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Resumo – Este artigo apresenta alguns resultados obtidos no estudo “Avaliação da 

Poluição por Fontes Difusas Afluentes ao Reservatório Guarapiranga”, desenvolvido pela 

PRIME Engenharia para a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Tal estudo foi 

baseado em um monitoramento de qualidade da água bastante intenso com relação ao 

número de pontos amostrados e frequência de amostragem. Estes dados foram utilizados 

para a estimação de cargas difusas em 7 bacias-piloto, apresentando áreas e condições de 

ocupação bastante distintas. Com o auxílio de um modelo matemático, verificou-se que 

as cargas difusas em cada bacia-piloto podem ser caracterizadas por uma concentração 

média constante de poluente, conforme apresentado para o caso do fósforo total neste 

trabalho. Este fato permite a previsão de cargas poluidoras para eventos de qualquer 

duração.   

Abstract – This paper presents some results obtained in the nonpoint source pollution 

“Guarapiranga Reservoir Pollution Assessment by Non-Point Sources”, carried out by 

PRIME Engineering for the Secretary of Environment of the São Paulo State. This study 

was based on an intensive water quality monitoring, considering many points and small 

sampling time interval. These data were used to estimated the nonpoint pollution loads 

for 7 representative basins, presenting quite distinct sizes and land use situations. With 

the aid of a mathematical model it was found that, for each representative basin, the 

nonpoint pollution loads can be characterized by a constant pollutant mean concentration, 

as presented for the case of total phosphorus. This finding allows the forecasting of 

pollutant loads for events with arbitrary duration. 
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OBJETIVOS 

Este estudo foi elaborado com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

disponível sobre a geração e a afluência de cargas poluidoras ao Reservatório 

Guarapiranga, especialmente as de origem difusa, para as quais a experiência nacional é 

praticamente inexistente, de forma a consolidar a utilização de critérios relativos à 

qualidade de água nas práticas de gestão ambiental da bacia, e em outras bacias com 

características de ocupação semelhantes. 

Os sistemas de monitoramento existentes, embora constituam em excelente base 

de informações por sua abrangência e pela extensão da série histórica, raramente 

encontradas em nossa prática de controle ambiental, não abrange alguns aspectos 

importantes da dinâmica de geração e transporte de cargas ao reservatório. 

Assim, este estudo monitorou a quantidade e a qualidade da água em sub-bacias 

representativas, em períodos e situações característicos de situações médias observadas 

na bacia, de modo a aperfeiçoar as relações definidas entre cargas poluidoras e suas 

variáveis explicativas. Foram analisados os seguintes aspectos: 

 a variabilidade temporal das cargas (diária, semanal e sazonal); 

 a carga afluente durante eventos de chuva e sua relação com as características 

hidrológicas e o uso e ocupação do solo; 

 a qualidade da água em sub-bacias representativas dos diferentes padrões de 

ocupação existentes na bacia;  

 experiências sobre o controle e manejo de cargas difusas, visando propor um 

conjunto de intervenções apropriadas para a redução do aporte de poluentes ao 

reservatório;  

Maiores detalhes podem ser encontrados nos relatórios deste estudo (SMA, 

1998). 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

  As cargas poluidoras se classificam, de forma genérica, em (Ryding & Rast, 

1992):  

 

 Cargas pontuais: cuja fonte é possível de ser determinada e localizada, como é o 

caso de esgotos domésticos, descargas industriais, efluentes de aterros sanitários,  

etc.; e 
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 Cargas difusas ou não pontuais, geradas de forma distribuída ao longo da 

superfície do solo por inúmeros agentes poluidores, que afluem aos corpos de 

água preferencialmente por ocasião dos eventos de chuva. 

  Essa divisão clássica do significado de cargas pontuais e difusas deve ser 

adotada com cuidado em áreas com as características observadas na Bacia do 

Guarapiranga.  

