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Como visto no capítulo 5, o comprimento das séries históricas são muito 

diferentes entre cada um dos postos hidrométricos, o que dificulta uma 

comparação qualidade-quantidade entre os postos de amostragem de água. 

Essas informações são extremamente importantes para uma análise 

consistente da variação da qualidade com a quantidade das águas. Um 

estudo mais detalhado sobre a disponibilidade hídrica da bacia do rio Cotia 

pode ser encontrado em SABESP (1997). 

A vantagem dos dados da CETESB em relação aos da SABESP é que o 

comprimento da série histórica desses dados é mais longa, sendo possível 

ter uma idéia da evolução da qualidade das águas do rio Cotia ao longo 

desses últimos 14 anos. Apesar da existência de séries históricas dos 

parâmetros de qualidade de água da CETESB e da SABESP elas não são 

coincidentes e nem complementares, o que torna difícil a comparação entre 

as duas. A análise da qualidade das águas do rio Cotia, neste trabalho, foi 

realizada com base nos dados da CETESB sendo os da SABESP, apesar 

das dificuldades, utilizados para verificação da variação de alguns dos 

parâmetros medidos. 

 

6.1.19.1.1) Análise da qualidade das águas para o posto 01SP06CO2500, 

na Barragem da Graça, para a Bacia do Alto Cotia.  

Para este posto foi analisado o período de 1983 a 1996, totalizando 14 anos. 

Esses dados estão impressos nos Relatórios de Qualidade de Águas 

Interiores de São Paulo, série relatórios da CETESB. 

O horário das coletas variou no intervalo compreendido entre 9:35 e 16:10 h, 

concentrando-se no intervalo entre 12:00 e 15:50 h. Todas as coletas, 

portanto, foram realizadas em uma determinada faixa do dia, não havendo 

misturas de amostras diurnas com as noturnas. Alguns dos parâmetros 

podem sofrer grandes alterações de seus valores quando coletados em 

horários muito diferentes, pois algumas reações químicas ou atividades 

microbiológicas, orgânicas ou inorgânicas, dependem da presença da luz e 
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da temperatura. A TABELA 6.39 resume alguns dos resultados obtidos 

através das campanhas realizadas pela CETESB para o ponto de coleta de 

amostras de água para o intervalo compreendido entre os anos de 1983 a 

1996. 

 

TABELA 6.39 - Parâmetros analisados para o ponto de amostragem de 
qualidade das águas para o rio Cotia junto à represa Nossa Senhora 
das Graças, no Alto Cotia, posto 2500. 

  Valores observados Padrão Classe 
Parâmetro Unidade máximo mínimo médio 2 3 4 

Temp. da água ºC 14 29 --- --- --- --- 
Temp. do ar ºC 11 33 --- --- --- --- 
pH --- 3,4 8,3 --- --- --- --- 
OD mg/l 9,7 0,7 7,4 > 5,0 > 4,0 > 0,5 
DBO mg/l  9,0 1,0 2,7 < 5,0 < 10,0 --- 
DQO mg/l 44,0 4,0 16,71 --- --- --- 
Turbidez UNT 50 0 7 --- --- --- 
Resíduo Total mg/l 147,0 10,0 38,0 --- --- --- 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 230.000 2 5.257 1.000 4.000 4.000 
Colif. Totais NMP/100ml 7,0E+06 4 1,3E+05 5.000 20.000 20.000 
Amônia  mg/l 1,700 0,001 0,128 0,500 0,500 0,500 
Bário mg/l --- --- --- 1,00 1,00 1,00 
Cádmio mg/l  --- --- --- 0,01 0,01 0,01 
Chumbo mg/l --- --- --- 0,10 0,10 0,10 
Cloretos mg/l 24,00 0,50 2,90 --- --- --- 
Cobre mg/l --- --- --- 1,00 1,00 1,00 
Cromo mg/l --- --- --- 0,50 0,50 0,50 
Ferro mg/l 4,90* --- --- --- --- --- 
Fosfato Total mg/l 1,00** 0,01** 0,07** --- --- --- 
Manganês mg/l --- --- --- --- --- --- 
Mercúrio mg/l --- --- --- 0,002 0,002 0,002 
Níquel mg/l --- --- --- --- --- --- 
Nitrato mg/l 1,93 0,01 0,09 10,0 10,0 10,0 
Nitrito mg/l 0,040 0,005 0,008 1,0 1,0 1,0 
Ortofosfatos µg/l --- --- --- --- --- --- 
Zinco mg/l --- --- --- 5,0 5,0 5,0 
Fenol mg/l --- --- --- 0,001 0,001 0,001 
Surfactantes mg/l --- --- --- --- --- --- 
IQA -- 92 53 80    
* Limite de 2,0 mg/l para classes I-II  Landesant Fur Wasser Und Abfall (NRW)82 (Agência Alemã) 

** Limite de 0,0025 mg/l para as classes 1, 2 e 3 pela resolução CONAMA 20/86 
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Os parâmetros que realmente prejudicaram a classificação das águas do 

Alto Cotia são: coliformes fecais e coliformes totais. O número de coliformes 

tanto fecais quanto totais freqüentemente superam os padrões limites 

máximos das classes 3 e 4, menos exigentes. Segundo estes dois 

parâmetros as águas do Alto Cotia estariam recebendo material orgânico 

oriundo de fezes de animais de sangue quente e em grande quantidade ou 

despejo de esgoto doméstico. Pelas característica da bacia não deve ser 

provável, mas é o que indicam os dados analisados.  

