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LISTA DE ABREVIAÇÕES E DEFINIÇÕES 

Abreviação Significado 

AGEM Agência Metropolitana da Baixada Santista 

ANA Agência Nacional de Águas 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APA Área de Proteção Ambiental 

APP Área de Preservação Permanente 

APRM Área de Proteção e Recuperação de Mananciais 

ARIE Área de Relevante Interesse Ecológico 

BAIT Unidade de Serviços e Obras de Itanhaém – DAEE (responde à BAT) 

BAT Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista – DAEE 

BIOCIDA 
Termo empregado coletivamente para materiais desinfetantes, esterilizantes químicos, 
antissépticos e conservantes. 

CATI Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (São Paulo) 

CBH-AT Comitê das Bacias Hidrográficas do Alto Tietê (São Paulo) 

CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (São Paulo) 

CEA Coordenadoria de Educação Ambiental, SMA 

CESP Companhia Energética de São Paulo 

CESPEG Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo 

CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 

CIESP Centros das Indústrias do Estado de São Paulo 

CODESP Companhia de Docas do Estado de São Paulo 

CONDEC Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

COMDEMA Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONDEPHAAT 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado 

de São Paulo 

CONDESB Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista 

CONESAN Conselho Estadual de Saneamento 

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CORHi Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

COSIPA Companhia Siderúrgica Paulista 

CPLA Coordenadoria de Planejamento Ambiental, SMA 

CRH Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

CRHi Coordenadoria de Recursos Hídricos, SMA 

CTH Centro Tecnológico de Hidráulica, USP, São Paulo 

CT-EA Câmara Técnica de Educação Ambiental 
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Abreviação Significado 

CT-PG Câmara Técnica de Planejamento e Gestão 

CT-SUM Câmara Técnica de Saneamento e usos múltiplos 

DAEE Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo 

DAM Departamento de Assuntos Metropolitanos 

DBO5,20 ou 
DBO 

Demanda bioquímica (consumo) de oxigênio da degradação do material orgânico de uma 
amostra de água ou efluente mantida a 20°C durante 5 dias 

DEPRN Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais 

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A 

DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação 

EE Estação Ecológica 

ECES 
Estudo de Concepção para Adequação do Tratamento dos Esgotos dos Municípios de 

Santos e São Vicente 

EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impactos ao Meio Ambiente 

EMPLASA Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

FIPT Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

GRAPROHAB Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (Sec. de Habitação – SP) 

GSBS Grupo Setorial da Baixada Santista Gerenciamento Costeiro 

HIDROPLAN Consórcio HIDROPLAN, 1994-1999 

HIDROWEB Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas 

IAC Instituto Agronômico de Campinas 

IAP Índice de Qualidade das Águas para Fins de Abastecimento Público, CETESB 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IF Instituto Florestal 

IG Instituto de Geológico 

IMO Organização Marítima Internacional 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IQA Índice de Qualidade das Águas, CETESB 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MP10 Partículas inaláveis 

MP Ministério Público 

ONG Organização Não Governamental 

PAH Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (poluentes orgânicos de importância ambiental e 
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Abreviação Significado 

interesse toxicológico, pois muitos apresentam propriedades pré-carcinogênicas e/ou 

mutagênicas para homens e animais, emitidos por fontes naturais, como vulcões, e 
antropogênicas, como derramamento, queima de combustíveis, resíduos industriais, etc. 

PAREST ou PE Parque Estadual 

PARNA ou PN Parque Nacional 

PBH Plano de Bacia Hidrográfica 

PCB 

Bifenila policlorada (fluidos prejudiciais ‘a saúde e ao meio ambiente, encontrados, por 

exemplo, em transformadores, óleos lubrificantes, fluidos refrigerantes, pesticidas, 
resinas e fluidos hidráulicos).  

PDC Programa de Duração Continuada 

PDARHMP Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista 

PDAA/PDAABS Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP 

PDPA Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 

PEA População economicamente ativa 

PEGC ou 
GERCO 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

PEMH Programa Estadual de Micro-bacias Hidrográficas da CATI 

PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos (São Paulo) 

PESM Parque Estadual Serra do Mar 

PEXJ Parque Estadual do Xixová-Japuí 

PGE Procuradoria Geral do Estado 

PMGC Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 

PMU Perfil Municipal Unificado, SEADE 

PNGC Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

PNRH Plano Nacional de Recursos Hídricos 

PPA Plano Plurianual 2008-2012 

PPMA Projeto de Preservação de Mata Atlântica 

PRIMAC Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas 

PRIMAHD Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Habitações Desconformes 

PROBIO 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira 

PTS Partículas Totais em Suspensão 

RAP Relatório Ambiental Preliminar 

RBCV Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo 

RBMA Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

Relatório Zero 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, 

2000 

RMBS Região Metropolitana da Baixada Santista 

RMSP Região Metropolitana de São Paulo 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SAISP Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo 
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Abreviação Significado 

SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SEMA Secretaria Estadual de Meio-Ambiente 

SERHS Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento (SP) 

SIBH Sistema Integrado de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo 

SIG Sistema de Informações Geográficas 

SIGERCO Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro 

SIGRH 
Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo 

SIIGAL 
Sistema Integrador de Informações Geoambientais para o Litoral do Estado de São 

Paulo, Aplicado ao Gerenciamento Costeiro 

SINIMA Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente 

SISEMA Sistema Estadual de Meio Ambiente 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SMA Secretaria do Meio Ambiente 

SNIS Sistema Nacional de Informação do Saneamento 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

TCE Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

TCGA Taxa geométrica de crescimento anual 

UASB 
Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente em Manto de 

Lodo) 

UHE Usinas Hidrelétricas 

UC Unidade de Conservação 

UGRHI 3 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº. 3 – Litoral Norte 

UGRHI 6 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº. 6 – Alto Tietê 

UGRHI 7 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº. 7 – Baixada Santista 

UGRHI 11 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº. 11 – Rio Ribeira de Iguape Litoral 

Sul 

UNESP Universidade Estadual Paulista 

UNICAMP Universidade de Campinas 

USP Universidade de São Paulo 

Para as Projeções 

Perda de Água (Real) – São perdas físicas de água decorrentes de vazamentos na rede de distribuição 

e extravasamentos em reservatórios 

Perda de Água (Aparente) – São perdas não físicas, decorrentes de submedição nos hidrômetros, 

fraudes e falhas no cadastro dos usuários de águas 

Cobertura – abrangência do atendimento dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de 
esgotos 

Cenário dirigido – cenário futuro da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista em que se adotam as metas 

e ações propostas no presente Plano para melhoria qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos 

Cenário tendencial – cenário futuro da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista sem intervenções nos 
aspectos qualitativos e quantitativos relativos aos recursos hídricos 
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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Bacia Hidrográfica é um dos principais instrumentos que 

norteiam a tomada de decisão de um Comitê de Bacia Hidrográfica. O Plano de 

Bacia Hidrográfica aponta os principais problemas da Bacia Hidrográfica e 

propõe metas e ações específicas com base nos recursos disponíveis para sua 

extinção ou remediação. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista – CBH-BS foi 

instalado em 9 de dezembro de 1995. Seu estatuto, ratificado por órgãos de 

gestão superiores, lhe conferiu a competência para gerenciar os recursos 

hídricos da bacia hidrográfica, objetivando sua recuperação, preservação e 

conservação, conforme o disposto na Lei Estadual nº. 7.663 de 30 dez 1991. 

Desde então, o CBH-BS desenvolveu o seu primeiro Relatório de Situação de 

Recursos Hídricos em 1999, “Relatório Zero”, seguido do Plano de Bacia de 

2003-2006, o “Relatório Um” em 2006, o Plano de Bacia 2008-2011, que 

obteve nota máxima do CRHi/SMA e o “Relatório Dois” em 2009. Todos esses 

documentos, junto ao Plano Estadual de Recursos Hídricos de 2004-2007, 

2008-2011 e 2012-2015 foram essenciais para a confecção deste Plano da 

Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 2014-2027. 

Este Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista deverá cumprir com 

rigor a Deliberação CRH nº. 146/2012, que “aprova os critérios, os prazos e os 

procedimentos para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do Relatório 

de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”, em substituição à 

Deliberação CRH nº. 62/2006, que orientou a elaboração do o Plano da Bacia 

Hidrográfica da Baixada Santista 2008-2011. 

Este volume trata-se de relatório previsto no contrato nº. 003/2013 

firmado entre a tomadora Fundação para o Incremento da Pesquisa e o 

Aperfeiçoamento Industrial – FIPAI, o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada 

Santista – CBH-BS e a prestadora de serviços VM Engenharia de Recursos 

Hídricos Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.257.647/0001-54 e sediada 

em São Carlos - SP, à Rua Dom Pedro II nº. 1.241. 
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Esse volume consubstancia o Prognóstico do Plano de Bacia, que retrata a 

evolução da situação dos recursos hídricos da bacia, segundo um ou mais 

cenários e uma visão de futuro, envolvendo a compatibilização entre 

disponibilidades e demandas, sejam qualitativas ou quantitativas, bem como 

em relação aos interesses internos e externos à bacia. 
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1. PROGNÓSTICO 

1.1. PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS COM 

INCIDÊNCIA NA UGRHI 

A fim de dimensionar o crescimento da UGRHI 7 foi realizado um 

inventário dos planos, programas, projetos e empreendimentos previstos e/ou 

implantados na UGRHI, que apresentem correlação com a gestão dos recursos 

hídricos, visando fundamentar o prognóstico das demandas e disponibilidades 

hídricas futuras, mas que não refletem necessariamente o escopo das Ações do 

CBH-BS para este Plano de Bacia. 

Além disso, também foram levantadas iniciativas com implicações 

potenciais para a gestão dos recursos hídricos. Vale ressaltar que Planos tais 

como o Plano Diretor, entre outros, serão especificados no item “Legislação 

pertinente aos recursos hídricos” deste relatório. Já os Planos Municipais de 

Saneamento serão brevemente descritos nesse item. 

1.1.1. PLANO DIRETOR DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS PARA A MACROMETRÓPOLE PAULISTA 

As informações aqui apresentadas foram extraídas do PDARHMP, 2013. 

Em fevereiro de 2008 o Governo do Estado de São Paulo instituiu um Grupo de 

Trabalho para propor alternativas relativas ao aproveitamento de recursos 

hídricos na Macrometrópole, dando origem ao Plano Diretor de Aproveitamento 

de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (COBRAPE,2013). A 

contratação do estudo foi realizada pelo DAEE, da Secretaria de Saneamento e 

Energia. Vale ressaltar que a região da Macrometrópole abrange a UGRHI da 

Baixada Santista em sua totalidade. 

O Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a 

Macrometrópole Paulista projetou o crescimento da demanda por água, 

apresentou as alternativas para a expansão da oferta e propôs as medidas 

necessárias para garantir a sustentabilidade do abastecimento público e 

demais usos dos recursos hídricos na região até 2035. O Plano foi iniciado em 

2008 e concluído em 2013. 
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No Plano Diretor foram estruturados diferentes cenários tendo em vista a 

determinação das demandas de 2018, 2025 e 2035. Além de um cenário 

tendencial, utilizado como referência, foram criados dois cenários alternativos 

para a análise das necessidades futuras, um denominado “cenário de 

intensificação do crescimento brasileiro” e o outro “cenário com ações de 

gestão e controle operacional das demandas”. 

De acordo com o balanço hídrico elaborado segundo a COBRAPE (2013), 

na Baixada Santista a região de Santos, Cubatão e São Vicente apresentarão 

falhas não aceitáveis no abastecimento industrial tanto no médio prazo (2018) 

como no longo prazo (2035). 

1.1.1.1. ESQUEMA ITATINGA – ITAPANHAÚ 

O Plano Diretor prevê, para a Baixada Santista o aproveitamentos dos rios 

Itatinga e Itapanhaú, na região norte da BS, com a implantação dos 

reservatórios de Itapanhaú e Itatinga e estações elevatórias para transposição 

das águas que irão desaguar nos reservatórios Biritiba e Jundiaí. Este esquema 

tem como principal característica um reforço significativo ao Sistema Produtor 

do Alto Tietê. No Plano Diretor de Abastecimento de Água da SABESP foram 

analisadas duas variantes: 

 Esquema Itatinga – Itapanhaú - Variante I - envolvendo represas 

suficientes para efetuar uma regularização plurianual. Tais represas 

apresentam uma área total de inundação de cerca de 14 km². A 

concepção adotada utiliza duas estações elevatórias ambas com 

capacidade de 5m³/s: uma para realizar a transposição das águas 

da represa do Itapanhaú para a de Biritiba e outra da represa de 

Itatinga para a de Jundiaí. A vazão média total revertida resultou da 

ordem de 5,7m³/s. 

 Esquema Itatinga – Itapanhaú - Variante II - envolvendo 

barramentos que proporcionam armazenamentos mínimos (tanto no 

Itatinga quanto no Itapanhaú) suficientes para uma compensação 

mensal. Nessa variante são utilizadas, também, duas estações 

elevatórias (cada uma com capacidade de 5m³/s) para efeito das 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

24 

transposições Itapanhaú - Biritiba e Itatinga - Jundiaí. A vazão 

média total revertida resultou da ordem de 4,9m³/s. 

No rio Itatinga, a jusante do local cogitado para seu barramento, 

encontra-se implantada e em funcionamento a UHE de Itatinga da Cia. Docas 

com uma potência instalada de 15MW (~600 m de queda) e uma capacidade 

de entrada de 3,3m³/s. 

Por outro lado, os dois mananciais, Itatinga e Itapanhaú, estão sendo 

analisados no âmbito do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Baixada 

Santista como alternativas para atendimento do Guarujá, sem conflitos com as 

soluções já estudadas no PDAA da RMSP, bem como com a geração de energia 

da Cia. Docas. 

1.1.1.2. ESQUEMA CAPIVARI-MONOS 

O rio Capivari constitui manancial da Vertente Marítima já utilizado pela 

SABESP para reforço do sistema de abastecimento de água da RMSP. A 

captação é efetuada numa pequena barragem de elevação de nível d’água 

envolvendo uma área de drenagem de cerca de 37 km² e efetua a 

transposição, por recalque, de cerca de 1 m³/s para a bacia da represa 

Guarapiranga. O PDAA – SABESP analisou duas variantes de aproveitamento 

das disponibilidades hídricas da bacia do Capivari: 

 Esquema Capivari–Monos - Variante I compreendendo (i) duas 

barragens, a do Médio e a do Alto Capivari, sendo que este último 

forma a represa regularizadora do sistema; (ii) uma elevatória 

denominada Alto Capivari, que transfere as águas da represa do 

Médio para o do Alto Capivari; (iii) uma barragem no rio Embura 

(afluente do rio Capivari); e, finalmente, (iv) o canal do ribeirão 

Vermelho que conduz as águas para o rio Embu-Guaçu e daí à 

represa Guarapiranga. A represa do Alto Capivari inundaria a atual 

captação da SABESP no rio Capivari. As represas previstas nesta 

alternativa inundam uma área de aproximadamente 15 km². A 

vazão média total revertida resultou da ordem de 2,25 m³/s. 
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 Esquema Capivari–Monos - Variante II envolvendo captação numa 

pequena represa de compensação mensal, a ser formada no Baixo 

Capivari, logo a jusante da foz do ribeirão dos Campos, afluente do 

rio Capivari pela margem esquerda, e conduzidas por recalque até a 

represa existente na atual captação da SABESP. O pequeno 

barramento formador dessa última represa deverá ser remodelado e 

alteado, para conseguir uma elevação maior do nível d’água e 

possibilitar a transposição das águas do Capivari por gravidade para 

a bacia do Guarapiranga, seguindo o mesmo caminho delineado na 

Variante I. As duas represas componentes envolvem uma área de 

inundação de, aproximadamente, 3,1 km². A vazão média total 

revertida resultou da ordem de 2,05 m³/s. 

