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Reservatório Guarapiranga 
Monitoramento contínuo da qualidade da água

GEOTEC Hídrica 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Informações Gerais 
‣Coordenadas: 23º40’17”S - 46º43’39”W 
‣Profundidade média: ~6,4 m 

‣Área Alagada: ~26,6 km2 

‣Volume:  ~171 hm³ 

‣Principais Usos: Abastecimento urbano e 
regularização de vazões 
‣População Abastecida: ~4 milhões de pessoas 
‣Produção: ~14m³/s 
‣Municípios atendidos: São Paulo, Taboão da 

Serra

Aspectos Gerais 
O Reservatório Guarapiranga (RG) está situada a sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A bacia 

do reservatório tem como principais afluentes naturais os rios Embu Mirim, Embu Guaçu e Parelheiros, estendendo-se 
por uma área de aproximadamente 638 km2. A bacia do RG abrange parcialmente os municípios de Cotia, Embu, 
Juquitiba, São Lourenço da Serra, São Paulo e integralmente Embu Guaçu e Itapecerica da Serra. 

O reservatório, construído entre 1906 e 1909, tinha como objetivo inicial a regularização de vazões e geração de 
energia elétrica. Em 1928 passou a ser utilizada como manancial para abastecimento público. Atualmente a produção  da 
RG chega a 14 m3/s, onde 9 m3/s é vazão natural da bacia, 4 m3/s são provenientes do braço Taquaquecetuba do 
Reservatório Billings e 1 m3/s são revertidos do rio Capivari para o RG. Esse volume atende 20% da população da zona 
sudoeste da RMSP, apesar da população na área da bacia do Guarapiranga ser de aproximadamente 760 mil habitantes. 

Nas décadas de 1940 e 1950 realizaram-se obras de canalização do rio Pinheiros, o que ocasionou a expansão da 
malha urbana na região metropolitana, principalmente nas direções sul/sudoeste. Nesse período há a implantação de 
diversas indústrias na região e expressivo crescimento populacional, à norte da bacia do RG, em virtude do aumento na 
oferta de empregos industriais. Assim o crescimento acelerado sem planejamento urbano favorecem a degradação do 
ambiente e consequentemente da qualidade da água do reservatório.  

A partir da década de 1970 se intensifica essa expansão acelerada em toda a bacia do Guarapiranga. Esse 
incremento populacional em áreas, até então, não urbanizadas, é decorrente da marginalização da população de baixa 
renda, que passam a ocupar regiões periféricas das cidades. Somado a isso, há o processo de parcelamento das glebas 
para fins recreativos em substituição às áreas agrícolas e de matas.  

Todos esses fatores contribuem para a piora progressiva da qualidade da água do RG. Apesar disso, medidas 
conjuntas de remediação e proteção da bacia do Guarapiranga começaram a ser discutidas e planejadas pelos municípios 
contidos na bacia e pelo estado de São Paulo na década de 1990. Como resultado desse movimento, tem-se a Lei estadual 
nº 12.233/2006, que declara o RG como manancial de importância regional e cria a Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga (APRM-G), sendo um marco na gestão integrada do reservatório. 

Monitoramento da qualidade da água 
Dada a importância do RG, a CETESB realiza o monitoramento in situ através de pontos estrategicamente 

localizados no reservatório. Neste relatório, são apresentados os dados de 2 pontos da RB (GUAR00100 e GUAR00900). 
Complementarmente, o aplicativo Algae Bloom Monitoring Application (AlgaeMAp) realiza o monitoramento contínuo 
dos indicadores de qualidade (NDCI, Chl-A, TSI e Bloom%) de corpos hídricos continentais na América do Sul, inclusive 
da RB, a partir de imagens do satélite MSI/Sentinel-2, que desde 2015 fornece imagens com 10m de resolução espacial. 
Tanto os dados observados pela CETESB, como os indicadores estimados pelo AlgaeMAp, aqui apresentados, 
compreendem o período entre 01/2015 e 09/2021.
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Indicadores de qualidade da água 
Estado trófico