Outros parâmetros que também prejudicaram o cálculo do IQA das águas da 

bacia do Alto Cotia, porém com ocorrências esporádicas, foram: DBO, OD e 

amônia. Pelo parâmetro DBO, os valores observados estariam entre os 

valores dos padrões classes 1 e 2. Segundo os parâmetros OD e amô-nia, 

esses valores estariam variando entre os padrões CLASSES de 1 a 4.  

 

6.1.19.1.2) Análise da qualidade das águas para o posto 00SP06CO2030, 

na ponte da Rodovia Raposo Tavares (Km 28,5), para a Bacia do 

Baixo Cotia 

O período analisado para este posto foi de janeiro de 1983 a setembro de 

1996. Esses dados foram obtidos da CETESB através da série de relatórios 

“Relatório de Qualidade de Águas Interiores do Estado de São Paulo”, os 

dados mais recentes foram obtidos do banco de dados da própria CETESB, 

por solicitação da SABESP. 

O horário das coletas variou entre 8:35 e 16:55 h, distribuídos ao longo 

desse intervalo. No período analisado a temperatura da água teve 

registrado, nas campanhas realizadas, um valor mínimo de 15 oC e um 

máximo de 28 oC. Para a temperatura do ar, durante as campanhas, foi 

observado um valor máximo de 33 oC, e um mínimo de 14 oC. 

Este ponto de coleta distingue-se do anterior, Represa da Graça, pois trata-

se de uma região em que atravessa uma área ocupada por pequenas e 
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médias propriedades rurais, chácaras, núcleos urbanos, loteamentos, e 

pequenas e médias indústrias, com atividades diversificadas. Isso faz com 

que os efluentes lançados sejam bem distintos do proveniente da Reserva 

do Morro Grande. Além do mais, a vazão de base é diminuída por haver 

retirada de água do curso pela ETA do Alto Cotia. No entanto, parte dessa 

vazão retirada volta ao sistema em forma de esgotos doméstico e industriais 

não tratados. 

Observa-se que a partir da segunda metade da década de 80 alguns dos 

parâmetros medidos apresentam gradual redução em comparação com os 

valores observados na primeira metade da mesma década. Torna-se mister 

destacar que ações conjuntas da SABESP e CETESB, durante as décadas 

de 80 e 90, no sentido de obrigar as indústrias instaladas junto às margens 

do rio, no seu trecho mais crítico a  reduzirem suas cargas poluentes, 

tiveram efeitos positivos. Uma das ações implantadas foi o serviço de coleta 

de esgoto industrial, através de caminhões, com destino à Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) de Barueri, que reduziu a descarga no cursos 

d’água da Bacia do Rio Cotia. 

A TABELA 6.40 resume alguns dos resultados obtidos através das 

campanhas realizadas pela CETESB para o ponto de coleta de amostras de 

água para o intervalo compreendido entre os anos de 1983 a 1996. 

Os parâmetros que prejudicaram a avaliação do IQA para as águas do Baixo 

Cotia, junto à rodovia Raposo Tavares foram: oxigênio dissolvido (OD), 

demanda biológica de oxigênio (DBO) (ambos como indicativo da presença 

de matéria orgânica), coliformes fecais, coliformes totais, amônia e fenóis. 

Os parâmetros mais comprometedores quanto ao desempenho do IQA das 

águas foram a DBO, coliformes fecais, coliformes totais, amônia e os fenóis, 

cujos valores observados superaram os limites do padrão CLASSE 4. Os 

valores de OD observados atingiram o patamar definido pelo padrão 

CLASSE 3.  
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Outros parâmetros como bário, cádmio, cobre, cromo e zinco estiveram na 

faixa definida pelos padrões CLASSE 2. 

TABELA 6.40 - Parâmetros analisados para o ponto de amostragem de 
qualidade das águas para o rio Cotia junto à rodovia Raposo 
Tavares, posto 2030. 