O rio Capivari faz parte da bacia do rio Branco, principal manancial 

abastecedor dos municípios de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, 

através do Sistema Produtor Rio Branco, cuja 1ª etapa foi concluída em 2013 

dando início a 2ª etapa. Esse sistema produtor concebido para uma vazão de 

final de plano igual 3,2 m³/s é a solução considerada no Plano Diretor de 

Abastecimento de Água da Baixada Santista para atendimento atual e futuro 

desses municípios. 

Estudos realizados no âmbito da Macrometrópole mostram que o índice de 

perda de água corresponde a 38% do volume produzido para o abastecimento 

urbano (ou 41,0 m³/s). São identificáveis, nos municípios da Macrometrópole, 

índices de perda entre 7% e 75%. 

Como metas gerais, aquele Plano Diretor propôs o fortalecimento das 

estruturas atuais que compõem o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos de São Paulo – SIGRH, particularmente os comitês de bacias 

e as agência de águas, e indicou melhorias nas estruturas técnicas e 

operacionais das entidades estatais responsáveis pela gestão dos recursos 

hídricos, que são: o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e a 

Secretarias de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH. Impôs-se também a 

criação de um operador estadual de recursos hídricos responsável pelo 

fortalecimento desses organismos de gestão por meio da institucionalização de 
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uma capacitação técnica voltada à produção de estudos e subsídios 

necessários ao processo de planejamento e ao equacionamento de conflitos e 

ao incentivo à efetiva participação social. 

Nos trabalhos daquele Plano Diretor, foram elaborados subsídios a um 

Programa Global de Controle e Redução de Perdas, com ações reconhecidas 

como eficientes para a diminuição de perdas reais e aparentes. 

1.1.2. PLANO REGIONAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA 

A UGRHI 7  

O Plano Regional Integrado de Saneamento Básico para a UGRHI 7 (2010) 

foi resultante de um contrato firmado entre o DAEE e a CONCREMAT 

Engenharia e Tecnologia S/A em 2009. 

Tal Plano contempla o programa de apoio técnico à elaboração de planos 

integrados municipais e regional de saneamento básico para a Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos da Baixada Santista, abrangendo os 

municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 

Praia Grande, Santos e São Vicente. 

Quanto às principais propostas levantadas pelo Plano, temos: 

1.1.2.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A alternativa proposta para o atendimento das demandas de água na 

RMBS foi realizada a partir de uma visão integrada de disponibilidade hídrica 

regional, onde as bacias estão sujeitas a transferência de vazões que supram 

as regiões de maior déficit. 

A partir dos balanços hídricos efetuados pelo PDAABS, conclui-se que as 

demandas de final de plano (2039) de cada região podem ser atendidas pelas 

seguintes ações: 

• Região Sul: a demanda de 5.657 L/s será atendida pela oferta atual de 

1.978 L/s, mais o incremento de 2.380 L/s do sistema Mambu-Branco, 

junto com as transferências de vazão do sistema Centro (1.299 L/s) 

para Praia Grande (1.139 L/s) e São Vicente continental (160 L/s); 
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• Região Centro: a demanda de 6.012 L/s será atendida pela oferta atual 

de 4.600 L/s mais o incremento de 1.500 L/s na ETA3 Cubatão; 

• Região Norte: a demanda de 3.128 L/s será atendida pela oferta atual 

de 1.629 L/s mais o incremento de oferta de 1.320 L/s, sendo 220 L/s 

do rio Itapanhaú e 1.100 L/s do rio Jurubatuba após reversão de vazão 

dos rios Itatinga e Itapanhaú. 

As alternativas formuladas no âmbito do PDAABS foram, basicamente, em 

função do déficit da região Norte, onde diversas são as possibilidades de 

mananciais próprios e/ou transferências de outras regiões. Tendo em vista, 

ainda, que a região Centro depende de reversão da Represa Billlings e que 

esse reservatório é considerado reserva estratégica para a RMBS, foi 

considerado o cenário atual (realista), com a vazão mínima a ser garantida 

pela UHE Henry Borden de 7,3 m³/s. 

1.1.2.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Plano Integrado de Saneamento levantou como prioritário o tratamento 

dos efluentes que são descartados através dos emissários marinhos, dada a 

exigência de que se instale o tratamento secundário no lugar das Estações de 

Pré-Condicionamento de Esgoto - EPCs.  

Para os municípios de Santos e São Vicente foram acatadas as 

alternativas propostas no “Estudo de Concepção para Adequação do 

Tratamento dos Esgotos dos Municípios de Santos e São Vicente (ECES)” 

elaborado pela SABESP. 

No referido estudo da SABESP, a disponibilidade de áreas para instalação 

da ETE foram determinantes para as alternativas de processo. Assim, foram 

avaliados, desde processos que coubessem em área contígua junto à atual 

EPC, até os que exigem mais espaço em uma área livre, porém distante do 

tratamento primário. 

O relatório do ECES definiu como melhor alternativa a execução de um 

sistema de tratamento anaeróbio com reator do tipo UASB seguido de um 

sistema aerado do tipo lodos ativados. 
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O Plano não descreve intervenções detalhadas no sistema de esgotamento 

sanitário para os outros municípios além de Santos e São Vicente. 

1.1.2.3. DRENAGEM URBANA 

As questões mais significativas e que impõem ação prioritária referem-se 

aos municípios de Santos, São Vicente e Cubatão. 

Em Santos e São Vicente, na área insular, a atuação integrada desses 

municípios já é recomendada no estudo contratado pelo Banco Mundial para 

dar suporte à avaliação das propostas para a macrodrenagem formuladas 

inicialmente no âmbito do Programa Santos Novos Tempos. Há importante 

conexão entre os sistemas de drenagem dos dois municípios, materializada 

pelo canal que interliga a Avenida Monteiro Lobato/Minas Gerais (São Vicente) 

e Avenida Eleonor Roosevelt (Santos). 

As demais interfaces apontadas, embora apresentem relevância em se 

tratando de planejamento em recursos hídricos, podem ser contempladas nos 

cenários de médio e longo prazos, visto que a bacia hidrográfica é a unidade 

de planejamento. 

Verifica-se assim a necessidade de efetivação de um foro supra municipal, 

que realize o planejamento, a regulação e o controle destas interfaces. 

Considerando a bacia hidrográfica e suas subdivisões, foram sugeridas nos 

planos municipais de saneamento ações estruturais e não estruturais nos 

seguintes âmbitos: 

• Garantia de preservação das condições pré-estabelecidas em se 

tratando de quantidade e valores de vazão de pico ao longo do sentido 

natural de escoamento do sistema planejado; 

• Preservação da qualidade das águas de escoamento nos canais naturais 

e construídos; 

• Estabelecimento de valores de vazão de restrição em pontos 

estratégicos do sistema como limites municipais e confluências 

relevantes; 
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• Sistema de monitoramento integrado da qualidade e quantidade das 

águas de escoamento superficial, com base em Sistema de Informações 

Geográficas; 

• Operação e manutenção conjunta dos sistemas de drenagem 

integrados; 

• Otimização de custos de implantação, operação e manutenção dos 

sistemas; 

• Ações integradas de gestão sustentável das águas urbanas; 

• Ações de integração intermunicipal de educação ambiental, visando à 

conscientização das comunidades pertencentes à mesma bacia de 

contribuição, transcendendo os limites municipais. 

No planejamento da drenagem urbana é importante a articulação com os 

planos diretores municipais especialmente nas questões de uso e ocupação do 

solo buscando evitar a ocupação de áreas frágeis perante a inundação ou 

riscos. 

Nos PMISB, estão previstos planos de emergência e contingências para 

cada um dos serviços. Especificamente na área de drenagem, é importante a 

ação integrada de diversas instituições setoriais na ocorrência de inundações e 

deslizamentos de encostas. 

Podem ser salientadas, ainda, algumas ações conjuntas que são realizadas 

pelas Prefeituras através das respectivas secretarias de obras, com apoio do 

DAEE (que tem entre as suas atribuições o apoio técnico aos municípios, bem 

como a cessão, por empréstimo, de máquinas). 

Recomenda-se que seja contratado, através do DAEE, um estudo do 

comportamento hidráulico do sistema estuário de Santos a partir de trabalho 

existente para verificar como a crescente impermeabilização afetaria e seria 

afetada pelos canais receptores das águas pluviais, principalmente nas 

condições de maré de sizígia. É igualmente importante a elaboração de estudo 

para verificar quais seriam as vazões de restrição por trecho de cursos d’água 

ou pequenos canais de drenagem de interesse comum entre municípios. 
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1.1.2.4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

De uma maneira geral, as propostas dos planos municipais de 

saneamento básico para os municípios da Baixada Santista são apresentadas 

no Quadro a seguir. 

Quadro 1 – Propostas dos PMISBs – Resíduos Sólidos 

 

Fonte: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A. 

1.1.2.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Nos planos municipais integrados de saneamento básico foram sugeridas 

diversas ações relativas ao tema educação ambiental. Uma vez que as 

propostas para cada município são as mesmas sugere-se a execução 

regionalizada dos seguintes itens: 

• Realizar pesquisa quali-quantitativa na região sobre a percepção da 

população residente e flutuante sobre as questões ambientais em geral 

e sobre saneamento básico em particular, relacionando estes temas à 

saúde, turismo e desenvolvimento econômico. 

• Relacionar, sistematizar e avaliar os programas de educação ambiental 

em prática nas escolas municipais, estaduais e particulares, do pré-

escolar à universidade, na Baixada Santista especificamente no que se 

relaciona a conceitos e práticas que se refiram ao saneamento em seus 

quatro segmentos. Fazer a adequação de modo a incluir as diretrizes e 
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fundamentos do Plano Regional Integrado de Saneamento Básico 

(PRISB). 

• Relacionar, sistematizar e avaliar os programas e/ou projetos de 

capacitação de professores da rede de escolas municipais, estaduais e 

particulares, do pré-escolar à universidade na Baixada Santista 

especificamente no que diz respeito a conceitos e práticas que se 

refiram ao saneamento em seus quatro segmentos. Fazer a adequação 

de modo a incluir as diretrizes e fundamentos do Plano Municipal 

Integrado de Saneamento Básico (PMISB). 

• Fazer um levantamento a respeito de espaços fixos e eventuais na 

imprensa local e regional para publicação de matérias relacionadas ao 

saneamento, meio ambiente, educação ambiental e ecoturismo. 

• Incluir o componente de educação ambiental / comunicação / 

mobilização em todas as alternativas propostas neste plano, de modo a 

que a comunidade possa acompanhar a sua aprovação e 

desenvolvimento. 

1.1.3. PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE 2012-2015 

A partir do levantamento do programa de investimentos do PERH 2004-

2007, foram revisadas as ações, programas e projetos então propostos, em 

conjunto com os colegiados e as instituições executoras, de modo a obter-se 

um planejamento configurado por ações pactuadas e possíveis de serem 

realizadas. 

Em termos metodológicos, para a elaboração do PERH 2012-2015, 

observaram-se algumas premissas, sendo elas: 

• o diálogo entre os diferentes setores da sociedade como forma de 

construção de uma visão integrada, democrática e sustentável social, 

política e ambiental; 

• o respeito e o fortalecimento das instâncias de participação social 

integrantes do SIGRH e a garantia da representatividade no processo de 

tomada de decisão; 
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• a promoção do diálogo e a construção dos consensos sociais sobre os 

objetivos e metas a serem alcançados; 

• o estabelecimento de compromissos nos diferentes níveis do setor 

público, das instâncias do SIGRH e das entidades da sociedade civil, 

constituindo-se no conjunto de programas e ações do PERH 2012-2015. 

Quadro 2 – Principais problemas e instrumentos elencados no PERH para a UGRHi 07 

Principais 
problemas da 

UGRHI 

Implantação de Instrumentos para a Gestão 

Plano de 

recursos 

hídricos 

Relatório 

de 

situação 

Cobrança 
Enquadrament

o 
Sistema de 

informações 

• baixo 
monitoramento 

das águas; 

• necessidade de 

revitalização da 
bacia; 

• necessidade de 

educação 
ambiental; 

• disponibilidade 

e qualidade 
hídrica; 

•susceptibilidade 

a erosão, 
deslizamentos e 

inundação; 

• ocupações 

desconformes. 

O CBH-BS 
atualizou o 

PBH da 

UGRHI 07 
para o 

período 

2008-
2011, para 

adequar-se 

à 
Deliberação 

CRH nº 62 

de 2006. 

O CBH-BS 

elaborou 

os 

Relatórios 
de 

Situação 

da UGRHI 
07 

referentes 

aos anos 
base 2007, 

2008 e 

2009, 
conforme 

orientações 

da CRHi 

A cobrança 

pelo uso dos 
recursos 

hídricos já 

está 
sancionada 

na UGRHI 

07-BS, 
conforme 

consta no 

Decreto nº 
56.501/2010 

Na bacia da 

Baixada 

Santista os 
corpos d’água 

estão 

enquadrados 
nas Classes 1, 2 

e3. O PBH 

2008-2011 não 
apresenta 

proposta para 

atualização do 
enquadramento, 

apenas prevê a 

elaboração de 

estudos e 
propostas 

O PBH 2008-2011 
prevê o 

desenvolvimento da 

base de dados e do 
sistema de 

informações, para 

apoio e alimentação do 
sistema de 

planejamento e 

controle do CBH. 