O reservatório apresenta variações pouco significativas 
no seu estado trófico ao longo da série histórica, conforme 
estimado pelo AlgaeMAp. De modo geral, os principais 
níveis tróficos estão nas classes Eutrófica (C) e Supertrófica 
(D). Sendo a classe C mais frequente entre os meses de 
dezembro a junho, e a classe D entre os meses de julho a 
novembro, com algumas excessões. Observa-se a ocorrência 
expressiva da classe Hipertrófica (E) nos meses de agosto e 
dezembro de 2016 e entre junho a setembro de 2017. O ano 
de 2021 já se apresenta como um dos anos, da série 
observada, com maior frequência relativa mensal da classe 
D para o segundo semestre, indicando uma tendência de 
piora na qualidade da água. As classes Mesotrófico (B) e 
Oligotrófico (A) têm frequência relativa ínfima, passando de 
10%, apenas em fevereiro de 2016 onde, somadas as duas 
classes, atingiram 14% de frequência média no manancial.   

Clorofila A e Frequência de Bloom Algal

De acordo com as estimativas do AlgaeMAp, as águas 

do Guarapiranga apresentam uma distribuição espacial 
equalizada da concentração média de Clorofila A (Chl-A), 
com valor mediano de 36,5 μg/L e da ordem de 32,6 μg/L e 
43,8 μg/L, respectivamente para o 1º e 3º quartil. A 
Frequência de Bloom Algal, por sua vez, possui padrão 
semelhante à distribuição espacial de Chl-A. Com as 
maiores frequências de Bloom, entre 60-80%, na porção 
central, e frequência inferiores a 60% nas demais áreas. 

As maiores concentrações de Chl-A ocorrem nos 
braços Parelheiros e Embu Mirim. No braço Parelheiros 
localiza-se o ponto de monitoramento GUAR00100. Nesse 
ponto constatou-se o  valor máximo de Chl-A na ordem de 
213,84 μg/L em 01/05/2017 (CETESB) e 213,29 μg/L em 
23/12/2016 (AlgaeMAp). Além disso, o valor médio de Chl-
A nesse ponto é ligeiramente mais elevado que nas demais 
áreas, estando na ordem dos 51,10 μg/L e 66,03 μg/L, de 
a c o r d o c o m d a d o s e s t i m a d o s e o b s e r v a d o s , 

respectivamente. Não coincidentemente, é nessa mesma 
região que estimaram-se as maiores frequências de Bloom 
Algal do RG (60-80%). O braço Parelheiros recebe uma 
vazão de até 4 m3/s do braço Taquaquecetuba, da represa 
Billings, local com altas concentrações de Chl-A.
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A porção superior do RG, compreende desde a região norte da Ilha dos Eucaliptos até a barragem do reservatório. 
Nessa porção a localiza-se a estação de monitoramento GUAR00900. A concentração de Chl-A nesse ponto possui valores 
mínimos, estimado e observado, de 9,88 μg/L e 4,28 μg/L, respectivamente. Da mesma forma, as concentrações médias 
estão entre 41,82 μg/L (observado) e  32,5 μg/L (estimado). Diferentemente da porção central, o ponto de 
monitoramento da porção superior teve poucos valores estimados a cima de 100 μg/L, os dados observados não 
chegaram a essa dimensão. As máximas concentrações ficaram na ordem de 94,09 μg/L em 27/10/2020 e 151,25 μg/L 
em 30/08/2017, respectivamente observada e estimada. Nessa porção a frequência de Bloom algal está principalmente 
entre 40%-60%, chegando a faixa de 20%-40% nas áreas mais próximas à barragem.

A porção inferior do Guarapiranga não possui estação de monitoramento. No entanto, é possível indicar os valores 
estimados através do monitoramento remoto, considerando a conformidade dos dados anteriormente apresentados para 
os demais pontos do reservatório. Assim, essa porção que compreende desde o braço do Embu Guaçu até a região sul da 
Ilha dos Eucaliptos, possui os valores mais baixos de concentração de Chl-A e de frequência de Bloom algal. A 
concentração média de Chl-a se apresenta principalmente nas faixas entre 30-35 μg/L com expressivas áreas com valores 
inferiores a 30 μg/L. Observa-se a tendência de aumento na concentração de Chl-A nas proximidades da Ilha. Esse 
comportamento é refletido na frequência de Bloom, o qual varia entre as faixas de 40-60% (áreas próximas a Ilha), 
20-40% (maior parte do braço Embu Guaçu) e < 20% (pequenas áreas, mas significativas, concentradas a montante do 
braço Embu Guaçu).
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