  Valores observados Padrão Classe 
Parâmetro Unidade máximo mínimo médio 2 3 4 

Temp. da 
água 

ºC 15 28 --- --- --- --- 

Temp. do ar ºC 14 33 --- --- --- --- 
pH --- 4,5 8,2 --- --- --- --- 
OD mg/l 7,3 zero 4,6 > 5,0 > 4,0 > 0,5 
DBO mg/l  382,0 1,0 15,1 < 5,0 < 10,0 --- 
DQO mg/l 405,0* 5,00 37,13* --- --- --- 
Turbidez UNT 190 0 24 --- --- --- 
Resíduo Total mg/l 1320 52 146 --- --- --- 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 3.000.000 2 187.367 1.000 4.000 4.000 
Colif. Totais NMP/100ml 3,0E+07 20 1,1E+06 5.000 20.000 20.000 
Amônia  mg/l 14,000 0,005 1,74 0,500 0,500 0,500 
Bário mg/l 0,50 0,02 0,11 1,00 1,00 1,00 
Cádmio mg/l  0,030 0,001 0,005 0,01 0,01 0,01 
Chumbo mg/l 0,50 0,01 0,08 0,10 0,10 0,10 
Cloretos mg/l 205,0 2,50 17,76 --- --- --- 
Cobre mg/l 0,210 0,002 0,019 1,00 1,00 1,00 
Cromo mg/l 0,09 0,01 0,05 0,50 0,50 0,50 
Ferro mg/l 35,40** 0,79 3,30** --- --- --- 
Fosfato Total mg/l 2,15*** 0,02*** 0,16*** --- --- --- 
Manganês mg/l 1,29+ 0,02 0,17+ --- --- --- 
Mercúrio mg/l 0,0014 0,0001 0,0002 0,002 0,002 0,002 
Níquel mg/l 0,430++ 0,002 0,027++ --- --- --- 
Nitrato mg/l 1,96 0,02 0,39 10,0 10,0 10,0 
Nitrito mg/l 3,040 0,005 0,082 1,0 1,0 1,0 
Ortofosfatos µg/l --- --- --- --- --- --- 
Zinco mg/l 1,200 0,0010 0,0583 5,0 5,0 5,0 
Fenol mg/l 2,300 0,0010 0,0890 0,001 0,001 0,001 
Surfactantes mg/l 1,34+++ 0,04 0,10 --- --- --- 
IQA -- 63 19 44    
* Limite de < 20,0 mg/l para classe 3, segundo resolução CONAMA 20/86. 

** Limite de < 2,0 mg/l para classes I-II  Landesant Fur Wasser Und Abfall (NRW)82 (Agência Alemã) 

*** Limite de 0,0025 mg/l para as classes 1, 2 e 3 pela resolução CONAMA 20/86 

+ Limite de 0,1 mg/l para as classes 1, 2 e 0,5 mg/l para a classe 3, pela resolução CONAMA 20/86 

++ Limite de 0,0025 mg/l para as classes 1, 2 e 3 pela  resolução CONAMA 20/86 

+++ Limite de 0,5 mg/l para as classes 1, 2 e 3, segundo resolução CONAMA 20/86. 

6.1.19.1.3) Análise da qualidade das águas para o posto 00SP06CO2070, 

na entrada do Canal de captação da ETA Baixo Cotia. 
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O período analisado para este posto foi de janeiro de 1983 a setembro de 

1996. Esses dados foram obtidos da CETESB através da série de relatórios 

“Relatório de Qualidade de Águas Interiores do Estado de São Paulo”, e os 

dados mais recentes, foram obtidos do banco de dados da própria CETESB, 

por solicitação da SABESP. 

O horário das coletas variou no intervalo compreendido entre 7:45 e 14:40 h, 

distribuídos ao longo desse período. A faixa de horário de coleta foi bem 

mais concentrado no período da manhã que nos outros dois postos (2500 e 

2030). No período analisado registrou-se a temperatura da água, nas 

campanhas realizadas, um valor mínimo de 15 oC e um máximo de 27 oC. A 

temperatura do ar, durante as campanhas, foi observado um valor máximo 

de 32 oC, e um mínimo de 14 oC. 

Este ponto de coleta distingue-se do anterior, Rodovia Raposo Tavares, pois 

trata-se de uma região mais urbanizada e a jusante de uma rodovia bastante 

movimentada, o que possibilita bastante a ocupação por indústrias além da 

existência de pequenas e médias propriedades rurais, chácaras, núcleos 

urbanos, loteamentos. Uma característica positiva que deve ser levada em 

consideração é que existem diversas áreas alagáveis naturais que 

possibilitam a recuperação parcial da qualidade das águas do rio Cotia, a 

FIGURA 6.19 ilustra uma das áreas de alagadiços naturais existentes na 

região.  

Observa-se também que para o período analisado, as atividades do 

frigorífico Cotia, grande poluidor do Rio das Pedras na década de 80, deixa 

de operar e a poluir os afluentes do rio Cotia, que teve reduzida a carga de 

esgoto proveniente dessa indústria. 
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FIGURA 6.19: Área de alagadiços natural existente na bacia do Baixo Cotia. 

Foto cortesia SABESP. 

A TABELA 6.41 resume alguns dos resultados obtidos através das 

campanhas realizadas pela CETESB para o ponto de coleta de amostras de 

água para o intervalo compreendido entre os anos de 1983 a 1996. 