Fonte: PERH 2012-2015 

 

A seguir apresentam-se as ações pactuadas pelo CBH-BS no PERH 2012-

2015, por área temática: 

Quadro 3 - Síntese das Ações Pactuadas por Área temática e Situação 

Componentes 
estratégicos 

Componentes 
Prioritários 

Componentes 
específicos 

Instituições 

Valor 

estimado 

(R$) 

Área temática 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão de Recursos Hídricos 

1.1 Aperfeiçoar a 

estrutura e o 
funcionamento do 

Sistema Integrado 

de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

1.1.1 Estruturar e 

acompanhar o sistema 
de monitoramento da 

gestão integrada de 

recursos hídricos no 
Estado de São Paulo 

1 ação CRHi/CBHs - 

1.1.2 Promover o 

aprimoramento do 
sistema de gestão de 

recursos Hídricos 

4 ações 

CRHi/CBHs, SSRH, 
SMA/FF, CBHs Bacia do 

Tietê, Vertente 

Litorânea (CBH RB, BS, 
LN) 

830.000 

Área temática 2 – Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos 

2.1 Promover o 

aperfeiçoamento dos 

2.1.1 Acompanhar e 

Aprimorar a execução 
5 ações 

CORHI, SSRH/CRHi, 

CBHsda Vertente 
4.860.500 
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Componentes 

estratégicos 

Componentes 

Prioritários 

Componentes 

específicos 
Instituições 

Valor 

estimado 
(R$) 

instrumentos de 
planejamento dos 

recursos hídricos 

dos Planos de Recursos 
Hídricos 

Paulista do 
Paranapanema (ALPA, 

MP, PP), CBH AP, PCJ, 

SMG, TB, TG, TJ, BT, 
LN, MOGI, SMG, AT, 

BS, RB 

2.1.2 Atualizar o 

enquadramento dos 

corpos d'água do 
Estado 

5 ações 
CORHI, CETESB, CBH 
AP, AT, BS, BT, PCJ, 

MOGI 

2.242.375 

Área temática 3 - Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

3.1 Ampliar, manter 

e aperfeiçoar o 

saneamento no 
Estado de São Paulo 

3.1.3 Implantar 
sistema de tratamento 

de esgotos no meio 

rural 

5 ações 

EMPLASA, SSRH, CBHs 

TB, P S, BS, LN, RB, 
BT, PARDO 

480.045.233 

3.1.5 Melhorar a 

drenagem de águas 
pluviais no Estado de 

São Paulo 

4 ações 

EMPLASA, EMAE, DAEE, 

CBHs LN, BS, RB, AP, 

ALPA 

975.905.381 

3.2 Ampliar a oferta 
e otimizar o uso da 

água no Estado de 

São Paulo 

3.2.2 Fomentar 

práticas e o 

desenvolvimento 
tecnológico para 

otimizar o uso da água 

9 ações 

SAA, FIESP, CBRN, 

CBHs ALPA, BS, PP, 
SJD, TG e BPG 

  

3.3 Prevenir e 

reduzir os efeitos de 

eventos críticos 
sobre os Recursos 

Hídricos e a 

População 

3.3.1 Promover a 

prevenção de desastres 
naturais e redução de 

riscos 

8 ações 

IG, SH-CDHU, Casa 

Militar/CEDEC, CBHs 

BS, LN, RB 

71.790.000 

Área temática 4 – Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos 

4.2 Proteger, 

conservar e 
recuperar 

mananciais de 

abastecimento 
público 

4.2.1 Promover a 

gestão integrada em 

áreas de mananciais 
para abastecimento 

público 

6 ações 

SMA/IBT, SH/CDHU, 

SSRH, CBHs AT, SJD, 

OS, SMG, BT, TJ, SM, 
Vertente Litorânea (BS, 

LN, RB) 

3.406.863.925 

4.3 Revitalização de 
bacias hidrográficas 

4.3.2 Promover o 
planejamento e o 

monitoramento de 

ações de proteção, 
conservação e 

recuperação de áreas 

prioritárias para 
recursos hídricos 

4 ações 

SAA, SMA/FF, SMA/IF, 

CBRN, SAA/CATI, CBHs 
TB, BS, LN, RB, 

Vertente Paulista do 

Grande (TG, BPG, 
MOGI, SMG, SM, 

PARDO) 

11.382.990 

Área temática 5 – Educação ambiental, Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e 
Difusão de Informação em Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

5.1 Promover a 
educação ambiental 

como estratégia para 

a gestão de recursos 
hídricos 

5.1.1 Promover a 
capacitação e a 

formação continuada 

em recursos hídricos 

4 ações 

SES, SS, SSRH/CRHi, 

SSRH/DAEE, FIESP, 

SAA, CBHs LN, RB, BS, 

ALPA, MP, PP, AP, AT, 
SMT, PCJ, TJ, TB, BT, 

PARDO, SM, Bacia do 

Rio Tietê 

13.820.900 

5.1.2 Promover a 

comunicação social, 
difusão de informações 

e mobilização em 

recursos hídricos, 
aproximar o tema dos 

7 ações 

SSRH/CRHi, SDM, SES, 

SAA/CODEAGRO, 
SMA/Ibt, SMA/CEA, 

CBHs BPG, SMT, SDM, 

SES, LN, RB, BS, 
PARDO, MP, TJ, TB 

8.113.000 
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Componentes 

estratégicos 

Componentes 

Prioritários 

Componentes 

específicos 
Instituições 

Valor 

estimado 
(R$) 

recursos hídricos da 
sociedade 

5.1.3 Fomentar 

articulação e 

integração de ações de 

Educação ambiental 
nas bacias 

hidrográficas 

1 ação 
CBHs AT, BT, TJ, SMT, 

BS, RB e LN 
810.000 

Fonte: PERH 2012-2015. 

Além das ações pactuadas, no PERH também foram elencadas ações não 

pactuadas, a partir de demandas passíveis de serem atendidas nas UGRHIs ou 

de demandas não analisadas. No quadro a seguir apresentam-se as demandas 

não pactuadas e não analisadas quanto à possibilidade de atendimento na 

Baixada Santista de acordo com o PERH 2012-2015. 

Quadro 4 - Ações não pactuadas e não analisadas – por área temática 

Instituiçã

o 

(demanda
nte) 

Demanda 
Abrangê

ncia 
Descrição 

Meta 2012-

2015 

Prazo 

de 

Execu
ção 

Indicador

es 

Executor 
(demandad

o) 

Parceir

os 

Justificati

va 

Área temática 1 - Desenvolvimento Institucional e Articulação para a Gestão dos Recursos Hídricos – 
Demandas passíveis de serem atendidas 

CBHs RB, 

BS, LN 

Formaliz

ação do 

GT no 
âmbito 

do CRH 

para 

tratar a 
Gestão 

integrada 

de 
recursos 

hídricos 

Não 

consta 

Formalizaçã

o do GT, 
criado pelos 

CBHs da 

Vertente 
litorânea, no 

âmbito do 

CRH, para 

tratar a 
gestão 

integrada de 

recursos 
hídricos. 

Grupo 

formalizado 

em 6 meses 

após a 
criação do 

grupo 

2013 
Deliberaç

ão CRH 
CRH 

Não 

consta 

Ficha 
regional: 

enviada 

fora do 
prazo 

corrigir 

ficha: 

preenche
r campos 

de 

revisão 

Área temática 3 – Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos Hídricos – Demandas não analisadas 

Vertente 

Litorânea 

Consolidar 
rede existente 

e implantar 

sistemas de 
abasteciment

o de água e 

coleta e 
tratamento de 

esgoto em 

comunidades 
isoladas/caren

tes em áreas 

urbanas, 

periurbanas e 
de expansão 

CBH

s 
RB, 

BS, 

LN 

Consolidar 

rede 

existente e 
implantar 

sistemas de 

abastecimen
to de água e 

coleta e 

tratamento 
de esgoto 

em 

comunidade
s 

isoladas/car

entes em 

áreas 

30 
Comunidade

s 

Isoladas/car
entes 

atendidas 

Dez 
de 

2015 

30 

Comunid

ades 
atendidas  

SABESP 
Prefeitu

ras 

Encaminh
ada fora 

do prazo 
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Instituiçã

o 
(demanda

nte) 

Demanda 
Abrangê
ncia 

Descrição 
Meta 2012-
2015 

Prazo 

de 
Execu

ção 

Indicador
es 

Executor 

(demandad

o) 

Parceir
os 

Justificati
va 

urbanas, 
periurbanas 

e de 

expansão, 

através de 
demandas 

para a 

SABESP 

Área temática 4 –Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos – Demandas não analisadas 

CBHs RB, 

BS, LN 

Realizar 

estudo 

para 

levantar 
e mapear 

as fontes 

de 
poluição 

difusa 

Vertente 
Litorâne

a 

Realizar 

estudo para 

levantar e 
mapear as 

fontes de 

poluição 
difusa 

Realizar 

diagnóstico 

nas 3 
UGRHIs 

2012-

2015 

Nº de 

estudos 

realizado
s 

CETESB 
Não 

consta 

Ficha 

Regional: 
Não 

encaminh

ada para 
avaliação 

(fora do 

Prazo) 

Área temática 5 Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Educação ambiental, Comunicação e Difusão 

de Informação em Gestão Integrada de Recursos Hídricos - Demandas não analisadas 

CBHs RB, 

BS, LN 

Integrar 

as Ações 

e 
Experiên

cias em 

Agroecol

ogia nas 
UGRHIs 

da 

Vertente 
Litorânea 

Vertente 

Litorâne

a 

Desenvolver 
estratégias 

de boas 

práticas de 
manejo das 

atividades 

agropecuári
as visando o 

aproveitame

nto 
sustentável 

dos recursos 

hídricos 

continentais 
e marinhos. 

Identificar, 

diagnosticar 
e 

sistematizar 

as condições 
dos 

criadouros 

de 
organismos 

marinhos 

Realizar 2 

eventos por 
ano. 

Implantar 

15 unidades 
de 

referência 

(ur)/ano 

identificar e 
diagnosticar 

estuário e 

mangues 

2012-

2015 

Nº 

eventos/
ano 

Ur/ano 

Diagnósti

co 
Estuário 

e 

Mangues 

CATI e 

APTA 

IO, 

ITESP, 
Funai, 

SEMA, 

FF, 

ONGs 

Não 
Encaminh

ada para 

avaliação

: Enviada 
fora do 

Prazo 

CBHs RB, 
BS, LN 

Campanh

a 
Educativ

a para 

Ligações 
de 

Factíveis 

Vertente 

Litorâne

a 

Desenvolver 
campanha 

educativa e 

de 

sensibilizaçã
o quanto à 

importância 

e 
obrigatoried

ade da 

ligação de 
factíveis na 

rede 

Realizar 

campanha 

permanente 

2012-
2015 

Campanh

a 

Realizada 

Concession

árias de 
saneament

o básico 

CBHs 
RB, BS, 

LN e 

Prefeitu
ras 

Não 

Encaminh
ada Para 

avaliação

: Enviada 
fora do 

Prazo 
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Instituiçã

o 
(demanda

nte) 

Demanda 
Abrangê
ncia 

Descrição 
Meta 2012-
2015 

Prazo 

de 
Execu

ção 

Indicador
es 

Executor 

(demandad

o) 

Parceir
os 

Justificati
va 

coletora de 
esgoto 

CBHs RB, 
BS, LN 

Campanh

a 
Educativ

a para 

Ligações 
de 

Factíveis 

Vertente 

Litorâne

a 

Desenvolver 

campanha 

educativa e 
de 

Sensibilizaçã

o quanto à 
Importância 

e 

obrigatoried
ade da 

ligação de 

factíveis na 
rede 

coletora de 

esgoto 

Realizar 

campanha 

permanente 

2015 

Campanh

a em 

execução 

Concession

árias de 

saneament
o básico 

(SABESP 

no LN) 

CBHs 
RB, BS, 

LN e 

Prefeitu
ras 

Não 

Encaminh
ada Para 

avaliação

: Enviada 
fora do 

Prazo 

Fonte: PERH 2012-2015 

 

O andamento das ações pactuadas entre o CBH-BS e o PERH pode ser 

visualizado no Quadro 5 abaixo, os dados  na tabela a seguir foram fornecidos 

pelo CBH-BS. 

Quadro 5 – Quadro descritivo sobre o andamento do CBH-BS nas ações pactuadas 

com o PERH 

Detalhamento das Ações (informações 

fornecidas pelos Executores no 

acompanhamento referente ao ano de 2013) 

Prazo Recurso 
Data de 
inicio 

O andamento da ação 
está satisfatório? 

Estabelecer estudos para protocolo de gestão  

DESCRIÇÃO:  Estabelecer estudos para 

protocolo de gestão (de conflitos) 

2012-
2013 

150.000,00 31/12/2013 

Parcialmente. Algumas 

atividades necessárias 
para o cumprimento da 

meta não foram 

executadas, o que 
comprometeu o prazo 

final. 

Relatório anual de situação dos recursos 
hídricos da UGRHI 07  DESCRIÇÃO:  Elaborar 

o relatório anual dos recursos hídricos da 

UGRHI 07 

2012-

2015 
200.000,00 01/01/2012 

Sim. As atividades 

necessárias para o 

cumprimento da meta 
foram executadas no 

prazo. 

Estudos para enquadramentos e 

reenquadramentos dos corpos d’água  
DESCRIÇÃO:  Desenvolver estudos e 

procedimentos  para enquadramento e 

reenquadramento dos corpos d’água. 

2012-

2015 
900.000,00 01/01/2012 

Parcialmente. Algumas 

atividades necessárias 

para o cumprimento da 
meta não foram 

executadas, o que 

comprometeu o prazo 
final. 

Execução de obras ou serviços de drenagem, 
para mitigação de áreas sujeitas a 

enchentes/inundações  DESCRIÇÃO:  

Execução de obras de drenagem priorizados 

2012-

2015 
5.000.000,00 01/01/2012 

Sim. As atividades 
necessárias para o 

cumprimento da meta 

foram executadas no 
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pelos municípios em seus planos diretores. prazo. 

Incentivar, promover e divulgar pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico em recursos 

Hídricos; técnicas de aproveitamento de 
águas pluviais e capacitar interessados   

DESCRIÇÃO:  Identificar novas tecnologias 

para o reaproveitamento da água da chuva e 
fomentar a sua difusão 

2012-

2015 
600.000,00 31/12/2012 

Parcialmente. Algumas 

atividades necessárias 

para o cumprimento da 
meta não foram 

executadas, o que 

comprometeu o prazo 
final. 

Plano de contingência  - Gerenciamento de 
riscos de contaminação dos Recursos Hídricos   

DESCRIÇÃO:  Desenvolver plano de 

gerenciamento de risco de contaminação dos 
recursos hídricos, articulado pelos programas 

existentes nos municípios. 

2012-

2015 
100.000,00 31/12/2014 

Não. As atividades 
necessárias para o 

cumprimento da meta 

não foram executadas, o 
que comprometeu o 

prazo final. 

Plano Diretor para recomposição vegetal  

DESCRIÇÃO:  Elaborar plano de recuperação 
de áreas prioritárias de recomposição vegetal 

na bacia hidrográfica 

2012-
2014 

450.000,00 31/12/2014 

Não. As atividades 

necessárias para o 

cumprimento da meta 
não foram executadas, o 

que comprometeu o 

prazo final. 

Capacitar técnicos,  gestores e agentes de 
órgãos públicos, sociedade civil e outros em 

recursos hídricos da UGRHI 07.  DESCRIÇÃO:  

Disponibilizar recursos para capacitação em 

recursos hídricos para  técnicos,  gestores  e 
demais integrantes do SIGRH 

2012-

2015 
480.000,00 31/12/2014 

Não. As atividades 
necessárias para o 

cumprimento da meta 

não foram executadas, o 

que comprometeu o 
prazo final. 

Estabelecer um programa de comunicação 
social em educação ambiental para o CBH-BS  

DESCRIÇÃO:  Estabelecer um programa de 

comunicação social em educação ambiental 

para o CBH-BS 

2012-

2015 
675.000,00 31/12/2014 

Não. As atividades 

necessárias para o 

cumprimento da meta 

não foram executadas, o 
que comprometeu o 

prazo final. 

Elaborar um programa de educação ambiental 
para a UGRHI 07.  DESCRIÇÃO:  

Disponibilizar recursos para elaborar um Plano 

de Educação Ambiental para a UGRHI 07 

2012-

2015 
250.000,00 31/12/2014 

Não. As atividades 

necessárias para o 
cumprimento da meta 

não foram executadas, o 

que comprometeu o 

prazo final. 

 

1.1.4. PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BAIXADA 

SANTISTA 2010-2030 

Tendo em vista o crescente desenvolvimento da Baixada Santista, e, 

consequentemente, o aumento na sua demanda por abastecimento de água, a 

SABESP decidiu por elaborar um Plano que contemplasse a questão de maneira 

global ao invés de abordar o abastecimento por município. 

Assim, o Plano Diretor de Abastecimento de Água na BS contempla os 

sistemas existentes, as demandas estimadas até 2030, as disponibilidades 

hídricas na região, as possíveis alternativas para solucionar os problemas de 
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abastecimento e, finalmente, aponta a alternativa considerada mais adequada 

sob vários aspectos como econômico, social e ambiental. 

O presente documento constitui-se em um instrumento de planejamento 

estratégico para a garantia do abastecimento quali-quantitativo na Baixada 

Santista.  