  Nela, as cargas difusas nas bacias urbanas se apresentam permanentemente 

associadas a uma parcela de cargas de esgotos domésticos, resultado de inúmeras 

situações de inexistência ou insuficiência operacional dos sistemas públicos ou 

individuais de coleta, interceptação e destinação final. A existência de inúmeros agentes 

poluidores, cuja localização é de difícil determinação e eliminação, e a enorme 

variabilidade de situações concretas que podem ocorrer, exige que essa contribuição 

tenha tratamento análogo ao adotado para cargas difusas. 

  Assim, neste estudo, adota-se para carga difusa um conceito mais amplo, que 

inclui as parcelas de esgotos domésticos lançados diretamente nos cursos de água ou 

através do sistema de drenagem.  

 

Fontes de Cargas Difusas 

Áreas rurais 

 

 atividades agrícolas: as cargas dependem do tipo de cultura, da fase em que se 

encontra o ciclo de produção (preparação do terreno, semeadura, desenvolvimento 

das plantas, colheita, etc.), e do uso de fertilizantes e defensivos; o aporte de 

cargas aos cursos de água está fundamentalmente associado à ocorrência de 

eventos de chuva; na Bacia do Guarapiranga a atividade agrícola está dispersa por 

toda a Bacia, principalmente como pequenas culturas de sobrevivência e apenas 

alguns núcleos mais concentrados e especializados em horticultura, flores 

ornamentais, dentre outros; 

 atividades pecuárias: as cargas dependem do tipo de criação e das técnicas 

utilizadas; criação de animais e aves são de pequena expressão na Bacia; 

 mineração: são de alto potencial poluidor, dependendo do tipo de minério em 

exploração e da adoção de técnicas adequadas de proteção e controle ambiental; 

estão associadas tanto às características operacionais da atividade quanto à 

ocorrência de eventos de chuva; na Bacia há um grande número de áreas de 

exploração de areia, argila e pedra, algumas delas de porte significativo que estão 

sendo alvo de projeto de recuperação no âmbito do Programa Guarapiranga; 

afetam principalmente as cargas de sólidos nos cursos d’água; 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

4 

 chácaras de lazer e recreação: esgotos domésticos e lixo gerados nas atividades 

domésticas e cargas de pequenas áreas cultivadas; 

 áreas naturais pouco alteradas como matas, capoeiras, campo: produzem cargas 

devido à decomposição de matéria orgânica vegetal, carreadas aos cursos de água 

através do escoamento superficial. 

 

Áreas urbanas 

 esgotos domésticos: afluem aos cursos de água por meio de lançamentos diretos 

(como em favelas situadas nas margens), descargas permanentes ou acidentais do 

sistema de coleta e interceptação, ligações clandestinas no sistema de águas 

pluviais (de todo um domicílio ou parte dele, como instalações sanitárias externas, 

áreas de lavanderia ou cozinhas), efluentes de fossas sépticas não ligados a 

sumidouros ou em áreas cujos solos têm baixa capacidade de absorção, etc.; essas 

cargas variam em ciclos diários e semanais com características razoavelmente 

constantes no tempo; 

 efluentes líquidos de estabelecimentos comerciais e de serviço (padarias, 

restaurantes, postos de gasolina, oficinas mecânicas, garagens de ônibus, etc.) e 

pequenas indústrias (galvanoplastia, serralherias, outras) lançados diretamente ou 

através do sistemas de drenagem; dão origem a cargas orgânicas, metais, óleos e 

graxas, solventes,  entre outros;  

 resíduos sólidos: lançamento direto no leito dos cursos de água ou na rede de 

drenagem pluvial, de lixo doméstico e de atividades comerciais (como feiras 

livres, mercados, etc.) e industriais; 

 movimento de veículos: resíduos originados no desgaste de pavimentos, resíduos 

de pneus, óleos, lubrificantes, graxas são depositados na superfície das vias 

públicas e carreados ao cursos de água durante os eventos de chuva; 

 lavagem de superfícies: quintais e jardins, calçadas, ruas e grandes áreas; 

 erosão de áreas com solo nu, ou durante trabalhos de terraplenagem; 

 lavagem de materiais de construção (areia,  cimento, cal, etc.) em obras públicas 

ou construções particulares (abertura de loteamentos, construção de edificações, 

etc.);    

