em desenvolvimento provêm de água de má qualidade, 

muitas vezes com presença de contaminação por bactérias do grupo coliformes.  

Para a determinação do quanto as áreas são afetadas um dos índices utilizados é o IQA 

- Índice de Qualidade de Água, o presente trabalho procurou responder a essa inquietação, ou 

seja, se esse índice será suficiente para identificar problemas relacionados aos processos 

antrópicos na área do reservatório Guarapiranga. 

O Reservatório Guarapiranga foi escolhido como área de estudo por se tratar de uma 

importante área de proteção ambiental e de mananciais, ter sua lei específica LEI Nº 12.233, 

DE 16 DE JANEIRO DE 2006 (Atualizada até a Lei nº 15.599, de 10 de dezembro de 2014), 

que Define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 

Guarapiranga, e ser um local de estudo do Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos, como 

já descrito anteriormente. 

 
OBJETIVO 

Esse estudo teve como objetivo realizar a Análise Temporal do Índice de Qualidade de 

Água-IQA, do Reservatório Guarapiranga, no período de 2015 a 2021, para a identificação 

das áreas de maior fragilidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Índice de Qualidade de Água 

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

abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em 

sua maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos. O 

IQA é composto por nove parâmetros (oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, 

potencial hidrogeniônico [pH], demanda bioquímica de oxigênio [DBO], temperatura da água, 

nitrogênio total, fósforo total, turbidez e resíduo total), com seus respectivos pesos 

individuais, que foram fixados em função da sua importância para a conformação global da 

qualidade da água (PORTAL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, 2004). 

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, o IQA é 

calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que 

integram o índice. (CETESB, 2018) 

A fórmula que permite a criação do IQA é: 

 
e é descrita na tabela 1 abaixo, onde: 
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Tabela 1: Variáveis que formam o IQA  

 
IQA Índice de Qualidade de Águas 

Um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função 

de sua concentração ou medida. 

qi:  Qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de 

variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida e, 

wi Peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade, 

n:  Número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

Fonte: CETESB, 2018. 

 
Durante todas as campanhas de coleta o IQA foi estabelecido para cada ponto de 

análise, desta maneira foi possível determinar, em forma de porcentagem, a situação de cada 

localidade, e assim estabelecer a análise temporal dos pontos estudados e se houve grandes 

modificações ao longo dos anos entre 2015 - 2021.  

Para que o IQA fosse estabelecido foi levado em consideração os construtos da 

legislação vigente no Brasil, ou seja a RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005, que determina a 

classificação dos corpos de águas brutas de Classe 2. 

Para obtenção dos resultados, os indicadores aferidos foram balizados nessa 

classificação, como pode ser observado na tabela 2: 

 
Tabela 2: Parâmetros utilizados para a determinação do IQA, e seus respectivos 

limites, de acordo com a legislação vigente. 

 
Constituintes VMP* pela Resolução CONAMA 357/2005 - Classe 2 

Cor Ausente 

Odor Ausente 

Turbidez até 100 NTU 

Nitrogênio Amoniacal 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 

2,0 mg/L N, para pH 7,5 < pH ≤ 8,0 

1,0 mg/L N, para pH 8,0 < pH ≤ 8,5 

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

Amônia Total 20,0 mgN.L-1 

Fósforo Total até 0,030 mg/L 

Oxigênio Dissolvido não inferior a 5 mg/L O2 

pH entre 6,0 a 9,0 

Coliformes Fecais Até 1000 UFC 

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2 

*VMP: Valor Máximo Permitido. 

Fonte: MARCONDES, 2015. 
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Os parâmetros analisados nesse estudo podem ser vistos na tabela 3, e são eles que compõem 

o IQA. 

 

Tabela 3: Parâmetros analisados. 

 
Físicos Químicos Organolépticos Microbiológicos  Ecológicos  

Temperatura 

água e ambiente 

Oxigênio 

dissolvido/mg/L 

Cor Coliformes Totais e 

Fecais 

Presença/Ausência de 

macrófitas 

Turbidez DBO - Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio 

Odor Enterobactérias 

patogênicas 

Ocupação do solo 

tipos: vegetação ou 

residências  

Batimetria  Amônia   Presença/Ausência de 

resíduos sólidos  

 Fósforo/Fosfato 

mg/L 
   

 Sulfetos mg/L    

 Nitrato mg/L    

 pH    

Fonte: Projeto IPH, Índice de Poluentes Hídricos 

 

Pontos de coleta 

 

A fim de realizar a investigação e avaliação da represa Guarapiranga, a escolha dos 17 

pontos de coleta baseou-se em três pontos, são eles: acesso aos locais, características 

ambientais/ecológicas e por serem próximos aos rios e córregos contribuintes do reservatório, 

e um ponto que está próximo ao local de captação de água pela SABESP (Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo) para que fossem pontos representativos e que houvesse 

variância significativa para o estudo. 