Ressalta-se que o PDAA constitui-se em uma das principais fontes de 

consulta do Plano de Bacia Hidrográfica, levando em consideração que 

encerram a mesma área de estudo e que suas temáticas estão intimamente 

conectadas. A seguir apresentam-se, de maneira breve, as alternativas 

estudadas no Plano, por região da Baixada Santista (região sul, central, e 

norte). 

1.1.4.1. REGIÃO SUL 

A solução proposta por aquele Plano Diretor para a região sul são as 

seguintes: a complementação de sua produção com a transferência de vazão a 

partir do sistema Cubatão, que pretende ampliar em até 5,5 m³/s, além de 

outras de interligação entre as regiões. 

Além disso foram propostas as adequações dos Postos de Cloração  

existentes na região sul, a fim de atenderem à legislação existente. 

A captação no rio Aguapeú não foi considerado como alternativa de 

solução no PDAA por apresentar uma bacia de drenagem pouco protegida, com 

a presença de áreas já urbanizadas e pela grande distância entre a possível 

captação e o principal centro de consumo da região sul, o município de Praia 

Grande. Deste modo, o PDAA não previu alterações no rio Aguapeú, 

considerando como um recurso de “reserva” para o futuro abastecimento da 

região sul. Entretanto previu a captação de 4.800 L/s no sistema 

Mambu/Branco. 

1.1.4.2. REGIÃO CENTRAL 

Segundo o PDAA a região não apresenta problemas de abastecimento, 

com exceção do município do Guarujá, que se encontrava em situação crítica 

de abastecimento de água, tanto no verão (alta temporada) quanto no período 
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de estiagem. Contudo, representantes da SABESP, informaram a Secretária 

Executiva do CBH-BS que o Guarujá tem seu abastecimento regularizado 

desde 2008. 

A formulação de alternativas para a ampliação da produção do sistema de 

abastecimento do Guarujá considerou a implantação de novos aproveitamentos 

e a ampliação dos sistemas existentes, conforme apresentadas a seguir: 

 Alternativa 1 – Aproveitamento do rio Itatinga – 1100L/s 

 Alternativa 2 – Aproveitamento do rio Itapanhaú – 1100 L/s 

 Alternativa 3 – Reservatório de Acumulação da Cava da Pedreira – 

Sistema Jurubatuba – 1105 L/s 

 Alternativa 4 – Dessalinização da água do mar – 1100 L/s 

 Alternativa 5 – Aproveitamento do rio Quilombo – 1000 L /s 

 Alternativa 6 – Novo aproveitamento no rio Cubatão – 1100 L/s 

No PDAA foi ressaltado que as alternativas 1 a 4 dependem 

exclusivamente dos recursos hídricos disponíveis na Baixada Santista, ou seja, 

sem aumento no uso dos recursos hídricos advindo da Represa Billings. Já as 

alternativas de aproveitamento 5 e 6 dependem de aumento na vazão de 

descarga da Represa Billings e, consequentemente, contam com alteração na 

atual regra operacional da Usina Henry Borden. 

O estudo apresentado tem como propósito abordar o cenário futuro de 

abastecimento de água na Baixada Santista, verificando alternativas de 

abastecimento e tratamento de água para a distribuição de água para a 

população futura. No entanto, o relatório abordado não prevê captações 

futuras para abastecimento com reversões de águas para a Bacia do Alto 

Tietê(São Paulo), no caso com origem na Baixada Santista. 

1.1.4.3. REGIÃO NORTE 

No caso da região norte, o PDAA previu a ampliação dos sistemas 

produtores Itapanhaú e Boraceia, mantendo as capacidades de produção dos 

demais sistemas existentes (Caruara, Furnas/ Pelaes e São Lourenço), além da 
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adequação dos Postos de Cloração a fim de atenderem a legislação, mudando 

para um sistema de filtração direta ascendente em ambos os sistemas. 

Em relação à região norte percebe-se que não houve grandes 

intervenções, uma vez que a região não possui problemas críticos de 

abastecimento e o PDAA ressalta que a intervenção da ampliação do sistema 

Itapanhaú foi considerada para o atendimento das demais macrorregiões. 

 

1.1.5. DIAGNÓSTICO E PLANO DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

VEGETAÇÃO CILIAR DA BACIA DO RIO ITANHAÉM 

Esse estudo, elaborado a partir do “Programa Municipal de Preservação, 

Monitoramento e Controle da Vegetação Ciliar” concluído em 16/07/2013 com 

o financiamento do FEHIDRO, teve como objetivo gerar um diagnóstico do 

estado de conservação da vegetação ciliar dos rios da bacia hidrográfica do rio 

Itanhaém e elaborar um plano de preservação e recuperação das áreas 

degradadas, a fim de restaurar e/ou reabilitar a vegetação ciliar. Os objetivos 

específicos do estudo foram: 

• Capacitar técnicos municipais para a realização do levantamento e 

monitoramento das áreas de vegetação ciliar; 

• Elaborar o plano de ação contendo o planejamento das ações que foram 

desenvolvidas pelos técnicos municipais; 

• Sistematizar e interpretar os dados decorrentes do levantamento da 

atividade de campo realizada pelos técnicos municipais. 

Como produtos deste estudo vale destacar: elaboração de uma cartilha 

educativa para os técnicos municipais; relato da capacitação destes técnicos 

para coleta de dados em campo; e plano de ação para reconhecimento da 

vegetação ciliar. 

No caso do Plano de Preservação e Recuperação da Vegetação Ciliar foram 

identificadas três metas estratégicas, apresentadas nos quadros a seguir:
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Quadro 6 - Metas e ações voltadas a redução dos fatores de degradação. 

 

Fonte: Diagnóstico e Plano de Preservação e Recuperação da Vegetação Ciliar da Bacia do Rio 

Itanhaém, 2012. 
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Quadro 7 - Metas e ações voltadas a recuperação da vegetação ciliar nas APPs. 

 

Fonte: Diagnóstico e Plano de Preservação e Recuperação da Vegetação Ciliar da Bacia do Rio 

Itanhaém, 2012. 
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Quadro 8 - Metas e ações voltadas a preservação e conservação da vegetação ciliar 

nas APPs. 

 

Fonte: Diagnóstico e Plano de Preservação e Recuperação da Vegetação Ciliar da Bacia do Rio 

Itanhaém, 2012. 
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1.1.6. PLANOS DIRETORES 

O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento 

municipal. O PD busca orientar a atuação das esferas pública e privada na 

construção dos espaços urbano e rural e na oferta dos serviços públicos 

essenciais, visando melhor qualidade de vida para a população. 

Cumpre citar que todos os municípios da Baixada Santista possuem Plano 

Diretor Municipal e, em grande parte, em atualização. Contudo esses planos 

diretores municipais não trazem contribuições significativas para o Plano de 

Bacias. De fato, todos os planos diretores enaltecem a importância da água e 

do Meio Ambiente, mas não incluem instrumentos para a gestão dos recursos 

hídricos ou, sequer, um conjunto de metas e ações para sua melhoria. 

Recomenda-se que o CBH-BS estreite relações com setores municipais de 

planejamento da Baixada Santista, para incorporar este Plano de Bacias no 

âmbito municipal, na forma oficial e executar com mais facilidade as ações 

propostas. 

Os Planos Diretores Municipais devem considerar os Planos nacionais, 

regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social, assim como o Planejamento da região da Baixada Santista. 

Os Planos Diretores nos municípios da Baixada Santista foram elaborados 

no final da década de 1990. Dentre seus objetivos, estão o ordenamento 

territorial, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, organização 

administrativa, meio ambiente, uso e ocupação do solo, entre outros. 

Vale ressaltar que, como principais características dos Planos Diretores, 

destacam-se a sua importância no contexto municipal, já que deve servir como 

documento orientador ao desenvolvimento local. Destaque-se também a 

pertinência da participação social que deve ser imperativa na elaboração e 

revisão do Plano, a fim de compatibilizar e equacionar interesses para a 

construção da cidade desejada por todos. 

A seguir apresenta-se o status dos Planos Diretores Municipais nos 

municípios da Baixada Santista. 
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Quadro 9 – Situação dos Planos Diretores na BS 

Município 

Ano da 

lei de 

criação 

Revisões Ano da Versão Vigente Em revisão? 

Bertioga 1998 2013 

1998 (alterada pela lei 

complementar municipal 

091/2012) 

Sim (2013) 

Cubatão 1998 2006/2007 19981 Sim  

Guarujá 1992 2006 2013 * 

Itanhaém 2000 2007 2007 Sim 

Mongaguá 1998 2006 2006 * 

Peruíbe 1979 2007 2007 Sim (2013) 

Praia Grande 1996 2006 2006 (2007 - 2016) Sim (2016 - 2025) 

Santos 1998 2011 2011 Sim (2013) 

São Vicente 1999 2012 1999 Sim 

Fonte: IBGE, 2014; Planos Diretores * (sem dados) 

1.1.7. PLANOS DE MANEJO 

Os Planos de Manejo são o principal instrumento de planejamento e 

gestão de uma unidade de conservação. Ele deve apresentar a sistematização 

do conhecimento sobre o meio físico e biológico da unidade de conservação, 

assim como as características sociais, ambientais e econômicas que a 

envolvem. 

Os planos de manejo são instrumentos dinâmicos, concebidos e 

elaborados em fases. A primeira fase de elaboração e implantação fornece 

subsídios para a fase seguinte, quando se incorporam no processo de 

planejamento os avanços conquistados na fase anterior. A segunda fase do 

Plano de Manejo busca apontar estratégias para potencializar as ações 

positivas e novas diretrizes para enfrentar as atividades que apresentaram 

problemas na implantação da primeira. 

O conhecimento gerado a partir desse levantamento deve subsidiar 

discussões com a população local e toda a sociedade, dentro das concepções 

de planejamento e gestão participativos, tendo como principal resultado o 

zoneamento da unidade e as propostas de diretrizes, estratégias, ações e 

atividades, organizadas em programas de manejo. 

                                    

1 Foram realizadas leis complementares e está em processo de atualização, mas não foi 

finalizado a atualização do Plano Diretor sendo vigente o primeiro plano de 1998. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

46 
 

1.1.7.1. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PESM) 

Com abrangência regional, o Parque Estadual da Serra do Mar protege 

áreas em quatro diferentes UGRHIs. Na Baixada Santista, todos os municípios, 

com exceção do Guarujá, possuem áreas no parque. Com relação à zona de 

amortecimento dessa unidade de conservação observa-se que ela abrange 

quase a totalidade da BS, o que torna essencial a integração das instituições 

municipais e regionais com o PESM. Vale ressaltar que nele concentram-se as 

nascentes que contribuem na formação dos rios da Baixada Santista e 

recentemente foi criado a Base Guariúma do Núcleo Itutinga Pilões. 

A elaboração do Plano de Manejo do PESM é objeto de esforços desde 

1997, com a elaboração dos Planos de Gestão Ambiental para cinco de seus 

núcleos administrativos: Picinguaba, Santa Virgínia, Itutinga-Pilões (antigo 

Núcleo Cubatão), Caraguatatuba e São Sebastião (à época um só Núcleo). A 

última versão é de 2006. A seguir são apresentadas as principais temáticas 

levantadas como prioritárias no Plano de Manejo. 

A água proveniente das nascentes do Parque atende à demanda de 

atividades industriais, além do uso para abastecimento público, geração de 

energia, turismo e lazer. A despeito do papel fundamental do Parque na 

manutenção dos serviços ambientais, a pressão exercida sobre a área não 

apenas pela demanda direta de água, como pela ocupação territorial 

desordenada de suas terras conduz a um cenário futuro de escassez e 

degradação. 

De acordo com o Plano de Manejo, as maiores pressões antrópicas sobre o 

parque ocorrem no município de Cubatão, em função da urbanização, 

industrialização do entorno e da existência dos “bairros-cota” no seu interior, 

além da fragmentação do ecossistema, devido às rodovias, e da rede de 

torres, linhas de alta tensão, dutos, entre outras estruturas que multiplicam as 

possibilidades de impacto ambiental e penetração na unidade de conservação. 

Ainda de acordo com o Plano de Manejo, a minimização das pressões exercidas 

pela região de Cubatão dá-se por meio de sucessivas ações governamentais. 
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A ocupação desordenada, substituindo a cobertura vegetal original 

compromete o funcionamento hidrológico das microbacias. Na área de 

abrangência do Núcleo Itutinga-Pilões, de acordo com o Instituto Florestal, 

existem os Bairros Água Fria, Sítio Queirós–Pilões, nas cotas 95- 100, 200, 400 

e 500, e ocupações irregulares em Bertioga e em Mongaguá. O abastecimento 

desses bairros irregulares é realizado diretamente das nascentes locais. 

Quanto aos municípios de São Vicente, Santos, Praia Grande, Mongaguá 

(exceto por uma ocupação rural pontual) e Itanhaém, as pressões identificadas 

são menores. Em Peruíbe a pressão também é bastante intensa, com a 

invasão das culturas de banana junto às áreas de floresta. 

Assim, a problemática das ocupações irregulares também é prioritária no 

Plano de Manejo do PESM, que indica necessidade de parceria com outras 

entidades a fim de realizar regularizações, desocupações e projetos de 

infraestrutura, elaborados para minimizar os impactos destas comunidades 

sobre o ecossistema protegido. 

Para a proteção dos mananciais utilizados, o Plano de Manejo propõe o 

Pagamento por Serviços Ambientais através de “taxas para a água advinda de 

florestas protegidas pelo Estado”.  

O PESM e seu Plano de Manejo são ferramentas essenciais para o Plano de 

Ação do PBH, uma vez que diversos mananciais estão concentrados na área do 

PESM. 

1.1.7.2. PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ 

O Parque Estadual Xixová-Japuí foi criado, em 1993, com o objetivo de 

resguardar grande valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental 

concentrados na sua pequena área. Representa uma área de proteção de mata 

atlântica, ressaltando-se sua importância ecológica. O PEXJ não abriga nenhum 

manancial relevante, apresentando apenas importância local e regional (BS). 

Entre julho e outubro de 1997 foi elaborada a primeira fase do Plano de 

Manejo do Parque, a partir da compilação das informações disponíveis sobre a 

unidade de conservação, permitindo a definição das etapas de planejamento. O 
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Plano de Manejo ressaltou a importância da interface entre o patrimônio 

ambiental inserido na unidade e aquele existente num raio de 10 Km, a partir 

de seus limites. A Fase 2 do Plano de Manejo do PEXJ (São Paulo, 2001) foi 

concluída em dezembro de 2000, e apresenta o zoneamento e os programas 

de manejo. 

Em 2010 foi finalizada a revisão do Plano de Manejo, mais completa e 

abrangente, incorporando o conhecimento e desenvolvimento legal e de 

gestão, com as diretrizes do SNUC e do Roteiro Metodológico de Planejamento 

do Ibama, e buscou apontar estratégias para potencializar as ações positivas, 

alcançadas ao longo da existência do Parque, e novas diretrizes para enfrentar 

os atuais problemas, como por exemplo a disputa da terra ocupada pelos 

índios guaranis. 

Houve participação popular no processo de revisão do Plano de Manejo e 

as demandas e problemas levantados durante as reuniões com a sociedade, 

bem como os resultados dos levantamentos temáticos, subsidiaram a 

elaboração dos programas de gestão propostos pelo Plano de Manejo. 

1.1.7.3. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS (EEJI) 

A Estação Ecológica da Juréia-Itatins foi criada pela Lei Estadual nº 

5.649/1987, e modificada pela Lei Estadual nº 12.406/2006. A criação da EE 

ocorreu em uma época em que o setor imobiliário, os ambientalistas e as 

empresas (a NUCLEBRAS, que implantaria usinas nucleares) disputavam o 

território. 