Os parâmetros que realmente prejudicaram a avaliação da análise do IQA 

para as águas do Baixo Cotia junto a ETA-BAIXO COTIA foram: coliformes 

fecais, coliformes totais, amônia e fenóis. Todos esses parâmetros atingiram 

níveis superiores aos definidos pelo padrão CLASSE 4. 

Outros parâmetros como oxigênio dissolvido (OD), demanda biológica de 

oxigênio (DBO) tiveram substancial recuperação o que significa uma 

redução da carga orgânica que provavelmente foi reduzida nas áreas de 

alagadiços naturais. Os parâmetros bário, cádmio, cobre, cromo e zinco 

atingiram patamares definidos pelo padrão CLASSE 2. 

 

 



 193 

TABELA 6.41 - Parâmetros analisados para o ponto de amostragem de 
qualidade das águas para o rio Cotia junto captação de água da 
Estação de Tratamento de Água do Baixo Cotia, posto 2070. 

  Valores observados Padrão Classe 
Parâmetro Unidade máximo mínimo médio 2 3 4 

Temp. da água ºC 15 27 --- --- --- --- 
Temp. do ar ºC 14 32 --- --- --- --- 
pH --- 7,6 5,2 --- --- --- --- 
OD mg/l 9,8 3,1 7,4 > 5,0 > 4,0 > 0,5 
DBO mg/l  15,0 1,0 4,5 < 5,0 < 10,0 --- 
DQO mg/l 106,0* 4,00 21,86+ --- --- --- 
Turbidez UNT 260 1 34 --- --- --- 
Resíduo Total mg/l 672 62 149 --- --- --- 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 3.000.000 110 47.194 1.000 4.000 4.000 
Colif. Totais NMP/100ml 2,3E+07 2,3E+03 3,7E+05 5.000 20.000 20.000 
Amônia  mg/l 7,800 0,005 1,616 0,500 0,500 0,500 
Bário mg/l 0,50 0,02 0,12 1,00 1,00 1,00 
Cádmio mg/l  0,030 0,001 0,005 0,01 0,01 0,01 
Chumbo mg/l 0,50 0,01 0,08 0,10 0,10 0,10 
Cloretos mg/l 62,00 2,50 16,14 --- --- --- 
Cobre mg/l 0,130 0,002 0,015 1,00 1,00 1,00 
Cromo mg/l 0,15 0,01 0,05 0,50 0,50 0,50 
Ferro mg/l 30,80** 1,33 3,93** --- --- --- 
Fosfato Total mg/l 0,61*** 0,03*** 0,17*** --- --- --- 
Manganês mg/l 0,60+ 0,05 0,20+ --- --- --- 
Mercúrio mg/l 0,0007 0,0001 0,0002 0,002 0,002 0,002 
Níquel mg/l 0,710++ 0,002 0,028++ --- --- --- 
Nitrato mg/l 3,70 0,02 0,59 10,0 10,0 10,0 
Nitrito mg/l 0,510 0,005 0,048 1,0 1,0 1,0 
Ortofosfatos µg/l 0,2500 0,0030 0,0362 --- --- --- 
Zinco mg/l 1,7000 0,0010 0,0709 5,0 5,0 5,0 
Fenol mg/l 0,2400 0,0010 0,0079 0,001 0,001 0,001 
Surfactantes mg/l 0,38 0,03 0,08 --- --- --- 
IQA -- 68 39 56    
* Limite de < 20,0 mg/l para classe  3 segundo resolução CONAMA 20/86. 

** Limite de < 2,0 mg/l para classes I-II  Landesant Fur Wasser Und Abfall (NRW)82 (Agência Alemã) 

*** Limite de 0,0025 mg/l para as classes 1, 2 e 3 pela resolução CONAMA 20/86 

+ Limite de 0,1 mg/l para as classes 1, 2 e 0,5 mg/l para a classe 3, pela resolução CONAMA 20/86 

++ Limite de 0,0025 mg/l para as classes 1, 2 e 3 pela resolução CONAMA 20/86 
 

A análise da qualidade das águas do Rio Cotia está sumarizada na FIGURA 

6.20, que apresenta, para cada trecho analisado, quais são os principais 

poluentes desse rio. A TABELA 6.42 apresenta as concentrações de alguns 

parâmetros indicativos da qualidade da água medidos e/ou previstos para a 

água do rio Cotia antes e depois da construção do coletor tronco TO-13, 

bem como a qualidade do efluente da ETE – Barueri com e sem tratamento 
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pelas ECRs 1 e 2. Os valores dos parâmetros simulados para a situação 

após a construção do TO-13 foram obtidos de SABESP (1997). 

TABELA 6.42- Parâmetros de qualidade das águas amostrados para o rio 
Cotia junto da captação de água da ETA do Baixo Cotia; valores 
simulados para a qualidade das águas após construção do TO-13 e 
para as ECRs do efluente da ETE-Barueri.  