Os pontos analisados podem ser visualizados na figura 1, e como se pode perceber são 

representativos, por se encontrarem distribuídos por todo reservatório e cada ponto é 

analisado separadamente e apresentam diferenças significativas entre si. 

Figura 1: Pontos estudados do reservatório Guarapiranga. 

 

 
Fonte: Google EARTH, 2021. 
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Foram analisados 17 pontos nas duas campanhas de coleta (2021.1 e 2021.2), e, dentre 

eles, foram realizados estudos comparativos de superfície (G1 à G17) e fundo (F1 à F17) 

(usando-se o coletor de fundo). Na campanha 2021.2, foram realizados estudos comparativos 

de superfície (G1 à G16) e fundo (F1 à F16). Os pontos F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 e F17 

(2021.1) e G17 e F17 (2021.2) não entraram para o estudo devido à fatores que 

impossibilitaram suas análises, como a profundidade do corpo d’água, por exemplo. A Tabela 

4 mostra a localização geográfica dos pontos estudados neste trabalho. 

 
Tabela 4: Localização geográfica dos pontos descritos 

 

Ponto Ponto 

G1 23.679659 S 46.719835 W G10 23.742860 S 46.770740 W 

G2 23.709390 S 46.714570 W G11 23.718132 S 46.749801 W 

G3 23.71657 S 46.71621 W G12 23.708143 S 46.761385 W 

G4 23.72597 S 46.72176 W G13 23.711873 S 46.730409 W 

G5 23.74166 S 46.72289 W G14 23.673839 S 46.728647 W 

G6 23.75390 S 46.72677 W G15 23.698485 S 46.745538 W 

G7 23.747416 S 46.740293 W G16 23.695144 S 46.719305 W 

G8 23.749067 S 46.748094 W G17 23.771650 S 46.783288 W 

G9 23.753707 S 46.767966 W  

 

Coleta de campo  
 

As coletas foram realizadas de acordo com o Guia Nacional de Coleta e Preservação 

de Amostras - GNCPA. As amostras foram coletadas com o auxílio de baldes universais e 

garrafas coleta de fundo e foram posteriormente armazenadas em tubos falcon de 50 mL 

previamente identificados, sendo coletados 4 tubos de cada ponto estudado: três para coletas 

da superfície (desses três, dois são destinados a inoculação em meios de cultura - sendo que 

um deles é mantido no congelador no laboratório, a fim de preservar por mais tempo as 

características da amostra - um  destinado para DBO e embalado em papel alumínio), e um 

para análise do fundo (também destinado para inoculação), mantidos sob refrigeração em 

cooler com gelo até a chegada ao laboratório. 

Segundo o GNCPA, em amostragens onde não é exigida a esterilidade do balde, o 

mesmo deverá ser ambientado com água do próprio local, antes da coleta propriamente dita. 

Para as amostras de fundo, é utilizado a garrafa de Van Dorn. Esse equipamento permite a 

coleta de amostras na superfície e em diferentes profundidades (BRANDÃO; BOTELHO; 

SATO, 2018). 

 Em cada ponto de coleta foi realizada uma observação analítica do entorno, foram 

tomadas anotações referentes às características presentes, como odor, cor da água, presença de 

lixo ou placas fecais, vegetação, clima e temperatura ambiente, estado das margens (caso seja 
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visível), como as ecobarreiras, tipo de ocupação do solo. As informações obtidas foram 

anotadas em ficha de coleta de campo especialmente criada para essa finalidade.  

 

Análise ecológica  
 A análise ecológica configura-se pela identificação de possíveis bioindicadores - de 

qualidade positiva ou de eutrofização do corpo d’água estudado - presentes tanto na análise 

laboratorial quanto nos pontos de coleta, ajudando na caracterização do habitat e qualificação 

da amostra. Esses dados são de grande importância para a determinação do IQA. 

 

Análise Microbiológica / Isolamento e Identificação de Bactérias Termotolerantes 

 

As amostras, depois de coletadas, foram transportadas sob refrigeração e analisadas no 

Laboratório de Análise Ambiental do Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos da 

Universidade de São Caetano do Sul – USCS.  