A Estação Ecológica é responsável pela conservação de ambientes que 

foram pouco alterados pelo homem e que servem como refúgio para algumas 

espécies que costumavam habitar grande parte do litoral brasileiro”, mas as 

pressões sobre a área e as disputas continuam, devido à existência de 

populações locais que já povoavam a região anteriormente à criação da EE. 

Essa unidade era parte do primeiro Mosaico de Unidades de Conservação 

instituído no estado de São Paulo, pela Lei Estadual nº 12.406/2006, o qual 

englobava diferentes paisagens e diversos ecossistemas. O mosaico era 

composto por (seis) UCs estaduais (Estação Ecológica da Juréia-Itatins, Parque 
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Estadual do Itinguçu, Parque Estadual do Prelado, Refúgio de Vida Silvestre 

das Ilhas do Abrigo e Guararitama e Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

da Barra do Una e do Despraiado). Além disso, a Estação Ecológica Banhados 

de Iguape, criada pelo Decreto Estadual nº 50.664, de 2006, passou a 

incorporar os limites da Estação Ecológica da Juréia-Itatins, após a aprovação 

da Lei Estadual nº 12.406, de 2006. 

No entanto, em 2009, por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADIN), as atividades do Mosaico foram suspensas, e assim a administração 

retornou aos moldes da antiga Estação Ecológica (FUNDAÇÃO FLORESTAL DE 

SÃO PAULO, 2010). Dessa forma, os esforços do Plano de Manejo, que estava 

sendo feito desde 2008 em uma parceria da UNICAMP (Universidade Estadual 

de Campinas), ISA (Instituto Socioambiental) e Fundação Florestal, foram 

paralisados em 2009. Segundo informações da coordenadoria da EEJI, em 

2013 foi aprovada mais uma vez uma Lei de recategorização da Estação 

Ecológica, e no final do mesmo ano outra ADIN foi impetrada pelo Ministério 

Público, desta vez, uma liminar determinou a suspensão do Mosaico, 

impedindo mais uma vez a conclusão do Plano de Manejo. A Fundação Florestal 

entrou com recurso contra a liminar e aguarda decisão judicial para que seja 

possível dar prosseguimento aos programas de gestão, de modo que os 

esforços para a elaboração do Plano de Manejo permanecem descontinuados. 

Os estudos do Plano de Manejo voltados ao Mosaico de Unidades de 

Conservação Juréia-Itatins tinham previsão de conclusão para agosto de 2009, 

porém as atividades foram suspensas em junho desse mesmo ano em função 

da ADIN. Vale ressaltar que, de acordo com carta divulgada pelo ISA, “durante 

2008 e 2009 foram realizadas uma série de ações no mosaico de UCs, por 

meio de um intenso e rico processo de discussões para a elaboração de seu 

plano de manejo. Pela primeira vez, diferentes comunidades inseridas no 

contexto do mosaico participaram de uma ação ao lado de especialistas e 

técnicos do Estado de São Paulo, além de diversos fóruns de debate e estudos 

coordenados por pesquisadores de universidades, lideranças locais e 

organizações não governamentais”. 
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A área da EEJI abriga em sua área trechos dos rios Branco, Aguapeú e 

Cabuçu, importantes corpos hídricos da região sul da Baixada Santista. Além 

disso, 10% do município de Peruíbe está contido na área da EEJI, 

representando uma área protegida de grande relevância local e mesmo 

regional. O poder público deve aplicar esforços a fim de solucionar suas 

questões territoriais, conciliando a situação das populações locais à 

conservação ambiental. 

Ressalta-se que, durante a realização da consulta pública de Peruíbe, 

alguns participantes denunciaram invasões da EE por turistas, que muitas 

vezes impactavam a região com o descarte inadequado de resíduos. 

Observando-se que essa área contribui para a manutenção da qualidade 

dos rios anteriormente citados, é de interesse do PBH que essa situação seja 

resolvida de maneira satisfatória para todas as partes. 

1.1.7.4. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO GUARARÚ 

Em 2012, por meio do Decreto municipal nº 9.948/2012, foi criada a Área 

de Preservação Ambiental Municipal da Serra do Guararú. Desde 2013 existe 

um conselho gestor paritário (poder público e sociedade civil) que realiza uma 

série de ações buscando a melhoria da qualidade ambiental na Serra do 

Guararú. Os programas desenvolvidos pelo conselho gestor na APA estão 

relacionados a fiscalização, combate à invasões e monitoramento do descarte 

de resíduos sólidos. Recentemente (2016) a empresa Ambiental Consulting foi 

selecionada e contratada pelo conselho gestor para o desenvolvimento de um 

Plano de Manejo para a APA Serra do Guararú. 

 

1.1.8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NO PORTO DE SANTOS  

O trabalho executado em 2006 destinou-se a avaliar a qualidade do 

tratamento das demandas ambientais no Porto de Santos, cuja gestão está a 

cargo da CODESP, gerando um diagnóstico e, a partir dele, um conjunto de 

ações que possibilitam avançar nesse campo para uma situação mais 

sustentável. 
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O trabalho envolveu dois processos distintos: a 1ª parte consistiu em 

examinar se as atividades no Porto de Santos, com base no Sistema Integrado 

de Gestão Ambiental, estavam acompanhando as conformidades. O SIGA 

possui a devida integração de todos os elementos produtivos da atividade, 

podendo ser aplicado com eficiência para medir corretamente os fatores 

intervenientes no resultado da qualidade da atividade naquele Porto. 

A 2ª parte consistiu na verificação da capacitação da instituição CODESP 

para a gestão ambiental. Essa avaliação foi baseada nos elementos de gestão 

institucional da Administração Portuária – CODESP, medindo-se, assim, o grau 

de compromisso e eficiência daquela instituição com relação às demandas 

ambientais. 

Os trabalhados desenvolvidos desde 2006, contribuíram para que a 

Codesp lançasse em 25 de junho de 2014 a Agenda Ambiental do Porto de 

Santos. A Universidade Católica de Santos (Unisantos) com o apoio da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e patrocínio da 

Autoridade Portuária foi a idealizadora do projeto. 

A Agenda Ambiental do Porto de Santos é um instrumento que contempla 

as diversas atividades ali presentes como: pesca,  indústria, turismo e porto; 

propondo planejamentos de curto, médio e longo prazos voltados para a 

garantia do desenvolvimento sustentável. 

A Agenda Ambiental do Porto de Santos se divide em capítulos sobre 

gestão,  monitoramento ambiental das operações portuárias,  planejamento da 

expansão, licenciamentos ambientais e iniciativas socioambientais, dentre 

outros temas. 

 

1.1.9. LITORAL SUSTENTÁVEL (POLIS) 

O projeto Litoral Sustentável – Desenvolvimento com Inclusão Social, é 

desenvolvido pelo Instituto Polis por conta de contrato com a Petrobras, a fim 

de produzir, através de processos participativos, uma agenda de 

desenvolvimento sustentável para cada município e uma agenda integrada 
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para a região do Litoral de São Paulo, abrangendo o Litoral Norte e a Baixada 

Santista. 

Os objetivos do projeto são: fomentar o desenvolvimento regional 

sustentável; contribuir para o planejamento integrado das políticas públicas 

por meio de programas municipais e de um programa regional de 

desenvolvimento, com ações, projetos e metas de médio e longo prazo; e 

avaliar os impactos socioambientais dos projetos econômicos previstos ou em 

andamento na região e da afluência de novas pessoas. 

Na primeira fase do projeto, iniciada em 2011 e finalizada em 2012, foi 

elaborado um diagnóstico regional de desenvolvimento sustentável do Litoral 

Norte e Baixada Santista do Estado de São Paulo e 13 diagnósticos urbanos e 

socioambientais nos municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, 

Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, além dos municípios 

do litoral norte. Estes diagnósticos foram utilizados por vezes como fonte no 

Diagnóstico do PBH. 

Em 2012 o projeto realizou reuniões com o poder público e com 

representantes da GI-GERCO, Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro 

do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro. O projeto também realizou 

entrevistas com entidades da sociedade. A Pesquisa qualitativa realizada 

trabalhou com 2 grupos classes CD em cada município e em Santos com 2 

grupos classes CD e 2 grupos classes AB, de maneira que o processo de 

construção do trabalho, baseou-se na participação de todos os segmentos 

sociais. 

Em 2013, iniciou-se a segunda fase do projeto, de elaboração das 

Agendas Municipais e Regionais de Desenvolvimento Sustentável para os 

municípios. A ideia é que essas Agendas possam “servir como um guia 

orientador para a atuação do Poder Público, das organizações da sociedade 

civil e do setor privado para o planejamento integrado das políticas públicas 

com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida de toda a população de forma equilibrada com o meio 

ambiente”. 
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O projeto está em fase de finalização e, devido a sua abrangência e 

enfoque, é uma importante referência na elaboração do PBH. 

O Quadro 10 a seguir contém o resumo das informações sobre os 

empreendimentos na Baixada Santista levantados pelo Projeto Litoral 

sustentável. O levantamento de informações sobre grandes empreendimentos 

considerou todos que estavam em fase de instalação, operação e desativação 

relacionados a infraestrutura logística (portos e viário) e energética (petróleo e 

gás)2. 

Quadro 10 – Quadro resumo dos empreendiementos na Baixada Santista 

Atividade Quantidade de empreendimentos 

Petróleo e Gás 7 

Portos 2 

Aeroportos 3 

Ferrovias 2 

Rodovias 5 

Outras Obras viárias 6 

Imobiliário 6 

Outros 4 

Total 35 

 

1.1.9.1. PETRÓLEO E GÁS 

 Empreendimento Carteira de Diesel na RPBC – Refinaria Presidente 

Bernardes de Cubatão – Cubatão (em operação) 

 Saipen do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. - preparação para as 

atividades relacionadas à exploração do Pré-Sal (Instalada desde 

2012 no Complexo Industrial e Naval de Guarujá/Cing) 

 Sistema de Escoamento de Gás - Entre as Plataformas P-XIV e 

Merluza - Bacia de Santos – Petrobras (em operação) 

                                    

2 Fontes: Diagnósticos municipais do Projeto Litoral Sustentável – item “8 - GRANDES 

EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA”, Site Ibama/licenciamento, Site dos 

empreendedores, Relatório Preliminar Instituto Pólis sobre a Câmara Estadual de Compensação 

Ambiental de São Paulo e a Câmara Federal, Plataforma Sustentabilidade/Geo Brasilis. 
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 Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do 

Polo Pré-Sal da Bacia de Santos - Etapa 1- Petrobras (em operação) 

o Atividade de perfuração de 120 poços por ano dentro da Área 

Geográfica da Bacia de Santos, com diversas unidades de 

perfuração 

o Atividades de instalação no âmbito dos Testes de Longa 

Duração - TLDs nas áreas Pré-Sal 

o - Instalação do FPSO BW Cidade de São Vicente - Unidade de 

odução Responsável pelo Sistema de Produção Antecipada 

(SPA) de Lula Sul, Campo de Lula 

o Sistema de Produção Antecipada (SPA) de Lula Sul, Campo de 

Lula, através do FPSO BW Cidade de São Vicente. 

 Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do 

Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos - Etapa 2 – Petrobras (em 

operação) 

 Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do 

Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos - Etapa 3 - Petrobras (em 

elaboração) 

 Sistema de Fundeio por Monobóias Marítimas destinadas à 

movimentação de etanol e água por operações de transbordo – 

Guarujá 

 Portos 

 Ampliação do Porto de Santos – Guarujá e Santos 

o Terminal Portuário BTP 

o Centro Portuário Industrial, Naval, Offshore de Santos 

(complexo Bagres) 

o Regularização do Porto Organizado de Santos 

o Dragagem e aprofundamento do canal de navegação e bacias 

de evolução do Porto Organizado de Santos 
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o Remodelação rodoferroviária do trecho entre o canal 4 e a 

Ponta da Praia, prevendo implantação de viaduto para acesso 

aos terminais do Macuco à Ponta da Praia 

o Retificação do cais na região do Outeirinhos 

o Terminal Marítimo na Alemoa e complexo Barnabé-Bagres 

o Implantação de terminal multi propósito no Saboó 

o Programa de Revitalização Porto Valongo 

 Porto Brasil – Peruíbe (suspenso judicialmente) 

 Expansão do Terminal Marítimo Ultrafértil - Santos 

 Aeroportos 

o Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá - Secretaria de 

Aviação Civil (SAC)/Prefeitura (autorizada a concessão) 

o Ampliação do aeroporto de Itanhaém - Secretaria de Aviação 

Civil (SAC)/Prefeitura (incluído no Plano de Aviação Regional) 

o Aeroporto de Praia Grande 

 Ferrovias 

o Ampliação das Ferrovias Santos-Campinas – vários municípios 

o Estrada de Ferro (transporte de passageiros Santos-São Paulo) 

– vários municípios 

 Rodovias 

o Ampliação da Rodovia dos Imigrantes – vários municípios 

o Estrada Parelheiros-Itanhaém 

o Duplicação da Rodovia Cônego Domênico Rangoni 

(Piaçaguera-Guarujá) 

o Implantação da Terceira Pista na Rodovia Imigrantes 

o Remodelação da Rodovia Ayrton Senna – Praia Grande 

 Outras obras viárias 

o Avenidas Perimetrais – Santos e Guarujá 

o Ligação seca entre Santos e Guarujá (Túnel Santos-Guarujá) 
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o Mergulhão (ligação por túnel entre o Valongo e Vicente de 

carvalho, no município do Guarujá) -Santos 

o Melhorias na via Expresso Sul – Praia Grande 

o Construção do viaduto Jardim Samambaia – Praia Grande 

o VLT – Santos, Praia Grande e São Vicente 

 Imobiliário 

o Expansão do condomínio Riviera – Bertioga 

o Projeto Guaratiba Resort – Bertioga 

o Conjunto habitacional localizado na Vila Sônia 

(aproximadamente 1000 unidades) – Praia Grande 

o Eco Plaza Praia Grande (Shopping, Hotéis, Edifícios 

Corporativos e Residenciais) – Praia Grande – Arias Invespar 

Investimentos e Participações, AMC Holding e RRS 

Empreendimentos Imobiliários 

o Shopping Center em Praia Grande - "Campo da Aviação" no 

Bairro Aviação – Praia Grande 

o Centro Comercial Andaraguá – Praia Grande 

 Outros 

o Reforma do estádio municipal do Guarujá – Guarujá 

o Dutos - Plano Diretor de Dutos de São Paulo (PDD/SP) em São 

Bernardo do Campo com influência o Parque Estadual da Serra 

do Mar e Rodovia Anchieta 

o Expansão da Dow Química – Guarujá 

o Construção de piscinões no bairro Vila São Jorge dos Erasmos 

que tem gerado desabamentos no Museu do Engenho Erasmos 

e no Conjunto Residencial dos Estivadores 

1.1.10. AGENDA 21 LOCAL 

A Agenda 21 é um documento que contém recomendações e referências 

sobre como alcançar o desenvolvimento sustentável, inicialmente feita em 
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âmbito global. O conceito de Agenda Local surgiu como uma estrutura de 

trabalho que viabilizasse o engajamento dos governos locais nas decisões da 

ECO 92, e foi definido durante a fase preparatória dessa conferência (CARMO & 

FALCOSKI, 2004). 

Segundo o Ministério do Meio-Ambiente, a Agenda 21 local é um processo 

de desenvolvimento de políticas para o alcance da sustentabilidade, cuja 

implementação depende diretamente, da construção de parcerias entre 

autoridades locais e outros setores da sociedade. Ela se efetiva por meio de 

uma metodologia participativa e deve produzir um plano de ações para 

alcançar objetivos desejáveis pela comunidade local, levando em conta as 

vulnerabilidades e potencialidades da base econômica, social, cultural e 

ambiental (MMA apud CARMO & FALCOSKI, 2004). 