  Rio Cotia 
Valores Atuais 

Efluente ETE-Barueri 

Parâmetro Unidade Antes  
TO-13 

Após  
TO-13 

Bruto ECR-1 ECR-2 

pH --- 7,5 7,0 variável 7,0 --- 
DBO5,20 mg/l  5,0 5,0 38,8 25 <5 
DQO mg/l 35* 31 73,6 --- --- 
Turbidez UNT 200 40 7 6,57 <5 
Resíduo Total mg/l 180 180 346 346 0 
Cor mg Pt/l --- 90 variável variável <5 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 200.000 40.000 1,09E+06 1.090 0 
Colif. Totais NMP/100ml 500.000 204.000 3,47E+08 350.000 0 
Amônia  mg/l 3,50 0,75 11,33 14,00 1,00 
Bário mg/l <0,30 <0,30 ? ? ? 
Cádmio mg/l  <0,005 <0,005 0,140 ND ND 
Chumbo mg/l <0,03 <0,03 0,66 0,15 0,15 
Cloretos mg/l 30,0 14,0 ? 82,0 250,0 
Cobre mg/l <0,030 <0,03 0,050 0,010 0,008 
Cromo mg/l 0,018 <0,005 0,190 0,860 0,690 
Ferro mg/l 10,00** 2,00** 0,99 0,70 0,10 
Fosfato Total mg/l 0,55*** 0,10 1,67 1,10 0,21 
Manganês mg/l 0,600+ 0,140 ? 0,056 0,018 
Mercúrio mg/l <0,0005 <0,0005 ? 0,0060 0,0048 
Nitrato mg/l 1,00 0,40 3,53 5,70 5,70 
Nitrito mg/l 0,10 0,02 ? ? ? 
Níquel mg/l 0,022 ? 0,100 0,050 0,050 
Zinco mg/l <0,100 <0,100 0,160 0,094 0,094 
Fenol mg/l 0,0040 0,0015 0,1000 0,1200 0,0240 
Surfactantes mg/l 0,80 0,20 ? ? ? 
*   Limite de < 20,0 mg/l para classe  3 segundo resolução CONAMA 20/86.  

**  Limite de < 2,0 mg/l para classes I-II  Landesant Fur Wasser Und Abfall (NRW)82 (Agência Alemã) 

*** Limite de 0,0025 mg/l para as classes 1, 2 e 3 pela resolução CONAMA 20/86 

+   Limite de 0,1 mg/l para as classes 1, 2 e 0,5 mg/l para a classe 3, pela resolução CONAMA 20/86 

#---Valores medidos após tratamento químico do efluente da ETE-Barueri 
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FIGURA 6.20 - Desenho esquemático representativo da variação da 
qualidade das águas do rio Cotia e prováveis fontes poluidoras, 
antes da construção do coletor tronco TO-13 pela SABESP. 
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O critério qualidade da água foi valorado de acordo com o somatório dos 

pontos obtidos por cada um dos 24 subcritérios apresentados no capítulo 5, 

que podem variar de 0 a 100. Assim a faixa possível de variação para este 

critério está entre os valores 0 e 2400. O vetor valor zero será aquele 

formado pelas maiores concentrações observados nas TABELAS 6.41 e 

6.42. A FIGURA 6.21 ilustra, através de um exemplo, a função de qualidade 

utilizada para um dos 24 subcritérios analisados. 

0         . . .          50

Limite Superior para o Padrão Classe II

Limite Inferior para o Padrão Classe II

Classe II (Meta)

Classe III ou Superior

Classe I (Não Detectável)

DBO [Concentração de entrada no sistema (mg/l)]

C
on

ce
nt
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o 
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g/
l)

Escala Adequada e Variável

Redução da Concentração Através do Tratamento Terciário Natural

50      60     70    80     90   100

5,0

Não 
Detectável

FIGURA 6.21: Função de qualidade para os subcritérios de qualidade de 
água, exemplificação para o DBO. 
 

O vetor valor 50 será aquele formado pelos valores dos parâmetros 

correspondentes ao limite superior ao padrão CLASSE II e, finalmente, o 

vetor valor 100 será aquele formado pelos menores valores observados na 

Bacia do Alto Cotia (padrão CLASSE I), quando o parâmetro em questão for 

considerado pelo Decreto Estadual no 8486/76, e zero quando não for 

considerado. Quando a concentração, de qualquer parâmetro, for reduzida a 

valores inferiores aos indicados pelos limites do padrão CLASSE I, o 

parâmetro receberá nota máxima e igual a 100. A TABELA 6.43 apresenta 
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os vetores valor zero, 50, 100, limites superior e inferior ao padrão CLASSE 

II considerados para o rio Cotia e Efluente ETE-Barueri.  

Cada um dos terraços de alagadiços construídos possuem diferentes 

capacidades de remoção desses compostos químicos e orgânicos. A 

TABELA 6.44 mostra qual é a capacidade de remoção desses compostos 

para cada tipo de ALC, sendo essas taxas de remoção função das áreas, da 

vazão e conseqüentemente do tempo de detenção dentro dos terraços. Para 

este trabalho as taxas de remoção desses compostos são considerados 

proporcionais às áreas das ALCs, SABESP (1997). 