 

Deposição atmosférica 

 partículas em suspensão no ar: deposição na superfície de telhados, calçadas e 

ruas, e diretamente na superfície dos corpos de água; a natureza das partículas 
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poluentes depende do grau de poluição atmosférica e de suas fontes, que podem 

estar a distâncias significativas das áreas de deposição; podem conter enxofre, 

metais, compostos  orgânicos,  nutrientes, entre outros; 

 água de chuva: partículas, gases e outros contaminantes atmosféricos dissolvem-

se nas águas de chuva ou são arrastadas por ela até a superfície do solo;  

   Tendo em vista essas características, as cargas difusas apresentam uma dinâmica 

complexa, com as seguintes particularidades: 

 grande variabilidade, de uma sub-bacia para outra, e numa mesma sub-bacia em 

momentos diferentes, resultado da multiplicidade de fatores e fontes de poluição 

que agem de forma pouco previsível; 

 afluem aos cursos de água tanto em tempo seco quanto na ocorrência de eventos 

de chuva;  

 dependem das características das precipitações (intensidade e distribuição das 

chuvas), concentrando-se na fase inicial do evento de chuva em razão de efeito 

de lavagem (first flux) da bacia e das calhas de drenagem. 

  Em resumo, as cargas difusas dependem significativamente de fatores locais, 

cujos efeitos nem sempre podem ser descritos por critério racionais e gerais, que 

permitam ser extrapolados de uma região para outra. Exigem, portanto, monitoramento 

específico em cada área de estudo. 

  No caso da Bacia do Guarapiranga, as áreas densamente urbanizadas que se 

localizam nas margens direita e esquerda do reservatório, constituem pequenas bacias que 

são responsáveis por mais de 50% das cargas afluentes, devidas fundamentalmente pelas 

descargas de esgotos domésticos, segundo os estudos existentes.    

 

Métodos para Estimativa de Cargas Difusas 

Alguns métodos básicos que têm sido utilizados para a estimativa de cargas 

difusas, em níveis crescentes de sofisticação, são os seguintes (WPCF Research 

Foundation, 1990): 

 Coeficientes de exportação ou cargas unitárias (em g/ha.dia ou equivalentes): 

característicos de determinados tipos de uso do solo, têm sido utilizados em 

grande número de estudos e constitui procedimento aceitável quando o que se 

requer são estimativas de cargas para efeito de planejamento. Por construção, este 

método não permite descrever explicitamente a correlação das cargas difusas com 

a hidrologia da bacia, mas apresenta a vantagem de ter uma formulação 

matemática muito simples e ser facilmente utilizado;  
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 Concentração Média de Eventos de Chuva - CME: trata-se de um conceito 

amplamente adotado na literatura internacional,  que representa a concentração 

média observada durante um evento de chuva. Análises estatísticas de um 

conjunto de eventos de chuva permitem obter CME’s características para 

determinados padrões de uso do solo ou tipos de bacias. As cargas 

correspondentes são calculadas multiplicando-se as CME’s pelos deflúvios (anuais 

ou sazonais), sendo este o método utilizado neste estudo para modelar a geração 

de cargas durante eventos de chuva;  

 Modelos de Simulação conjunta de Deflúvios e Qualidade de Água: teoricamente 

constituem o melhor método de representação, pois, em tese, permitem simular 

explicitamente os mecanismos de acumulação, arraste e transporte dos poluentes 

da bacia para a foz do corpo d’água. São modelos complexos e requerem a 

disponibilidade de uma ampla base de dados, sendo mais indicados para estudos 

de bacias representativas. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO  

A estratégia adotada para desenvolvimento do estudo foi: 

 monitorar intensamente um conjunto diversificado de bacias-piloto em 

diferentes situações hidrológicas; 

 obter relações características de causa e efeito entre cargas poluidoras e o padrão 

de ocupação dessas bacias; 

 generalizar os resultados para toda a bacia, através de modelagem matemática.   