Os meios de cultura utilizados para as análises são produzidos no Laboratório do 

Projeto IPH, e assim como as análises realizadas, seguem os protocolos descritos pelo 

Standard Methods for the Examination of water and wastewater. 23ª ed.   

Por meio de pipetas automáticas, foi inserido 1 mL da água da amostra 100 - para 9 

mL de água de diluição previamente preparada e separada, deixando identificado como 10-1. 

O processo foi repetido no tubo 10-2, inoculando 1 mL da amostra 10-1 na 10-2, e, após isso, 

outro tubo contendo 9 mL de água de diluição foi inoculado com 1 mL da amostra 10-2, 

deixando pronta a série 10-3. A cada passagem, a amostra era homogeneizada em Agitador de 

Tubos Vortex. 

Inicialmente as amostras foram inoculadas em meio PCA (Plate Count Agar ) para a 

determinação das UFCs – Unidades Formadora de Colônias e LST (Lauryl Tryptose Broth) 

com tubo de Duran invertido em 10 mL de meio, para a realização da técnica dos Tubos 

Múltiplos.  Todos os meios de cultura utilizados foram realizados em triplicata, ou seja, 

continham 3 meios marcados com 10-1 (diluição de 10x), 3 meios marcados com 10-2 

(diluição de 100x) e 3 meios marcados com 10-3 (diluição de 1000x).  

Nas placas de PCA (Plate Count Agar / Neogen - LOT: US111431B) foram 

inoculadas 50 microlitros das amostras de água de diluição 10-1, 10-2 e 10-3 como descrito 

anteriormente, realizando o espalhamento com Alça Drigalski por toda a placa, e nos tubos de 

LST (Lauryl Tryptose Broth / Kasvi - K25-610085 - LOT 011719501), foram diluídos 1 mL 

das amostras de água de diluição 10-1, 10-2 e 10-3 com a posterior homogeneização - apenas 1 

vez - no agitador descrito anteriormente. Ambos os meios (PCA e LST) foram colocados na 

estufa por 48 horas a 37ºC.  

Nas placas de PCA positivas para o crescimento bacteriano, foi realizada a contagem 

das UFCs. Nos tubos de LST que foi identificado turbidez e/ou tiveram a formação de bolhas 

no tubo de Duran invertido foram separados e foi pipetado 50 microlitros desse caldo LST 

contaminado para o caldo VBB (Brilliant Green Bile Broth 2% / Kasvi - K25-610010 - LOT - 

020419501) que foi levado à estufa a 37ºC por 48 horas. 

Após isso, nos tubos contendo caldo VBB, foi verificado quais foram positivos para 

crescimento bacteriano através da turbidez e possíveis mudanças de cor do meio. Com o 

auxílio da alça calibrada, que foi apenas mergulhada nesse caldo homogeneizado, foi 

inoculada na placa de petri com divisória contendo meios EMB (E.M.B. Levine Agar / Kasvi 

- K25-610019 - LOT 020619501) e VBB ágar (Brilliant Green Agar / Neogen - LOT 
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111196B) foram levadas à estufa a 37ºC por 48 horas. 

Cada colônia que cresceu de forma não padronizada e descrita nas bulas dos meios de 

cultura, foi levada para crescimento em TSB (Tryptic Soy Broth / Kasvi - K25-610053 - LOT 

- 010319501), que é um caldo nutriente e posterior inoculação em TSI (TSI AGAR / Kasvi - 

K25-610055 - LOT - 090617502) que é seletivo para enterobacteria e SS agar (SS Agar 

(Modified) / Kasvi - K25-610042 - LOT - 101216507). 

As colônias visualmente diferentes foram fixadas em lâmina e sua posterior coloração 

de Gram, foi feita a verificação de Gram (positivo ou negativo) e a diferenciação entre cocos e 

bacilos com o auxílio de Microscópio Óptico Comum. 

 

Análise de parâmetros físico-químicos 
 

Todos os aparelhos utilizados no estudo foram previamente calibrados a fim de 

evidenciar com maior precisão e exatidão os resultados mostrados a seguir: 

Para as aferições de pH e Oxigênio Dissolvido, foi utilizada a sonda Lovibond - 

SensoDirect 150, a turbidez da água foi medida pelo Turbidímetro Lovibond – TurbiCheck  

que assim como pH e o oxigênio dissolvido eram lidos em campo, assim que parte da água 

previamente coletada, transferida para os baldes e homogeneizada fosse lida em um pequeno 

recipiente do próprio aparelho.  