O processo da Agenda 21 Local pode começar tanto por iniciativa do poder 

público quanto por iniciativa da sociedade civil. De fato, a Agenda 21 Local 

pode se tornar documento de referência para a construção ou revisão de 

Planos Diretores, de orçamentos participativos municipais, de zoneamento 

ecológico econômico, entre outros instrumentos de gestão, como o próprio 

Plano de Bacia, contribuindo para a integração de ações de diferentes 

instituições (CARVALHO et al, 2005). 

O quadro a seguir apresenta informações acerca do andamento da Agenda 

21 local nos 9 municípios da UGRHI. 

Quadro 11 – Andamento da Agenda 21 local na UGRHI 7 

Município 

 Iniciou o processo 

de elaboração da 

Agenda 21 local 

 Estágio atual da agenda local 

Fórum da Agenda 21 local se 

reuniu com que frequência 

nos últimos 12 meses 

Bertioga não - - 

Cubatão sim 
implementação de ações da 

Agenda 21 em políticas públicas 
mensal ou menor 

Guarujá sim 
elaboração de Plano de 

Desenvolvimento Sustentável 
mensal ou menor 

Itanhaém não - - 

Mongaguá não - - 

Peruíbe sim sensibilização/mobilização não possui fórum 

Praia Grande3 não - - 

                                    

3 De acordo com o Ofício SEPLAN n°015/2015, a Prefeitura de Praia Grande iniciou a 

Agenda 21 em 34 unidades escolares. 
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Município 

 Iniciou o processo 

de elaboração da 
Agenda 21 local 

 Estágio atual da agenda local 

Fórum da Agenda 21 local se 

reuniu com que frequência 
nos últimos 12 meses 

Santos sim sensibilização/mobilização não se reuniu 

São Vicente sim 
implementação de ações da 

Agenda 21 em políticas públicas 
não se reuniu 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2012 

 

Quatro municípios ainda não iniciaram o processo (Bertioga, Itanhaém, 

Mongaguá e Praia Grande), dois estão em fase inicial de sensibilização (Peruíbe 

e Santos) e três em estágios mais avançados (Cubatão, São Vicente e 

Guarujá), com destaque para o município de Guarujá que disponibiliza sua 

Agenda em formato digital e já está na fase de elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento Sustentável para o município. 

Contudo, a Prefeitura de Praia Grande está desenvolvendo a Agenda 21 

em 34 unidades escolares com o intuito introduzir a educação ambiental em 

todos os níveis com o objetivo de ampliar a compreensão do ciclo da vida e a 

percepção da ligação do homem e a natureza. Os principais temas abordados 

nas escolas consistem na problemática do lixo, poluentes, reciclagem, uso da 

água e o tratamento, projetos de preservação ambiental da Mata atlântica e o 

Manguezal e plantio de mudas. 

Em Bertioga, segundo dados do Instituto Polis, existe uma Agenda 21 

local que não possui caráter institucional, não sendo portanto uma entidade 

civil constituída. Sua atuação concentra-se nas áreas de moradia e consumo 

consciente, apresentando potencial de mobilização principalmente nas 

questões relacionadas à moradia (POLIS, 2013). 

Em Cubatão, a Agenda 21 local foi desenvolvida a partir de esforços 

conjuntos do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) junto à 

sociedade civil, apresentando uma parceria essencial para o desenvolvimento 

sustentável na região. 

Em Santos, uma das agendas locais pioneiras no país, teve sucesso 

apenas enquanto conseguiu mobilizar parte da sociedade civil e do Poder 

Público, quando implantou ações, ainda que parciais, na temática dos resíduos 
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sólidos. Essa agenda sofreu com fases de descontinuidade e paralisação e 

atualmente tem sua importância minimizada no âmbito das políticas públicas. 

Em São Vicente, apesar de não apresentar um fonte centralizada de 

informações, observa-se que a Agenda Local, uma das mais desenvolvidas na 

Baixada, apresentou maior atuação até o período de 2008, com atuação 

majoritariamente nos temas de cidadania, integração e inclusão social, 

educação, esporte e lazer, meio ambiente, saúde, transporte, energia, trabalho 

e renda. Em 2010 a prefeitura divulgou que haviam sido executadas 20% das 

propostas (215), e que até 2012 este número seria de 60%. 

Finalmente, em Guarujá, a Agenda Local foi iniciada por esforços do poder 

público, mas mobilizou diversos setores do município, através de atividades de 

capacitação, atividades desenvolvidas em escolas, oficinas, encontros, 

mutirões e reuniões temáticas. Dentre as ações destaca-se um monitoramento 

socioambiental permanente. A formulação do Plano Local de Desenvolvimento 

Sustentável se deu pela formação de grupos de trabalho, que culminou na 

publicação do Plano em junho de 2012, disponível em formato digital. Destaca-

se a valorização de seus membros pelo processo participativo, que conferiram 

sucesso a essa agenda, que hoje conta com um fórum permanente. 

Observa-se que os municípios ainda estão caminhando rumo à efetivação 

de suas agendas locais e que os principais avanços concentram-se na região 

central da bacia. Vale ressaltar a existência da rede de Agendas 21 do Litoral 

Paulista, que realizou reuniões a fim de integrar e compartilhar as experiências 

de agendas 21 locais. No entanto não foi encontrada nenhuma fonte de 

informação oficial que confirme a existência da rede após 2008. 

1.1.11. TERMINAL PORTUÁRIO DA BTP 

O Terminal Portuário da empresa Brasil Terminal Portuário é um terminal 

portuário público de uso múltiplo que a empresa propõe implantar na área do 

Porto Organizado de Santos. Esta área está legalmente constituída para o 

desenvolvimento de tais atividades por meio da “Lei de Modernização dos 

Portos” (Lei Federal Nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993), com administração 

a cargo da Codesp - Companhia Docas do Estado de São Paulo. O 
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empreendimento elaborou um EIA-RIMA em 2008 a fim de obter a licença 

prévia. 

Vale destacar que o empreendimento ocupa o terreno do antigo lixão da 

Alemoa, conforme pode ser observado na ilustração a seguir: 

 

Ilustração 1 – Localização do Terminal Portuário da BTP. 

Com relação aos possíveis impactos aos recursos hídricos advindos do 

empreendimento, destaca-se: 

 Drenagem: As bacias de drenagem dos rios Quilombo, Cubatão e 

Mogi, que drenam as escarpas da serra, e ainda as dos rios 

Jurubatuba, Diana e Sandi, são importantes pelo aporte de 

sedimentos que vem ocorrendo no estuário e provocando mudanças 

significativas na morfologia em consequência das interferências 

antrópicas na região; os rios que atingem a planície costeira perdem 

sua configuração retilínea e formam canais meândricos e sinuosos 

que passam a sofrer influência das marés, ampliando-se e dando 

origem aos lagos que caracterizam a região do estuário; A Área de 

Influência Direta (AID) corresponde à parte da bacia do rio Cubatão 

que se encontra sob influência do regime de marés, incluindo os 

canais formadores do Estuário (Piaçaguera, da Cosipa, do Porto e 

parte do Canal de Bertioga) e os trechos finais dos rios afluentes ao 
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Estuário de Santos. Além desses, também está a Baía de Santos, 

tanto pela possibilidade de dispersão de eventuais poluentes para a 

baía, através do Canal do Porto, como pelo aumento do tráfego de 

navios. 

 Qualidade das Águas Superficiais: No tocante às águas superficiais, 

os estudos mostraram as seguintes conclusões: a Bacia Hidrográfica 

da Baixada Santista, referente à Área de Influência Indireta, é 

classificada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) como 

de uso industrial; os dados disponíveis sobre a qualidade da água e 

dos sedimentos na Área de Influência Direta confirmam a avaliação 

feita em 2000 pela Cetesb, que apontou que os níveis de 

contaminação desse sistema estavam, na ocasião, inferiores aos 

encontrados em estudos e levantamentos anteriores e refletiam as 

medidas tomadas no âmbito do Programa de Recuperação da 

Qualidade Ambiental de Cubatão, envolvendo principalmente as 

indústrias localizadas no polo industrial; as informações obtidas 

confirmam, de modo geral, a avaliação da Cetesb, ou seja, os níveis 

de contaminação das águas e sedimentos nos pontos amostrados, 

próximos da área do empreendimento, apresentam ainda resíduos 

dos mesmos contaminantes detectados pela CETESB e em 

concentrações dentro das faixas encontradas no ano de 2000. 

Com relação às medidas mitigadoras propostas pelo empreendimento, por 

tema, podemos citar, na fase de implantação: 

 Alterações no escoamento superficial: esse impacto será mitigado 

pela construção e manutenção de sistemas (provisório e definitivo) 

de drenagem superficial das águas pluviais, o qual será 

complementar e integrado ao sistema já implantado das obras de 

remediação. As pilhas de resíduos e materiais, de caráter provisório, 

deverão ser adequadamente dimensionadas e dispostas, de forma a 

interferir o menos possível com o sistema de drenagem superficial. 

O monitoramento dos sistemas de drenagem compreenderá sua 
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inspeção periódica. Essas medidas deverão ser desencadeadas no 

âmbito do Programa de Controle Ambiental da Construção. 

 Assoreamento de drenagens: A construção e manutenção de um 

sistema eficiente de drenagem das águas pluviais, associadas a 

medidas de controle e proteção contra a erosão deverão evitar ou 

minimizar as ocorrências de assoreamento durante as obras. Este 

sistema deverá estar integrado ao de remediação. A superfície e os 

taludes dos aterros serão objeto de inspeções periódicas. 

 Aumento do lançamento de hidrocarbonetos e outros contaminantes, 

bem como da turbidez: o aumento do tráfego de embarcações pode 

aumentar a frequência de lançamentos de pequenas quantidades de 

hidrocarbonetos na água, seja por inadequação das embarcações ou 

mesmo eventuais acidentes/vazamentos aumentando concentrações 

locais de PAHs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos), mas a 

adoção de rígidos padrões e o controle das operações, 

principalmente de abastecimento das embarcações, pode reduzir 

drasticamente as chances de acidentes/ vazamentos durante a 

operação. 

Com relação às medidas mitigadoras propostas pelo empreendimento, por 

tema, podemos citar, na fase de operação: 

 Assoreamento de Drenagens: A construção e manutenção de um 

sistema eficiente de drenagem das águas pluviais, associada a 

medidas de controle e proteção contra a erosão deverão evitar ou 

minimizar as ocorrências de assoreamento. Também deverão ser 

conhecidos, monitorados e avaliados, o regime pluviométrico da 

região e o regime do lençol freático, fazendo relação com as 

variações do nível da água, surgências e concentrações de umidade, 

aos períodos de chuva e estiagem. Durante a operação do 

empreendimento, a superfície e os taludes dos aterros serão objeto 

de inspeções periódicas. 
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 Contaminação das águas superficiais e subterrâneas: as medidas 

mitigadoras previstas compreendem o manuseio desses produtos 

em áreas destinadas a esses fins, devidamente confinadas, 

impermeabilizadas e drenadas, pois extravasamentos e vazamentos 

não controlados de combustíveis, óleos, graxas, solventes, aditivos, 

etc, poderiam ter caráter cumulativo, atingindo o rio Saboó e o 

estuário, e também o aquífero freático, onde haveria concentração 

de contaminantes. 

1.1.12. PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO 

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro foi instituído pela lei nº 

10.019 de 1998 no estado de São Paulo. O Plano tem por objetivo geral 

“disciplinar e racionalizar a utilização dos recursos naturais da Zona Costeira, 

por meio de instrumentos próprios, visando a melhoria da qualidade de vida 

das populações locais e a proteção dos ecossistemas costeiros, em condições 

que assegurem a qualidade ambiental”, atendidos os objetivos específicos: 

 de compatibilização dos usos e atividades humanas com a garantia 

da qualidade ambiental, harmonizando os interesses sociais e 

econômicos; 

 de controle do uso e ocupação do solo e da exploração dos recursos 

naturais; 

 de defesa e restauração de áreas significativas e representativas dos 

ecossistemas costeiros; 

 da garantia de manutenção dos ecossistemas, assegurada através da 

avaliação da capacidade de suporte ambiental face às necessidades 

sociais de melhoria da qualidade de vida e ao objetivo do 

desenvolvimento sustentado da região; 

 e da garantia de fixação e de desenvolvimento das populações locais, 

através da regularização fundiária, possibilitando o acesso à 

exploração sustentada dos recursos naturais e aprimoramento das 

atividades por elas desenvolvidas; e do planejamento e gestão, de 
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forma integrada, descentralizada e participativa, das atividades 

antrópicas na Zona Costeira. 

O Plano de Gerenciamento apresenta cinco metas, sendo elas: 

I - definir, em conjunto com os Municípios, o zoneamento ecológico-

econômico e as respectivas normas e diretrizes para cada setor costeiro de 

planejamento ambiental; 

II - desenvolver, de forma integrada com as administrações municipais e 

os órgãos setoriais que atuam na região; 

III - implantar os programas de monitoramento, com vistas à proteção, ao 

controle, à fiscalização, à recuperação e ao manejo dos recursos naturais nos 

setores costeiros; 

IV - implantar o Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro; e 

V - implantar, em conjunto, com os Municípios, os mecanismos de 

participação e consulta às comunidades costeiras sobre os planos de ação e 

gestão de gerenciamento costeiro. 

1.1.12.1. ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO (ZEE) 

O Zoneamento Ecológico–Econômico, estabelecido como uma das metas 

do PEGC tem por objetivo identificar unidades territoriais que, por suas 

características físicas, biológicas e socioeconômicas, bem como, por sua 

dinâmica e contrastes internos, devam ser objeto de disciplina especial, com 

vistas ao desenvolvimento de ações capazes de conduzir ao aproveitamento, à 

manutenção ou à recuperação de sua qualidade ambiental e do seu potencial 

produtivo. 

No âmbito do gerenciamento costeiro o zoneamento definirá normas e 

metas ambientais e socioeconômicas, rurais, urbanas e aquáticas a serem 

alcançadas por meio de programas de gestão sócio - econômico - ambiental. 

Foram definidas 5 zonas a partir do PEGC, descritas no quadro a seguir: 
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Quadro 12 – Zonas definidas para o Zoneamento Ecológico Econômico no PEGC 

Zonas definidas pelo PEGC 

Z1 

Mantém os ecossistemas primitivos em pleno equilíbrio ambiental, com diversificada 

composição de espécies e uma organização funcional capazes de manter uma comunidade de 

organismos balanceada, integrada e adaptada, podendo ocorrer atividades humanas de 
baixos efeitos impactantes 

Z2 

Apresenta alterações na organização funcional dos ecossistemas primitivos, mas é capacitada 
para manter em equilíbrio uma comunidade de organismos em graus variados de diversidade, 

mesmo com a ocorrência de atividades humanas intermitentes ou de baixos impactos. Em 

áreas terrestres, pode apresentar assentamentos dispersos e pouco populosos, com pouca 
integração entre si 

Z3 

Apresenta ecossistemas primitivos parcialmente modificados, com dificuldades de 
regeneração natural, pela exploração, supressão ou substituição de algum de seus 

componentes, em razão da ocorrência de áreas de assentamentos humanos com maior 

integração 

Z4 

Apresenta os ecossistemas primitivos significativamente modificados pela supressão de 

componentes, descaracterização dos substratos terrestres e marinhos, alteração das 
drenagens ou da hidrodinâmica, bem como, pela ocorrência de assentamentos rurais ou 

periurbanos descontínuos interligados, necessitando de intervenções para sua regeneração 

parcial 

Z5 
Apresenta a maior parte dos componentes dos ecossistemas primitivos degradada, ou 

suprimida e organização funcional eliminada 

Fonte: Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, 1998. 