 

A metodologia se apoiou em uma instrumentação intensa, com coleta automática 

de amostras e medição hidrológica contínua (pluviógrafos e limnígrafos com registros 

digitais), além da implantação de estruturas de medição de vazão, do tipo calhas ou 

vertedores.  

A caracterização qualitativa das afluências abrangeu diferentes tipos de 

campanhas: 

 Semanas Típicas em Tempo Seco: para determinar a variabilidade horária das 

cargas, no ciclo semanal; monitoramento das bacias-piloto em 2 períodos de 7 

dias consecutivos sem ocorrência de chuvas, sendo um no período de estiagem e 

outro no período de cheia; 
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 Eventos de chuva: coleta de amostras durante a ocorrência de eventos de chuva, 

abrangendo as fases de ascensão e recessão do hidrograma, para determinar o 

comportamento dos polutogramas dos eventos; 

 

Foram selecionados parâmetros básicos indicadores dos problemas fundamentais 

de poluição orgânica, assoreamento e eutrofização: 

 Coletas com amostrador automático e maior freqüência: pH, condutividade, 

turbidez, DQO, nitrato, nitrogênio Kjeldahl, fósforo total, fósforo hidrolizável, 

sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos; Coletas manuais e menor freqüência: 

OD, DBO, coliformes fecais e totais, nitrito, ortofosfato solúvel.O esforço de 

monitoramento da qualidade da água compreendeu o período de 17 de março de 1997 a 

15 março de 1998 e abrangeu a realização de 15 campanhas de amostragem para a 

caracterização de semanas típicas em tempo seco e da amostragem de 87 eventos de 

chuva, resultando em cerca de 11.274 análises laboratoriais. ESTIMATIVA DE 

CARGAS POLUIDORAS NAS BACIAS-PILOTO 

  Coletas manuais e menor freqüência: OD, DBO, coliformes fecais e totais, 

nitrito, ortofosfato solúvel.O esforço de monitoramento da qualidade da água 

compreendeu o período de 17 de março de 1997 a 15 março de 1998 e abrangeu a 

realização de 15 campanhas de amostragem para a caracterização de semanas típicas em 

tempo seco e da amostragem de 87 eventos de chuva, resultando em cerca de 11.274 

análises laboratoriais. ESTIMATIVA DE CARGAS POLUIDORAS NAS BACIAS-

PILOTO 

.O esforço de monitoramento da qualidade da água compreendeu o período de 17 de 

março de 1997 a 15 março de 1998 e abrangeu a realização de 15 campanhas de 

amostragem para a caracterização de semanas típicas em tempo seco e da amostragem de 

87 eventos de chuva, resultando em cerca de 11.274 análises laboratoriais. 

O esforço de monitoramento da qualidade da água compreendeu o período de 17 

de março de 1997 a 15 março de 1998 e abrangeu a realização de 15 campanhas de 

amostragem para a caracterização de semanas típicas em tempo seco e da amostragem de 

87 eventos de chuva, resultando em cerca de 11.274 análises laboratoriais. 

 ESTIMATIVA DE CARGAS POLUIDORAS NAS BACIAS-PILOTO 

ESTIMATIVA DE CARGAS POLUIDORAS NAS BACIAS-PILOTO 

Seleção de Bacias-Piloto 

Foram  monitoradas 7 bacias-piloto, com características diferenciadas de escala 

geográfica e uso do solo. Estão incluídas tanto bacias pequenas, especializadas, com uso 

do solo bastante uniforme, quanto de bacias de médio e grandporte, considerando-se uma 
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ampla gama de categorias de uso e ocupação. As bacias selecionadas estão indicadas na 

Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Bacias-piloto selecionadas dentro da bacia hidrográfica do reservatório 

Guarapiranga. 