 Para as análises de amônia, nitritos e nitratos, fosfato e sulfetos foi utilizado 

equipamento Photometer System MD600/MaxiDirect, Marca: LOVIBON e calibrado para o 

uso, de acordo com protocolo do fabricante. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o presente estudo foram levados em consideração dados já existentes dos anos de 

2015 – 2018 e as expedições de 2020 e 2021.  

 

Físico-Químicos 

 

Nitrogênio (nitrito e nitrato), Amônia, Fósforo/Fosfato 
 

Esses três parâmetros se mostraram em desconformidade com a legislação vigente 

RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005, na maioria dos pontos estudados, pontos que 

apresentam maior índice de ocupação e que possuem entradas de rios e córregos oriundos de 

áreas extremamente adensadas, o que faz com que fique claro a necessidade de uma proteção 

dessas áreas de mananciais da bacia do reservatório Guarapiranga. 

 
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

 

A ocorrência de altos valores deste parâmetro causa uma diminuição dos valores de 

oxigênio dissolvido na água, o que pode provocar mortandades de peixes e eliminação de 

outros organismos aquáticos (PORTAL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, 2004). Em todos 

os pontos, durante todas as campanhas, esse parâmetro se manteve pelo menos duas vezes 

acima do que preconiza a legislação. 
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Microbiologia  

 

Segundo a Resolução CONAMA 357/05, é permitido em águas de Classe 2 um limite 

de 1.000 UFC de coliformes termotolerantes para 100 mililitros de água em amostras 

coletadas.  

Os resultados obtidos demonstram que os pontos que não estão de acordo com a 

Resolução CONAMA 357/05 no período 2021.1 são os pontos (superficiais) G5, G6, G7 G11, 

G12 e G15 e F1, F2, F11, F12, F13, F15 e F16 (pontos de fundo). 

Dentre os pontos superficiais (2021.1) que estão mais fragilizados, encontra-se o G15, 

que está, no mínimo 42,3 vezes o que preconiza a legislação. Outros pontos, como o G5, G6 e 

G7 também apresentam - em pelo menos uma amostragem - a quantidade “incontável” de 

bactérias em UFC/mL. Os pontos G12 e G11 estão 1.33x e 2.03x acima do que a legislação 

permite, respectivamente. 

Dentre os pontos de fundo (2021.1), que estão mais fragilizados, encontram-se o F13 e 

o F15, onde estão 59x e 36,3x acima do que a legislação permite, respectivamente. Os pontos 

F12 e F15 possuem quantidades “incontáveis” em pelo menos uma amostra, o que mostra 

que, pelo menos, no mínimo, toda a coluna d’água do local está fragilizada. 

Na segunda coleta feita em 2021 (2021.2), foi observado que os pontos de superfície 

mais frágeis foram os G3, G4, G5, G6, G9, G11, G12, G13, G13(2), e G15. Os pontos G3, 

G12, G13(2) e G15 apresentaram pelo menos um grupo “incontável” nos resultados, e, dentre 

apenas esses pontos, os pontos G15 e G12 foram os que mais estavam fragilizados, estando 

entre, pelo menos, de 32,3x a 49,3x e 45x a 55,1x acima do que preconiza a Resolução 

CONAMA 357/05, respectivamente. 

Ainda na segunda coleta (2021.2), os únicos pontos de fundo não fragilizados foram os 

F1, F13 e F16. Todos os demais tinham cargas maiores do que 1.000 UFC de coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros de água. Dentre esses resultados, os pontos F4, F5, F6, F8, 

F9, F12, F14 e F15 apresentaram pelo menos um resultado “incontável” em seus dados. Com 

os dados de fundo obtidos, não há como identificar um ponto específico como sendo o mais 

frágil, mas sim a parte de fundo do reservatório como um todo, pois quase todos os pontos de 

fundo (FX) estão acima do máximo permitido, indo de, no mínimo 2x acima até mais de 42x 

o que é permitido (isso quando o resultado não tende a “incontável”). 

Outro ponto a ser levantado é a presença e persistência de bactérias como Escherichia 

coli, Salmonella ssp, Shigella ssp, klebsiella ssp e Pseudomonas ssp em um total de 100% dos 

pontos estudados (2021.1 e 2021.2). Escherichia coli, Shigella ssp, Klebsiella ssp e 

Salmonella ssp são do grupo das enterobactérias, grupo de grande importância clínica, pois 

parte das espécies é encontrada no trato gastrointestinal de humanos e animais assim como na 

água, solo e alimentos. São bacilos Gram-negativos causadores de infecções encontradas mais 

comumente no trato gastrointestinal causando sintomas como diarreia e náuseas, mas também 

podem gerar outros tipos de infecções em outros locais, como no trato urinário e septicemias. 