O Plano ainda descreve os usos restritos em cada zona e vale ressaltar 

que o enquadramento nos diferentes tipos de zona deve ser feito respeitando a 

dinâmica de ocupação do território e as metas de desenvolvimento 

socioeconômico e de proteção ambiental e com as leis municipais de uso e 

ocupação do solo e define que pode haver a subdivisão das zonas conforme 

necessidades identificadas. 

Na região da Baixada Santista as discussões para uma proposta de ZEE 

tiveram início em 2003 e estenderam-se até 2008, quando a proposta passou 

a ser submetida à aprovação por órgãos públicos relacionados ao tema. As 

legislações municipais referentes ao uso e ocupação do solo e Planos Diretores 

foram analisadas e compatibilizadas. 

Na proposta de ZEE da BS foram criados mecanismos que possibilitassem 

a aplicação das diretrizes já estabelecidas pela Lei Estadual nº 10.019/98 à 

complexidade de situações que se apresenta no território dos nove municípios 

que compõem a região, configurada por formas de ocupação historicamente 

determinadas, as quais atualmente mostram um quadro quase sempre de 

comprometimento ambiental, seja por conta da inexistência da infraestrutura 
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urbana, seja pela da própria inadequação do modelo de ocupação adotado, que 

desconsidera quase sempre os limitantes naturais. 

Dessa forma, observam-se algumas especificidades no ZEE proposto. 

Além das 5 zonas previstas na Lei 10.19/98 com seus respectivos usos 

(conforme a tabela anterior), o Grupo Setorial responsável pela proposta 

indicou a criação de 4 subzonas, sendo elas: 

Subzona 1 AEP – Áreas Especialmente Protegidas – derivada da Zona 1, 

refere-se às unidades de conservação de proteção integral e outras áreas 

legalmente protegidas, como as Terras Indígenas. Como essas áreas são 

objeto de legislação específica, não cabe ao ZEE determinar usos, diretrizes ou 

metas. 

Subzona 4 TE – Zona 4 Terrestre Especial – Derivada da Zona 4, suas 

diretrizes, metas e usos estabelecidos são os mesmos da Z2T, sendo admitida 

a utilização de no máximo 20% da gleba para complexos de lazer e 

condomínios residenciais. Não é permitido o parcelamento de solo urbano. 

Z5 TE - Zona 5 Terrestre Especial – Permite, além dos usos da Z4 

Terrestre, atividades industriais de baixo impacto ambiental, comércio e 

parques tecnológicos. 

Subzona Z5 TEP – Zona Terrestre de Expansão Portuária – Áreas que, 

pela sua localização no interior do estuário, apresentam-se como estratégicas 

para a ampliação portuária, embora suas características naturais imponham 

regras rígidas para a instalação de novos empreendimentos portuários. 

Com relação ao Zoneamento Marinho, a proposta foi apresentada em 

2011 e, posteriormente, foi incorporada ao mapa de ZEE. Dentre as atividades 

e usos possíveis para a zona marinha, a proposta indica possibilidades e 

restrições para algumas modalidades de pesca (pesca de arrasto motorizado e 

pesca industrial) e indica locais para a atividade de aquicultura. 

Como benefícios do ZEE para a região, podemos citar: a indicação dos 

usos ambientalmente mais adequados para cada zona com base em critérios 

técnicos; a proteção dos ambientes marinhos destinados à procriação das 

espécies; a indicação das áreas adequadas para a implantação de estruturas 
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de apoio náutico; a racionalização do uso do espaço urbano e da 

implementação de infraestrutura; a definição de diretrizes para o licenciamento 

ambiental de novos empreendimentos, resultando em economia de tempo na 

análise de processos; a valorização dos atributos socioambientais, 

proporcionando o fortalecimento da atividade turística; o estabelecimento de 

bases técnicas para a definição do Plano de Ação e Gestão; e a integração dos 

nove municípios em um fórum para estabelecimento e/ou revisão de 

instrumentos legais municipais. 

As regras estabelecidas pelo Zoneamento Ecológico –Econômico da região 

são aplicadas pelos órgãos de licenciamento de forma complementar à 

legislação ambiental como um todo. A seguir apresenta-se ilustração da 

proposta final do ZEE. 

 

Ilustração 2 – Proposta final de ZEE da Baixada Santista 

Fonte: GRUPO SETORIAL DA BAIXADA SANTISTA, 2011. 

1.1.13. PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL 

No ano de 2007 foi iniciado pelo Governo do Estado de São Paulo, por 

meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município 
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VerdeAzul – PMVA com o inovador propósito de estimular e auxiliar as 

prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas 

estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo. 

A participação no PMVA é um dos critérios de avaliação para a liberação 

de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição – FECOP. 

As ações propostas pelo PMVA compõem as dez Diretivas norteadoras da 

agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto 

Tratado (peso 1,2), Resíduos Sólidos(peso 1,2), Biodiversidade(peso 1), 

Arborização Urbana(peso 0,8), Educação Ambiental (peso 1), Cidade 

Sustentável (peso 1), Gestão das Águas (peso 1), Qualidade do Ar (peso 0,8), 

Estrutura Ambiental (peso 1) e Conselho Ambiental (peso 1). 

Anualmente o SMA publica o “Ranking Ambiental dos Municípios 

Paulistas”, que resulta da avaliação técnica das informações fornecidas pelos 

municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações 

executadas. A partir dessa avaliação, o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA 

é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo 

como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais 

ações sustentáveis. 

No Quadro 13 a seguir apresenta a pontuação dos municípios da UGRHI 

no Programa. 

Quadro 13 – Pontuação dos Municípios da Baixada Santista (2014) 

Municípios  Nota(2014) 

ITANHAÉM 83,81 

BERTIOGA 81,6 

SANTOS 80,88 

PRAIA GRANDE 63,23 

MONGAGUÁ 48,15 

GUARUJÁ 46,2 

CUBATÃO 9,21 

SÃO VICENTE 3,56 

PERUIBE 1,23 

Fonte: Secretária do Meio Ambiente, 2014 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

69 
 

1.1.14. PROGRAMA BANDEIRA AZUL 

O Programa Bandeira Azul tem como objetivo elevar o grau de 

conscientização dos cidadãos e dos tomadores de decisão para a necessidade 

de se proteger o ambiente marinho e costeiro e incentivar a realização de 

ações que conduzam à resolução dos conflitos existentes. O Programa 

Bandeira Azul é uma iniciativa da FEE (Foundation for Environmental Education 

- Fundação para Educação Ambiental) que conta hoje com apoio de diversas 

instituições internacionais. 

O Programa existe desde 1987 e é aberto a praias marítimas, fluviais e 

lacustres, além de marinas, sendo necessário a participação dos municípios e 

envolvimento de instituições locais que representam os vários segmentos da 

Sociedade Civil (moradores, iniciativa privada, empreendedores, comunidades 

tradicionais e grupos atuantes, ONGs e demais associações) e que podem 

colaborar na implantação e efetivação do Programa. A certificação Bandeira 

Azul será sempre outorgada à municipalidade onde se localiza a praia que 

cumpra todos os critérios. 

O Programa Bandeira Azul baseia-se em princípios de sistema de gestão 

ambiental, sendo certificável. Ou seja, ao cumprir uma série de critérios, a 

praia ou marina que participa do Programa pode solicitar uma certificação 

internacional, a Bandeira Azul. Obter a Bandeira é uma grande 

responsabilidade que deve ser traduzida em mudança de comportamento e 

gestão responsável. Hastear a bandeira é somente o início do processo de 

mudança. 

O principal objetivo do PROGRAMA BANDEIRA AZUL é elevar o grau de 

participação e, consequentemente, de conscientização da sociedade, 

empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de 

se proteger os ambientes marinho/costeiro e lacustre, incentivando a 

realização de ações que conduzam à resolução dos problemas existentes na 

busca da qualidade e proteção ambiental. 

O quadro a seguir apresenta a distribuição dos certificados da Bandeira 

Azul no Brasil. 
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Quadro 14 – Bandeiras azuis concedidas no Brasil 

 

Fonte: IAR, 2015 

A Baixada Santista conta com duas bandeiras em Guarujá, localizadas na 

“Praia do Tombo” e na “Marinas Nacionais”. 

Para atender às exigências para o credenciamento no Programa Bandeira 

foram providenciados os seguintes equipamentos e benefícios: a construção de 

banheiros e sanitários públicos, criação do Núcleo de Informação e Educação 

Ambiental de Guarujá na Praia do Tombo, água potável, segurança (fornecida 

por um monitoramento por câmeras de vigilância), mapa com informações 

turísticas e geográficas, mapeamento de áreas para a prática de esportes, 

coleta seletiva de resíduos sólidos, sinalização horizontal e vertical completa e 

a formação de um Comitê Gestor, formado por representantes de vários 

segmentos da sociedade. No Programa na Praia do Tombo foram investidos 

aproximadamente R$410.000,00 para enquadrar esse local nas normas da 

certificação, contando com o auxílio da prefeitura nas obras de infraestrutura. 

1.1.15. EMPREENDIMENTOS DO PRÉ-SAL 

A partir do avanço da atividade petrolífera no litoral paulista e das 

descobertas de reservas em diversos campos da Bacia de Santos, assim como 

a relevância e a complexidade do assunto, são necessárias medidas que 
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possibilitem a internalização dos benefícios econômicos e sociais gerados pelas 

atividades petrolíferas. Também é fundamental a avaliação dos impactos que o 

incremento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural 

poderia gerar. 

A partir desse cenário foram desenvolvidos diversos documentos, estudos 

e cartilhas, como por exemplo: o documento da CESPEG “Petróleo & Gás no 

Estado de São Paulo, “Panoramas, Desafios e Políticas Públicas”; as 

apresentações da Petrobras “Pré-Sal e Oportunidades para o Litoral Paulista” e 

“Os Desafios para o Desenvolvimento do Pré-sal na bacia de Santos”; a 

“Avaliação Ambiental Estratégica” da Dimensão Portuária, Industrial, Naval e 

Offshore no Litoral Paulista; a cartilha do Ministério de Minas e Energia “Pré-sal 

– Perguntas e Respostas”; o documento da câmara dos deputados “Os desafios 

do Pré-sal”; o RIMA dos “Projetos Integrados de Produção e Escoamento de 

Petróleo e Gás Natural no Pólo Pré-sal, Bacia de Santos”, da Petrobras; entre 

outros. 

As previsões presentes nos documentos citados acima incluem: a 

construção de uma sede da Petrobras em Santos, ações estratégicas 

articuladas entre a Petrobras, Prefeitura de Santos e Governo do Estado para o 

bairro do Valongo em Santos, a crescente demanda por serviços 

especializados, grandes necessidades logísticas e demanda e formação de 

recursos humanos especializados, além de outras previsões específicas, 

relacionadas a projetos de lei por exemplo. 

Como suporte das operações na Bacia de Santos, o quadro a seguir 

apresenta os municípios da BS e instalações existentes prognosticadas nos 

documentos citados acima. 

 

Quadro 15 – Previsões do Pré-sal na BS 

Município Instalação Prevista 

Santos Sede, CDA e Laboratório de Geologia 

São Vicente Empresa contratada pela Petrobras de construção e montagem 

Praia Grande Gasoduto de Merluza 

Cubatão Almoxarifado e tratamento de gás na RPBC 

Itanhaém Aeroporto 

Guarujá Base logística em estudo 

Fonte: Petrobras, 2011 
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Na Baixada Santista o potencial das reservas estaria mais relacionado ao 

gás natural. Os municípios mais beneficiados seriam aqueles da região central, 

de acordo com o estudo realizado pela Petrobrás em 2011. 

De acordo com o relatório elaborado em 2011, o Pré-sal apresentaria um 

potencial de expansão econômica da região, demandando a necessidade de  

internalizar as vantagens dessa atividade econômica em benefício da sociedade 

local. 

1.1.16. PLANO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGICO DA BAIXADA SANTISTA (PMDEBS) 2014 - 

2030 

O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada 

Santista realiza um planejamento integrado de quatro eixos temáticos, 

habitação, mobilidade, saneamento e desenvolvimento econômico da Baixada 

Santista. 

O PMDEBS foi subdivido em três etapas, a primeira consiste na 

identificação e leitura de estudos, planos e projetos existentes; realizações de 

entrevistas e reuniões e montagem e integração da base de dados 

georreferenciado, que gerou um total de 20 mapas. A segunda etapa envolveu 

a elaboração de projeções econômicas, demográficas e populacionais: até 

2030, Consolidação de cenários futuros (2015-2020-2026-2030) e as 

projeções de demandas: emprego, habitação e saneamento. 

A terceira etapa realizou a proposição de metas e objetivos setoriais, 

indicação de ações, programas e orientações ao planejamento, proposição de 

Sistema de Monitoramento, Criação de indicadores de acompanhamento e o 

fortalecimento da AGEM e CONDESB. 
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Quadro 16 – Resumo da quantidade de ações propostas  

 

Fonte: AGEM, 2013 

Ao todo, foram propostos 26 objetivos regionais, que devem ser 

alcançados pela implantação de 183 estratégias de desenvolvimento até 2030. 

Quadro 17 - Resumo de Investimentos previstos por macro objetivo e eixo 

indutor na RMBS (até 2030) 

 

Fonte: AGEM, 2013 
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Para o Plano de Bacia o estudo realizado está envolvido no eixo do 

saneamento básico uma vez que está diretamente ligado aos recursos hídricos. 

Portanto, a seguir, ressaltam-se as metas previstas para o Saneamento da 

Baixada Santista. 

Quadro 18 – Metas propostas para o Saneamento Básico 

 

Fonte: AGEM, 2013 
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1.1.17. PROJETO ORLA 

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) é uma ação 

conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua 

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), e o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito da sua Secretaria 

do Patrimônio da União (SPU/MP). Suas ações buscam o ordenamento dos 

espaços litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e 

patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a 

sociedade. Os seus objetivos estão baseados nas seguintes diretrizes: 

 Fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes 

atores do setor público e privado na gestão integrada da orla, 

aperfeiçoando o arcabouço normativo para o ordenamento de uso e 

ocupação desse espaço; 

 Desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social 

para sua gestão integrada; 

 Valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso 

sustentável dos recursos naturais e da ocupação dos espaços 

litorâneos. 

Assim, o Projeto busca responder a uma série de desafios como reflexo da 

fragilidade dos ecossistemas da orla, do crescimento do uso e ocupação de 

forma desordenada e irregular, do aumento dos processos erosivos e de fontes 

contaminantes. 

Além disto, o estabelecimento de critérios para destinação de usos de 

bens da União, visando o uso adequado de áreas públicas, a existência de 

espaços estratégicos (como portos, áreas militares) e de recursos naturais 

protegidos também se configuram em desafios para gestão da orla brasileira 

(MMA, 2016). 

1.1.18. ICMS ECOLÓGICO 

Segundo a ONG brasileira O ECO, o pagamento por serviços ambientais é 

remunerar aquele que, direto ou indiretamente, preserva o meio ambiente. 
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Isso significa recompensar quem ajuda a conservar ou produzir serviços 

ambientais mediante a adoção de práticas que privilegiem a manutenção de 

biomas. Para que esse novo mercado faça sentido, naturalmente a preservação 

do meio ambiente deve gerar mais benefícios econômicos do que a sua 

destruição. Nesse contexto está o ICMS Ecológico. 