 

Bacias urbanas 

 Córrego Sem Nome (ou Córrego do Castelo): bacia com 1,06 km
2
, totalmente 

urbanizada, com áreas residenciais de alto e médio padrão (densidade média 74 

hab/ha), eixos industriais e comerciais, boa disponibilidade de infra-estrutura 

urbana e sanitária (padrão superior); é representativa do melhor padrão de 

ocupação observado na Bacia do Guarapiranga 

 Rio das Pedras: bacia com 3,57 km
2
, totalmente urbanizada, ocupada por áreas 

residenciais de alta densidade (densidade média 123 hab/ha), com padrões alto, 

médio e baixo (inclusive numerosas favelas) e eixos industriais e comerciais, 

disponibilidade de infra-estrutura urbana e boa cobertura por redes de esgotos, 

porém com deficiências na coleta (ligações clandestinas na rede pluvial) e 

operação; é representativa da maioria das áreas urbanas consolidadas existentes 

na Bacia do Guarapiranga; 
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 Córrego da Vila Calu: bacia com 2,05 km
2
, em processo de ocupação acelerada, 

ocupada parcialmente por áreas residenciais de padrão inferior (densidade de até 

150 hab/ha, com média de 68 hab/ha), desprovida de infra-estrutura urbana 

(pavimentação, coleta de lixo, rede de esgotos); é representativa de áreas de 

expansão urbana em loteamentos de baixo padrão; 

 

Bacias rurais 

 Cabeceiras do Córrego do Golfe Clube:  bacia com 1,78 km
2
, em área com 

predominância de atividades agrícolas e remanescentes de vegetação natural;                       

 Ribeirão Itaquaxiara: bacia com 28,44 km
2
, ocupada de forma homogênea por 

um conjunto de usos rurais como: pequenas propriedades agrícolas, loteamentos 

de chácaras de lazer, pequenos núcleos urbanos de apoio, além de áreas de 

vegetação natural; é representativa do tipo de ocupação observada em boa parte 

da porção sul da Bacia do Guarapiranga.  

 

Bacias mistas 

 Ribeirão Itaim: bacia com 13,88 km
2
, em área de expansão urbana: é em parte 

ocupada por usos semelhantes aos observados na bacia do Ribeirão Itaquaxiara, 

porém possui núcleos urbanos densamente ocupados (inclusive favelas).              

 Rio Embu Mirim: foi monitorada uma seção com área de drenagem de 150,08 

km
2
, cuja bacia de contribuição possui usos muito diversificados (áreas 

residenciais, industriais, agrícolas, vegetação natural, etc.); é representativa de 

uma situação de integração de cargas geradas por diferentes fontes e em 

períodos distintos dos eventos de chuva, e onde já se pode contar com uma 

elevada capacidade de autodepuração do próprio curso d’água.                          
 
 

Os procedimentos adotados para a estimativa das cargas poluidoras geradas nas 

bacias-piloto foram orientados para avaliar, em separado, as parcelas permanente e 

periódica das cargas poluidoras. A primeira parcela é estimada pelas concentrações e 

vazões obtidas nas campanhas de tempo seco, e a segunda pelas observações durante os 

eventos de chuva. A carga média aportada a um curso de água, ao longo de um ano, é a 

soma das duas parcelas acima. 

 

Carga de Tempo Seco  

Em cada uma das 7 bacias-piloto foram reunidos os dados observados de 

concentração de cada constituinte analisado e de vazão no instante da coleta. 
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Nas bacias urbanas, onde sempre há alguma parcela de esgotos não coletados 

que alimentam os cursos d’água, os valores observados indicaram que há um ciclo diário 

muito bem definido do regime de vazões e do comportamento das concentrações dos 

constituintes originados de esgotos domésticos, conforme exemplificado na Figura 2.  

Nas bacias com usos rurais e mistos, onde o comportamento diário da vazão não 

apresentou variações significativas nem comportamentos cíclicos definidos, a carga de 

tempo seco foi calculada como a média dos valores observados nos diversos horários 

durante os dias monitorados em cada campanha. 

 

Bacia do Pedras
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Figura 2 - Variações horárias de cargas de poluentes associados ao esgoto doméstico 

monitoradas na bacia do Rio das Pedras. 