Já as Pseudomonas ssp, são bastonetes que podem ou não ser fermentados que agem 

patologicamente na pele, de forma mais comum, mas também podem agir no trato 

respiratório, causando doenças como infecções em feridas, foliculite, otites (ANVISA, 2004). 

As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem no trato intestinal de animais de 

sangue quente e são indicadoras de poluição por esgotos domésticos (PORTAL DA 

QUALIDADE DAS ÁGUAS, 2004). 



 

10 
XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos 

Essas situações validam e reforçam os resultados que foram obtidos, principalmente 

pelo que preconiza a Lei Específica da Guarapiranga (Lei nº 12.233 de 16 de janeiro de 2006) 

como mostradas nas figuras abaixo. 

 

Figura 4a)  Figura 4b)  
Figura 4a: Pontos de placas fecais encontrados no ponto G15 (2021.2); Figura 4b: Lixo que estava presente no 

fundo do reservatório que impossibilitou, por alguns momentos, a pesquisa no local. 

Fonte: CAMPOS, 2021. 

 
IQA - Índice de Qualidade de Água 

 

Gráfico 4: IQA - Índice de Qualidade de Água 
 

 
 

O gráfico 4 demonstra que houve um aumento significativo de pontos RUINS e 

PÉSSIMOS, os pontos REGULARES se mantiveram em 2020, mas diminuíram em 2021.1, 

porém houve um aumento dos pontos RUINS em 2021.1 e não existem pontos BONS ou 

ÓTIMOS nesse período. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas realizadas comprovam a existência 

de enterobactérias patogênicas em quantidades maiores do que as aceitáveis em muitos pontos 

de coleta, além de um aumento entre o grupo de 2021.1 e 2021.2. Dentre os pontos 

amostrados, os pontos G12 e G15, são, no geral, os mais frágeis nesse quesito. Os índices 

encontrados são preocupantes para a população moradora do entorno do reservatório, além de 

compreender que o uso livre dessas águas para banhos, lazer e ingestão, não são 

recomendáveis e não estão compatíveis com a classe II, a qual o reservatório está enquadrado.  

Esses resultados estão relacionados à situação atual da ocupação e do lançamento de 

esgoto doméstico não tratado da região. Portanto, fazem-se necessárias ações efetivas que 
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mudem paradigmas urgentemente, trabalhando simultaneamente pela recuperação dos 

mananciais e melhorias vitais para a população, como preconiza a Lei Específica da 

Guarapiranga (LEI Nº 12.223, de 16 de janeiro de 2006) que define a área de proteção e 

recuperação dos mananciais da bacia hidrográfica do Guarapiranga no que tem descrito no seu 

artigo primeiro: “Esta lei declara a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga como manancial de 

interesse regional para o abastecimento público e cria a Área de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga - APRM-G, situada na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI do Alto Tietê.” 

O ponto 15 (G15 e F15) na primeira coleta de 2021 (2021.1) foi o que apresentou pior 

resultado, sendo considerado o local mais fragilizado do reservatório Guarapiranga, e, na 

segunda coleta, houve uma piora da maioria dos pontos, principalmente os de fundo.  

Segundo SAAD et al. (2007, p. 129), o Índice de Qualidade de Água apresenta-se 

como uma alternativa bastante confiável e demonstrou ser adequado para auxiliar na análise 

dessa qualidade (LEITÃO et al, 2015), permitindo, assim, calcular e classificar a as 

fragilidades de cada ponto estudado e do reservatório como um todo, visto que foram 

condizentes com os pontos mais frágeis relacionados com as áreas de maior ocupação – em 

parte irregular – e mostra isso de forma constante pela ação antrópica, como ações de despejo 

de esgoto não tratado e depósito de lixo proveniente de regiões e residências mais próximas 

ao reservatório, além de queimadas que ocorrem no entorno da mesma (LEITÃO et al, 2015). 

Há, também, uma intensificação desses fatores prejudiciais quando os afluentes de rios que 

abastecem o reservatório também já chegam de forma não tratada, contribuindo 

negativamente para a qualidade de água do reservatório Guarapiranga. O IQA indicou, com 

sucesso, que houve uma piora na qualidade de água entre o período de 2021.1 e 2021.2, 

principalmente nas coletas de fundo. Portanto, é crucial que medidas sejam tomadas para se 

reduza a entrada de nutrientes nesse ecossistema, por meio do controle dos assentamentos 

urbanos na região e de medidas apropriadas de saneamento básico, com a efetiva coleta e 

tratamento das águas servidas (CARDOSO-SILVA et al, 2014). 
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