Para as alternativas que utilizam as ALC, foi necessário calcular ainda os 

valores das concentrações de cada um dos parâmetros nos pontos dos 

trechos do rio Cotia após a entrada da vazão efluente de cada ALC. Para 

isto utilizou-se uma análise de diluição simples do efluente das ALCs com as 

águas naturais dos rios. Adotou-se como qualidade das águas naturais dos 

rios aqueles valores esperados para as águas do rio Cotia após a 

construção do TO-13, SABESP (1997). Tornou-se necessário saber quais as 

prováveis vazões mínimas para os tributários nos quais irão ser construídas 

as ALCs, rio das Pedras e ribeirão Moinho Velho, além da vazão mínima 

provável, para o rio Cotia, a montante da confluência com esses dois 

tributários.  

Para o período seco, a vazão natural do rio Cotia após as obras de 

ampliação do sistema produtor do Alto Cotia e do coletor tronco de esgoto 

TO-13 deverão ser iguais às vazões apresentadas no item 6.1.9, vazão 

natural, acrescidas de 0,5 m3/s, que corresponde a vazão atual tratada na 

ETA-Baixo Cotia. As bacias do rio das Pedras e ribeirão Moinho Velho 

possuem praticamente a mesma ocupação urbana, que corresponde a 60% 

de ocupação, para os dados do ano de 1994, como ilustra a FIGURA 6.24, 

obtida através da sobreposição das FIGURAS 6.22 e 6.23, bacias do Rio 

das Pedras e ribeirão Moinho Velho com as áreas de ocupação urbana e 

industrial, respectivamente. 
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TABELA 6.43 – Vetores dos valores limites para pontuação dos subcritérios 
indicativos da qualidade da água. 

  Padrão Classe II 
Parâmetro Unidade Fora dos Limites Limite Superior Limite Inferior 

  Vetor dos Valores 
  zero 50 100 

pH --- 7,60 --- 5,00 
DBO5,20 mg/l  38,8 < 5 1,0 
DQO mg/l 73,6 < 3 (CONAMA) ausente 
Turbidez UNT 260 < 100 (CONAMA) ausente 
Resíduo Total mg/l 672 --- ausente 
Cor mg Pt/l 90 natural --- 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 3.000.000 1000 2 
Colif. Totais NMP/100ml 347.000.000 5000 4 
Amônia  mg/l 14,00 0,50 0,001 
Bário mg/l 0,50 1,00 ausente 
Cádmio mg/l  0,140 0,01 ausente 
Chumbo mg/l 0,66 0,10 ausente 
Cloretos mg/l 250,0 250 (CONAMA) 0,50 
Cobre mg/l 0,13 1,00 ausente 
Cromo mg/l 0,8600 0,50 ausente 
Ferro mg/l 30,80 --- ausente 
Fosfato Total mg/l 1,67 0,01 0,01 
Manganês mg/l 0,60 0,1 (CONAMA) ausente 
Mercúrio mg/l 0,0060 0,0020 ausente 
Nitrato mg/l 5,70 10,00 0,01 
Nitrito mg/l 0,510 1,000 0,005 
Níquel mg/l 0,710 0,025 (CONAMA) ausente 
Zinco mg/l 1,70 5,0 ausente 
Fenol mg/l 1,12 0,001 ausente 
Surfactantes mg/l 0,80 0,5 (CONAMA) ausente 

 

 
Como não se dispõe de dados de vazão desses dois afluentes do rio Cotia 

as vazões mínimas foram estimadas proporcionalmente as suas áreas, 

desconsiderando as contribuições de esgoto, pois este será retirado das 

sub-bacias pelo coletor tronco TO-13. O Baixo Cotia produz, descontando-se 

os excedentes do Alto Cotia e a contribuição dos esgotos, nos períodos mais 

críticos cerca de 600 l/s, para uma bacia de aproximadamente de 100 Km2. 

Assim, estimou-se 6 l/s para cada Km2. 
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TABELA 6.44: Taxas de remoção das concentrações de diversos 
indicadores da qualidade da água de acordo com o tipo de ALC. 

  % de Remoção 
Parâmetro Unidade Terraços tipo 

  Plantas Solo Filtrante (Fluxo) 
  Emergentes Flutuantes Ascendente Descendente 

pH --- --- --- --- --- 
DBO5,20 mg/l  60 80 80 80 
DQO mg/l 60 80 70 70 
Turbidez UNT 70 70 60 60 
Resíduo Total mg/l 90 80 100 100 
Cor mg Pt/l 70 70 80 80 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 95 99,9 99,9 99,9 
Colif. Totais NMP/100ml 95 99,9 99,9 99,9 
Amônia  mg/l 72 61 57 57 
Bário mg/l 45 30 zero zero 
Cádmio mg/l  50 60 30 30 
Chumbo mg/l 50 40 50 50 
Cloretos mg/l --- --- --- --- 
Cobre mg/l 40 35 50 50 
Cromo mg/l 33 17 20 20 
Ferro mg/l 40 70 70 70 
Fosfato Total mg/l 60 50 40 40 
Manganês mg/l 44 74 zero zero 
Mercúrio mg/l 50 60 --- --- 
Nitrato mg/l 45 57 45 45 
Nitrito mg/l --- --- --- --- 
Níquel mg/l 51 70 40 40 
Zinco mg/l 28 60 50 50 
Fenol mg/l 50 70 40 40 
Surfactantes mg/l --- --- --- --- 
FONTE: SABESP (1997). 