 

 

Carga em Eventos de Chuva 

A metodologia adotada para avaliar as cargas de eventos de chuva em cada 

bacia-piloto constituiu-se em duas fases:  

(a) estimativa das cargas de cada constituinte em cada um dos eventos de chuva 

monitorados;  

(b) estimativa da carga média, por bacia-piloto, durante um ciclo hidrológico 

completo. 

 

A estimativa das cargas por evento seguiu os seguintes procedimentos: 
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 cálculo da carga instantânea relativa a cada amostra coletada (produto da vazão 

no instante da coleta pela concentração observada); 

 separação, em cada valor calculado, da parcela equivalente à carga permanente, 

que continua atuando durante a ocorrência de chuvas (do valor calculado 

anteriormente foi subtraída a carga média de tempo seco referente ao horário de 

cada amostra);  

 ajuste de polutogramas para cada evento, relativo à carga exclusivamente 

decorrente do escoamento superficial produzido pelo evento de chuva;  

 cálculo da carga aportada pelo evento, pela integração da curva do polutograma.  

O ajuste do polutograma e o cálculo da carga por evento foram efetuados 

através de um modelo matemático aplicado neste estudo.   

 

Modelagem Matemática de Cargas Poluidoras Decorrentes da Ação das Chuvas 

A modelagem matemática de carga difusa foi baseada em um modelo que 

postula que, durante um evento chuvoso, a taxa temporal de perda de massa de um 

determinado constituinte é diretamente proporcional à massa disponível para ser 

transportada e à vazão de escoamento superficial por unidade de área de drenagem da 

bacia hidrográfica. Tal modelo baseia-se em conclusões obtidas em experimentos 

efetuados por Sartor & Boyd (1972) e constitui a base matemática adotada para uma série 

de estudos de cargas difusas (Huber, 1986). 

 

Matematicamente, este modelo é escrito da seguinte forma: 

 

dM

dt
kM

Q

A

es
                               (1) 

onde: 

 

 M - massa do constituinte disponível na superfície da bacia hidrográfica 

 t - tempo 

 k - constante de proporcionalidade 

 Qes - vazão de escoamento superficial, ou seja, aquela vazão decorrente da chuva 

excedente 
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 A - área de drenagem da bacia hidrográfica 

 

A equação anterior pode ser integrada conforme mostrado a seguir. Sabendo-se 

que A é constante e supondo-se que k também seja constante durante um evento chuvoso, 

então a equação anterior produz: 

 

       M t M t
k

A
Q dt M t

k

A
V tes

t

es  













  









0 0

0

exp exp                                          

(2) 

sendo M(t=0) a massa de constituinte disponível superficialmente no início do evento 

chuvoso e Ves(t) o volume escoado superficialmente deste o início do evento chuvoso até 

o instante t. 

 

Portanto, a massa total transportada por escoamento superficial desde o início do 

evento chuvoso (Mes) até o instante t é dada por: 

       
 

M t M t M t M t k
V t

Aes

es
      



















0 0 1 exp                                                 

(3) 

 

Aplicação do Modelo Matemático 

A aplicação do modelo apresentado depende do conhecimento da massa Mo = 

M(t=0) disponível no instante inicial do evento chuvoso e da constante k característica do 

evento. Tais valores podem ser obtidos através de um processo de calibração se forem 

conhecidas as outras variáveis que são utilizadas pelo modelo. 

Medições de concentrações do constituinte em pauta ao longo do tempo, 

juntamente com as vazões de escoamento superficial estimadas através de hidrogramas 

medidos permitem a calibração destes parâmetros. Tal calibração foi efetuada 

minimizando-se a somatória das diferenças ao quadrado entre as cargas poluidoras 

medidas e observadas. Esta minimização foi efetuada com o emprego do “add-in” 

SOLVER do EXCEL.  
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Simulações 

Os constituintes monitorados durante os eventos chuvosos foram: fósforo total, 

nitrogênio total, sólidos em suspensão e demanda química de oxigênio. 

Durante cada evento chuvoso procurou-se separar a carga de base de cada 

constituinte, ou seja, aquela que ocorreria sem a presença e chuva, da carga decorrente da 

ocorrência de chuva. Durante este processo observou-se que, em muitos casos, não havia 

uma amostragem suficientemente refinada de qualidade da água em termos de 

espaçamento temporal entre as medições efetuadas. Em outras palavras, a interpolação 

entre os pontos observados para a estimação dos polutogramas mostrou-se tarefa não 

imediata em muitos casos. 

A aplicação do modelo matemático acima descrito revelou-se como sendo uma 

ferramenta bastante útil para se efetuar a interpolação dos dados medidos. Mais do que 

isso, o modelo matemático foi empregado para ajustar polutogramas aos dados medidos, 

através do critério de mínimos quadrados, conforme exposto anteriormente. Pode-se dizer 

que este procedimento produziu polutogramas bastante razoáveis, o que permitiu uma 

estimativa mais robusta das quantidades totais escoadas de cada variável de qualidade da 

água observada durante os eventos de chuva. Tal estimativa seria mais imprecisa se fosse 

baseada apenas em uma interpolação linear dos dados observados, por exemplo. 

A aplicação do modelo para os eventos monitorados revelou, todavia, uma 

grande variabilidade nos valores calibrados de Mo e k para cada evento chuvoso. 

Adicionalmente, verificou-se não haver uma correlação significativa entre os valores 

calibrados de Mo e a extensão do período antecedente sem chuva, o que é algo inesperado 

segundo o ponto de vista conceitual e medições relatadas na literatura (Huber, 1986). 

Uma possível explicação para este fato seria que a maior parte da massa 

poluidora que escoa nas calhas dos córregos não seria aquela que estaria sofrendo 

acumulação na superfície da bacia hidrográfica ao longo do tempo, mas sim um processo 

de deposição e ressuspensão de parte deste material quando da passagem de ondas de 

enchente. O material depositado nas calhas seria parcialmente decorrente do próprio 

esgoto doméstico e lixo lançados nos córregos durante todo o tempo. 

 

As Figuras 3 a 9 mostram alguns resultados obtidos para o fósforo total nas 

bacias-piloto consideradas. 
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Figura 3 – Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total  para a bacia-piloto do Córrego Sem Nome. 
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Figura 4 – Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total  para a bacia-piloto do Rio das Pedras. 
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Figura 5 – Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total  para a bacia-piloto da Vila Calu. 
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Figura 6 – Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total  para a bacia-piloto do Golfe Clube. 
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Figura 7 – Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total  para a bacia-piloto do Ribeirão Itaquaxiara. 
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Figura 8 – Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total  para a bacia-piloto do Ribeirão Itaim. 
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Figura 9 - Exemplo de simulação apresentando as cargas simuladas e observadas de P 

total para a bacia-piloto do Rio Embu-Mirim 

 

De qualquer forma, com os polutogramas estimados de acordo com o 

procedimento descrito passou-se ao cálculo das quantidades totais escoadas por ação da 

chuva para cada constituinte monitorado. Verificou-se posteriormente que estas 

quantidades totais apresentavam correlação com o correspondente volume de água 

escoado superficialmente. Em alguns casos esta correlação foi muito significativa, 

enquanto que em outros casos tal correlação não foi tão significativa, mas ainda assim 

útil do ponto de vista prático. Este resultado corrobora a hipótese de que a influência da 

extensão de período antecedente sem chuvas não é significativo para as bacias estudadas. 

Empregando-se regressões lineares passando pela origem de um sistema de 

coordenadas constituído pela a quantidade total de cada poluente em função do volume 

de escoamento superficial correspondente, pode-se, então, estimar-se a quantidade que 

escoaria em outros períodos de tempo, desde que seja conhecido o volume de água 

correspondente que escoaria superficialmente. Assim, pode-se estimar, por exemplo, a 

quantidade escoada durante o período de um ano, dado o volume de escoamento 

superficial da bacia hidrográfica para o mesmo período de tempo. 
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Os resultados obtidos para cada evento chuvoso foram analisados com o 

objetivo de verificar a existência de correlações existentes entre a massa total de 

poluentes e as características hidrológicas do evento que o gerou (intensidade da chuva, 

período inter-eventos, e outros). 