 

 

As alternativas 6, 7 e 9 não contemplam o tratamento através das ALCs, 

portanto poderão ser valoradas de acordo com o proposto na TABELA 6.45. 

É assumido que toda vazão natural, inclusive dos afluentes, terão a mesma 

qualidade e igual a apresentada na TABELA 6.45.  
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FIGURA 6.22: Sub-bacias do rio Cotia no Baixo Cotia; rio das Pedras e 

ribeirão Moinho Velho (original de 1:50.000). Modificado de SABESP 
(1997). 

 

 
FIGURA 6.23: Áreas de ocupação urbana e industrial no Baixo Cotia (escala 

original de 1:25.000). Modificado de SABESP (1997). 
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FIGURA 6.24: Ocupação urbana e industrial nas sub-bacias rio das Pedras e 

ribeirão Moinho Velho no Baixo Cotia, ocupação de 60,3% e 59,82%, 
respectivamente, para o ano de 1994. Modificado de SABESP 
(1997). 

 

As vazões naturais a serem tratadas pelas ALCs são: 60 l/s para a ALC do 

rio das Pedras, antes de receber o efluente da ALC – ETE; 120 l/s para a 

ALC do ribeirão Moinho Velho e, 320 l/s para a vazão do rio Cotia, que 

corresponde ao cenário da alternativa 9. Para a alternativa 6 as vazões 

naturais são: 60 l/s para a ALC Rio das Pedras, 120 l/s para a ALC- rib. 

Moinho Velho e 420 l/s para o rio Cotia. Para a alternativa 7 a vazão do rio 

Cotia é de 520 l/s. Para as demais alternativas a vazão do rio Cotia e de 420 

l/s e as vazões para o rio das Pedras e rib. Moinho Velho são as mesmas já 

apresentadas. As vazões finais analisadas são: 1050 l/s para as alternativas 

01 a 05 e 850 l/s para a alternativa 08, considerando a vazão natural do rio 

Cotia, acrescido das descargas provenientes do excedente do Sistema Alto 

Cotia. 
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Para as alternativas que contemplam o tratamento através das ALCs a 

qualidade da água foi analisada a cada estágio, ou melhor, antes e após 

ALC. As vazões efluentes às ALC foram misturadas às vazões que chegam 

pelo rio Cotia, resultando em uma nova solução, com diferentes 

concentrações. 

A TABELA 6.46 apresenta a concentração final após o tratamento terciário 

pelas ALCs e diluição com as vazões naturais dos tributários da bacia do rio 

Cotia. Ela também apresenta as notas obtidas para cada um dos dois 

parâmetros analisados, devido a redução da concentração. A pontuação 

total obtida por alternativa é apresentada pela TABELA 6.47. 

 
TABELA 6.45:Pontuação para a qualidade da água para o rio Cotia sem 

tratamento terciário através das ALCs. 
Parâmetro Unidade Qualidade do rio Cotia Após TO-

13 
Alternativas 6, 7 e 9 

Nota 

pH --- 7,0 --- 
DBO5,20 mg/l  5,0 50,0 
DQO mg/l 31 11,5 

Turbidez UNT 40 80,0 
Resíduo Total mg/l 180 36,6* 

Cor mg Pt/l 90 --- 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. Fecais NMP/100ml 40.000 27,0** 

Colif. Totais NMP/100ml 204.000 33,4** 

Amônia  mg/l 0,75 49,10 
Bário mg/l <0,30 85,00 
Cádmio mg/l  <0,005 95,00 
Chumbo mg/l <0,03 95,50 
Cloretos mg/l 14,0 97,30 
Cobre mg/l <0,03 99,40 
Cromo mg/l <0,005 99,70 
Ferro mg/l 2,00 82,00 
Fosfato Total mg/l 0,10 47,30 
Manganês mg/l 0,140 46,00 
Mercúrio mg/l <0,0005 97,50 
Nitrato mg/l 0,40 99,60 
Nitrito mg/l 0,02 99,20 
Níquel mg/l ? --- 
Zinco mg/l <0,100 99,00 
Fenol mg/l 0,0015 49,98 
Surfactantes mg/l 0,20 80,00 

* O valor zero foi utilizado como  sendo equivalente ao “vetor 50” 
** Valores em função dos  logarítmos 

Somatório 1560,08 
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TABELA 6.46:Pontuação para a qualidade da água para o rio Cotia após 
tratamentos pelas ALC e com efluente da ETE-BARUERI, obtida 
através de misturas sucessivas. 