Conforme mostrado na Figura 5, a análise mostrou que existe, para cada bacia, 

uma significativa correlação linear entre a massa total de poluente carreada e o volume de 

escoamento superficial em cada evento, para todas as bacias e poluentes analisados, o que 

significa dizer que em uma determinada bacia pode-se admitir como sendo constante a 

relação massa de poluente / volume escoado, isto é, a concentração do poluente na água 

proveniente de evento de chuva. Isto significa que há uma concentração característica 

associada aos eventos de chuva em uma determinada bacia, que retrata o grau de poluição 

potencial da área. Os valores destas concentrações características (coeficientes  “a” na 

Figura 10) estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Figura 5 -Regressões lineares do tipo axy   entre as massas de P total escoadas 

superficialmente e os volumes de escoamento superficial, considerando-se vários eventos 

amostrados para as bacias-piloto. 
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Tabela 1 – Concentrações características de carga difusa de P total para as bacias-piloto 

analisadas. 

 

Bacia-Piloto Concentração Característica de 

Carga Difusa (mg/L) 

Sem Nome 1,6 

Pedras 4,9 

Vila Calu 9,2 

Golfe Clube 0,18 

Itaquaxiara 0,24 

Itaim 0,30 

Embu-Mirim 0,19 

 

Assim, a carga de um evento é o produto dessa concentração característica pelo 

volume escoado superficialmente durante o evento. Integrando para todo um ano 

hidrológico, a carga anual é o produto dessa concentração  característica pelo volume 

anual escoado superficialmente.   

 

CARGAS POLUIDORAS EM BACIAS URBANAS NÃO MONITORADAS 

Um importante produto resultante deste estudo é a proposição de equações para 

a estimação de cargas difusas em bacias urbanas localizadas na região abordada. Tais 

equações são necessárias para se estimar cargas afluentes ao Reservatório Guarapiranga 

provenientes de sub-bacias urbanas não monitoradas. 

Verificou-se que, para as três bacias urbanas monitoradas, as concentrações 

características de cargas difusas apresentaram correlação significativa com a densidade 

demográfica da população com esgoto não exportado, conforme mostrado na Figura 6 

para o caso do fósforo total. 

Equações deste tipo são de grande importância em estudos de planejamento e 

gestão do uso e ocupação do solo e correspondentes impactos na qualidade da água. 

Estudos desta natureza devem ser refinados e ampliados de forma a considerar outras 

bacias hidrográficas apresentando tamanhos e características de uso e de ocupação do 

solo distintos. 
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Figura 6 – Correlação para bacias urbanas entre a concentração característica de fósforo 

total e a densidade demográfica da população com esgoto não exportado. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados desde estudo representam um importante avanço na compreensão 

dos processos de geração de cargas difusas em áreas urbanas e rurais, segundo padrões 

nacionais de uso e ocupação do solo, bem como no aprimoramento da metodologia de 

avaliação do aporte de cargas ao Reservatório Guarapiranga.  

Com base em um programa intensivo de investigações de campo voltadas à 

caracterização hidrológica e da qualidade de água em sete bacias-piloto, que resultou na 

coleta de mais de 2.300 amostras de água (cerca de 15 vezes a amostragem anual da atual 

rede de monitoramento nos tributários do reservatório) e na realização de cerca de 11.300 

análises de laboratório, além do monitoramento contínuo das precipitações atmosféricas e 

níveis d’água nos cursos de água em estudo, foi possível detalhar as variações sazonais 

da qualidade da água e, assim, avaliar com maior confiabilidade as cargas afluentes ao 

reservatório. 

Os resultados obtidos, no entanto, extrapolam os próprios limites da bacia do 

Guarapiranga, pois revelam comportamentos típicos dos padrões de ocupação do solo e 
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condições operacionais da infra-estrutura urbana existente em nossas cidades, podendo 

assim ser aplicados, com os devidos cuidados, a outras bacias de características 

semelhantes, bem como servir de base ao planejamento de outras investigações de 

campo.  
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