  Qualidade do rio Cotia Após tratamento pelas ALCs 
  Alterantivas 1 a 4 Alternativa 5 Alternativa 8 

Parâmetro Unidade Conc. Nota Conc. Nota Conc. Nota 
pH --- --- --- --- --- --- --- 
DBO5,20 mg/l  0,2418 100,00 0,2430 100,00 0,2197 100,00 
DQO mg/l 1,5527 74,12 1,5526 74,12 1,4152 76,41 
Turbidez UNT 2,2 98,90 2,2 98,90 2,0 99,00 
Res. total mg/l 2,1 49,84* 2,1 49,84* 1,9 49,86* 

Cor mg Pt/l 4,9 47,28* 5,1 47,17* 4,7 47,39* 

Substâncias Potencialmente Prejudiciais 
Colif. fecais NMP/100ml 0 100,00 1 93,14 1 93,14 
Colif. totais NMP/100ml 0 100,00 6 80,17 5 80,99 
Amônia  mg/l 0,0503 95,06 0,0586 94,23 0,0552 94,57 
Bário mg/l 0,0869 95,66 0,0867 95,67 0,0824 95,88 
Cádmio mg/l  0,0008 96,00 0,0006 97,00 0,0006 97,00 
Chumbo mg/l 0,0063 96,85 0,0066 96,70 0,0063 96,85 
Cloretos mg/l 82,520 83,56 33,740 93,34 36,670 92,75 
Cobre mg/l 0,0077 99,62 0,0076 99,62 0,0070 99,65 
Cromo mg/l 0,0415 95,85 0,0513 94,87 0,0584 94,16 
Ferro mg/l 0,2213 88,94 0,2218 88,91 0,2013 89,94 
Fosfato total mg/l 0,0132 49,90 0,0169 49,79 0,0165 49,80 
Manganês mg/l 0,0125 93,75 0,0128 93,60 0,0117 94,15 
Mercúrio mg/l 0,0001 97,50 0,0001 97,50 0,0001 97,50 
Nitrato mg/l 0,0867 99,62 0,0868 99,62 0,0856 99,62 
Nitrito mg/l 0,0200 99,25 0,0200 99,25 0,0200 99,25 
Níquel mg/l 0,0004 99,20 0,00004 99,92 0,0004 99,20 
Zinco mg/l 0,0186 99,81 0,0186 99,81 0,0171 99,83 
Fenol mg/l 0,0007 65,00 0,0004 80,00 0,0005 75,00 
Surfactantes mg/l 0,2000 80,00 0,2000 80,00 0,2000 80,00 

Somatório 2.105,71 2.103,17 2.101,94 

 

Como se pode observar da TABELA 6.46 praticamente não existem 

diferenças, pela análise da qualidade da água, entre os planos de ação 01 a 

05 e 08, segundo a metodologia de funções de valor utilizadas. A TABELA 

6.47 resume os valores obtidos para o critério qualidade de água para todas 

as alternativas propostas. 
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TABELA 6.47: Pontuação total obtida por cada alternativa proposta segundo 
a redução de concentração dos parâmetros indicativos da qualidade 
da água. 

 Alternativas 
 01 a 04 05 08 06, 07 e 09 

Somatório 2105,71 2103,17 2101,94 1560,80 

Pontuação 1 1 1 0 

 

Como o tratamento da água nas ETA são diferentes, convencional e 

avançado, também devem ser levados em consideração. Desta foram uma 

nova pontuação deve ser dada ao tipo de tratamento proposto para cada 

uma das alternativas. A TABELA 6.48 apresenta a pontuação para cada uma 

das alternativas propostas, segundo o tipo de estação de tratamento de 

água estabelecido. A TABELA 6.49 apresenta a pontuação final alcançada 

por cada uma das alternativas, segundo este critério. A TABELA 6.50 

apresenta a escala final de valores para o critério qualidade de água. 

 

TABELA 6.48: Composição da pontuação para o tipo de tratamento de água 
efetuado pelas ETAs 

Tratamento na Alternativas 
ETA – Baixo Cotia 1, 3, 6, 7 e 9 2, 4, 5 e 8 

Convencional 1 1 

Avançado 0 1 

Somatório 1 2 

 

TABELA 6.49: Composição final das notas para valoração do critério 
“Qualidade da Água”. 

Qualidade da Alternativas 
Água na ETA 1 e 3  2, 4, 5 e 8 6, 7 e 9 

Entrada 1 1 0 
Saída 1 2 1 

Pontuação 2 3 1 
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TABELA 6.50: Escala final de valor para o critério “qualidade de água”. 
Escala de variação Valor final 

1 1 
2 5 
3 9 

 
 

20. Qualidade de Vida 

Escala de valores obtida para o presente critério, segundo a metodologia 

proposta no item 5.1.2.4: 

a) piora a qualidade de vida   ⇒ 1 
b) a qualidade de vida não se altera  ⇒ 5 
c) a qualidade de vida melhora pouco  ⇒ 9 
 

 