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos 

municípios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, dos 

recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do atendimento de 

determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. Não é um 

novo imposto, mas sim a introdução de novos critérios de redistribuição de 

recursos do ICMS, que reflete o nível da atividade econômica nos municípios 

em conjunto com a preservação do meio ambiente. 

A distribuição é realizada conforme o art. 158 da Constituição Federal de 

1988, parágrafo único, do montante acima 75% devem ser distribuídos 

conforme critérios estabelecidos na Constituição e 25% podem ser distribuídos 

segundo critérios estabelecidos conforme lei estadual. 

1.1.19. OBSERVATÓRIO DAS ÁGUAS 

De acordo com ONG WWF Brasil (World Wide Fund for Nature) o 

Observatório das Águas é uma ferramenta para o acompanhamento da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Na prática significa verificar questões como por 

exemplo: as leis referentes ao setor são efetivas e estão sendo aplicadas 

corretamente? Os recursos financeiros destinados à gestão das águas estão 

sendo repassados corretamente entre os órgãos e esferas públicas? A 

sociedade e os comitês de bacias estão participando ativamente das discussões 

e das decisões referentes à água? Os comitês de bacias estão conseguindo 

implementar seus planos e recuperar a qualidade e quantidade das águas? 

O Observatório conta com a participação de mais de 40 instituições 

parceiras do WWF-Brasil de norte a sul do país, desde Universidades, 

Secretarias de Estado de Meio Ambiente, Comitês de Bacias Hidrográficas, 

instituições privadas e organizações não-governamentais e órgãos gestores. 
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1.2. CENÁRIOS DE PLANEJAMENTO ELABORADOS PELA VM 

ENGENHARIA 

As projeções feitas na fase de Prognóstico basearam-se nos resultados 

obtidos pela projeção populacional e nos dados de órgãos oficiais encontrados. 

Os dados mais atuais encontrados à época do estudo são mostrados no 

Quadro 19. 

Quadro 19 - Dados e fontes das projeções 

Dados Fonte Onde encontrar 

Consumo de água per capita 

(L/hab.dia) 

Ministério das 

Cidades (2013) 
http://www.snis.gov.br 

Cobertura do serviço de água em 

relação à população urbana (%) 

Ministério das 

Cidades (2013) 
Indicador (IN023) http://www.snis.gov.br 

Perda de água na distribuição (%) 
Ministério das 
Cidades (2013) 

Indicador (IN049)http://www.snis.gov.br 

Captação superficial (m³/s) CETESB (2014) 
Relatório “Qualidade das águas superficiais no 
Estado de São Paulo” 

Geração de efluentes domésticos 
(kgDBO/dia) 

CETESB (2014) 
Relatório “Qualidade das águas superficiais no 
Estado de São Paulo” 

Percentual de coleta de esgoto na 

área urbana (%) 
CETESB (2014) 

Relatório “Qualidade das águas superficiais no 

Estado de São Paulo” 

Percentual de tratamento de esgoto 

na área urbana (%) 
CETESB (2014) 

Relatório “Qualidade das águas superficiais no 

Estado de São Paulo” 

Percentual de eficiência do 

tratamento de esgoto (%) 
CETESB (2014) 

Relatório “Qualidade das águas superficiais no 

Estado de São Paulo” 

Geração per capita de resíduos 

sólidos (kg/hab.dia) 

Simas e Perez 

(2014) 

Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São 

Paulo 

Percentual de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares (%) 

Ministério das 

Cidades (2013) 
http://www.snis.gov.br 

 

O cálculo dos indicadores para o cenário dirigido foi pautado em metas 

definidas pela empresa consultora, a qual atribuiu valores a serem atingidos 

pelos municípios em 2019, 2023 e 2027 visando ao aumento da qualidade e 

eficiência dos serviços existentes. 

As metas utilizadas, bem como as ações indicadas para o caso da estar 

acima ou abaixo da meta são mostradas no Quadro 20. 

Quadro 20 – Metas municipais deste plano 

parâmetro média em 2013 
meta até 

2019 

meta até 

2023 

meta até 

2027 
ação municipal 

Abastecimento 

Consumo (L/hab.dia) 211 300 250 200 
Se abaixo de 150 L/hab.dia, 
elevar até 2027. 

Se acima da meta, regularizar. 

Cobertura (%) 95 96 98 100 Se abaixo da meta, regularizar. 
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parâmetro média em 2013 
meta até 

2019 

meta até 

2023 

meta até 

2027 
ação municipal 

Se acima da meta, manter. 

Perda (%)4 37 40 35 30 
Se abaixo da meta, manter. 

Se acima, regularizar 

Efluentes domésticos 

Geração (kg 

DBO/hab.dia) 
0,054 

Adequar de acordo com o 

informado pela CETESB 

Coleta (%) 72% 98% 99% 100% 
Se abaixo da meta, regularizar. 

Se acima da meta, manter. 

Tratamento (%) 29% 95% 100% 100% 
Se abaixo da meta, regularizar. 

Se acima da meta, manter. 

Resíduos sólidos 

Geração (kg/hab.dia)  crescimento de 20% até 20275 
Manter resultados. 

Regularizar, atingir meta. 

Coleta de resíduos 

domiciliares (%) 
97% 100% 100% 100% 

Se abaixo da meta, regularizar. 

Se acima da meta, manter. 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. 

O Quadro 21 apresenta os resultados dirigidos para a Baixada Santista 

como um todo. 

Quadro 21 – Premissas do cenário dirigido para a Baixada Santista 

parâmetro 
média em 

2013 

média simulada até 

2019 

média simulada até 

2023 

média simulada até 

2027 

Abastecimento 

Consumo (L/hab.dia) 211 196 194 193 

Cobertura (%) 95 98 99 100 

Perda (%) * 37 33 31 28 

Efluentes domésticos 

Carga Potencial (kg 
DBO/dia) 

94.861 99.199 101.599 103.582 

Coleta (%) 72% 98% 99% 100% 

Tratamento (%) 29% 96% 100% 100% 

Resíduos sólidos 

Geração (kg/dia) 1.611.968 1.671.202 1.711.192 1.744.227 

Coleta de resíduos 

domiciliares (%) 
97% 100% 100% 100% 

 

                                    

4 Considerando que o panorama estadual de perdas na distribuição de água situa-se por 

volta de 40% em média, toda perda física com valores municipais inferiores a 20% foi 

considerada equivocada. Para esses casos,  adotou-se a média do estado de 40%. Essa 

adequação foi realizada devido a constatação de valores inconsistente como 4%, 0%, 8% de 

perda, uma vez que municípios desenvolvidos apresentam, minimamente, 17% de perda. 

5 Crescimento máximo proposto, intermediário entre o cenário da CETESB e o que não 

prevê crescimento algum na taxa. 
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A partir destes valores, as projeções tendenciais e dirigidas foram feitas 

caso a caso, de acordo com as especificações de cada indicador mostradas nos 

itens a seguir. 

1.2.1. DINÂMICA SOCIOECONÔMICA 

Para a determinação da dinâmica socioeconômica foram analisados três 

métodos: o da SABESP – Plano Diretor de Abastecimento de Água, que realiza 

três cenários distintos e também estima a população flutuante ; o segundo 

método foi realizado pela equipe do projeto levando em consideração os dados 

do IBGE e o terceiro método encontrado foi o realizado pela Fundação SEADE. 

1.2.1.1. PROJEÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO (SABESP) 

No Plano Diretor de Abastecimento de Água da Baixada Santista 

(SABESP,2010), foram apresentados cenários para o abastecimento de água 

da Baixada Santista no período de 2010 a 2030. 

Para a elaboração dos cenários realizaram-se projeções populacionais 

residentes, de verão e pico de final de ano. A população de verão 

correspondeu aos meses de janeiro e fevereiro. O pico de final de ano se 

baseou na semana do réveillon que corresponde a um intervalo de 

aproximadamente 2 a 3 dias com o ápice de consumo de água no dia 31 de 

dezembro. Devido ao reduzido espaço de tempo decorrente, em relação ao 

abastecimento de água para essa população flutuante, os períodos são 

considerados como uma situação de emergência. 

O quadro a seguir apresenta a projeção da população residente, a de 

verão (jan./fev.) e pico (réveillon) da Baixada Santista nos anos de 2010 a 

2030. 

Quadro 22 – População Residente, Verão (jan./fev.) e Pico de Final de Ano 

População residente (mar/dez), verão (jan./fev.) e pico de final de ano 

ano mun. Peruíbe Itanhaém Mongaguá P. Grande S. Vicente Cubatão Santos Guarujá Bertioga Total 

2
0
1
0
 resid. 60.759 86.897 44.681 293.889 351.867 441.413 126.548 338.872 45.076 1.790.000 

verão 123.269 194.408 128.416 657.346 392.890 129.193 509.524 502.754 126.068 2.763.868 

pico 146.467 231.126 152.620 779.607 438.571 129.755 599.952 567.697 149.815 3.195.611 

2
0
1
5
 resid. 64.281 92.839 48.186 353.532 383.508 442.361 135.431 379.501 49.364 1.949.002 

verão 129.787 206.705 134.771 737.046 421.590 138.312 507.993 548.711 137.832 2.962.747 

pico 154.670 246.404 160.375 874.641 469.211 138.924 601.057 619.903 164.029 3.429.214 
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2
0
2
0
 resid. 66.799 97.583 51.012 405.978 406.868 142.083 441.641 411.866 53.182 2.077.012 

verão 134.004 216.896 143.644 814.749 442.832 144.897 504.960 588.161 149.057 3.139.200 

pico 160.059 259.257 171.520 968.167 491.887 145.495 600.026 665.486 177.824 3.639.721 

2
0
2
5
 resid. 69.099 102.262 54.051 442.390 422.429 149.384 441.188 432.415 56.427 2.169.646 

verão 137.689 225.897 153.111 872.573 456.831 152.403 503.002 614.488 160.951 3.276.943 

pico 164.775 270.516 183.374 1.038.714 506.867 153.044 599.883 696.709 192.690 3.806.571 

2
0
3
0
 resid. 70.909 106.524 57.207 465.998 436.998 156.619 441.783 450.998 59.607 2.246.643 

verão 139.573 231.234 160.012 911.280 469.667 159.749 501.819 638.609 172.802 3.384.743 

pico 167.261 277.087 192.013 1.086.788 520.531 160.414 600.264 725.552 207.645 3.937.553 

Fonte: SABESP, 2010 

A Ilustração 3, a seguir, contempla a evolução da população de verão 

(jan./fev.) dada pelas populações residentes mais a flutuante, para os três 

cenários de crescimento populacional, que são os cenários inercial, projeção 

dinâmica (adotada) e Porto Brasil em Peruíbe. 

 O cenário inercial (normal), reflete a tendência dos últimos censos 

(natalidade, mortalidade e saldos migratórios decrescentes), sem 

considerar a implantação de projetos de impacto previstos para a 

RMBS. 

 O cenário dinâmico (expansão econômica), reflete a tendência 

de atratividade populacional da região em virtude de um aumento 

significativo dos investimentos produtivos para a exploração do pre-

sal, a duplicação do Porto de Santos, investimentos imobiliários, 

entre outros. 

 O cenário Porto Brasil em Peruíbe, considera a eventual 

implantação de um porto no município de Peruíbe impactando 

fortemente a atratividade populacional (etapas de construção e 

operação) na região extremo sul da RMBS. O impacto seria mais 

acentuado nos municípios de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá.  
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Ilustração 3 – Cenários de crescimento populacional na Baixada Santista 

Fonte: SABESP,2010 

Na Ilustração a seguir é apresentada a evolução das populações residente, 

verão e pico de ano no cenário dinâmico.  

 

Ilustração 4 – Cenário dinâmico da evolução da população na Baixada Santista 

Fonte: SABESP, 2010 

Atualmente, estima-se que a diferença entre a população residente e 

a de pico é de aproximadamente 1,4 milhões de pessoas para toda a 

Baixada, desconsiderando ainda as pessoas que retornam aos seus domicílios 
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de origem no mesmo dia. Acredita-se que essa população flutuante tende a 

crescer de acordo com o crescimento populacional de outras regiões do estado 

e com o aumento das condições de renda e de acesso à região. 

Para fins de planejamento, o Plano Diretor considerou que 400 mil 

pessoas, cerca de 30% do total da população flutuante, retornarão aos seus 

domicílios de origem após o feriado de final de ano e que cerca de 900 mil 

pessoas, cerca de 70%, permanecerão durante a temporada de férias de 

verão. 

As ações propostas no Plano Diretor de Abastecimento não consideram 

nenhum adicional de reservação para atendimento das demandas de pico de 

final de ano, ou seja, a implantação do volume mínimo requerido (1/3 do 

consumo máximo diário de verão), mesmo considerando a alimentação do 

sistema de reservação com a vazão diária de verão será suficiente para 

atender as necessidades dos últimos dias do ano (réveillon). 

1.2.1.2. PROJEÇÃO COM BASE NOS DADOS DO IBGE 

A previsão populacional foi feita por meio do Método da Tendência de 

Crescimento Demográfico, descrito por Madeira e Simões (1972). 

Essa metodologia observa a tendência de crescimento populacional 

do município, entre dois censos demográficos consecutivos, em relação a 

mesma tendência de uma área geográfica hierarquicamente superior, 

no caso estado ou país. 

O método utiliza componentes demográficos como: fecundidade, 

mortalidade e migração. Em síntese, o método de tendência de crescimento 

demográfico, adotado pelo IBGE, tem como princípio a subdivisão de uma área 

maior, cuja estimativa já se conhece, em n áreas menores, de tal forma que 

seja assegurada ao final das estimativas a reprodução da estimativa pré-

conhecida da área maior, mediante a soma das estimativas das áreas menores 

(MADEIRA; SIMÕES, 1972). 
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Considere uma área maior cuja população estimada em um momento t é 

P(t). Subdivida esta área maior em n áreas menores, cuja população de uma 

determinada área i, na época t seja de: 

 

Desta forma, tem-se que: 

 

Decomponha, por hipótese, a população desta área i, em dois termos: ai 

P(t), que depende do crescimento da população da área maior, e bi. O 

coeficiente ai é denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da 

população da área menor i em relação ao incremento da população da área 

maior, e bi é denominado coeficiente linear de correção. 

Como consequência, tem-se que:  

 

Para a determinação desses coeficientes utiliza-se o período delimitado 

por dois censos demográficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos 

dois censos. Ao substituir-se t0 e t1 na equação acima, tem-se que:  

 

 

Por meio da resolução do sistema acima, tem-se que: 

 

 

Deve-se considerar nas expressões anteriores: 

 Época t0 é a data do primeiro censo demográfico, por exemplo: 01 de 

setembro de 1991; 

 Época t1: é a data do segundo censo demográfico, por exemplo: 01 

de agosto de 2000; 

 Época t: 01 de agosto do ano t (ano para o qual a população será 

estimada). 
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Para os municípios essas estimativas deverão ser obtidas pela aplicação 

do modelo, salientando-se que eles serão considerados como áreas menores 

em relação às unidades da federação correspondentes. Já para os setores 

censitários municipais, essas estimativas deverão ser obtidas pela aplicação do 

modelo considerando-os como áreas menores em relação aos municípios em 

que estão inseridos. 

O mesmo método foi utilizado para o cálculo das populações urbana e 

rural dos municípios e distritos. Nesse caso, os valores foram calculados em 

relação às populações correspondentes, urbanas ou rurais, estaduais. Esses 

valores foram obtidos por meio da interpolação dos dados de taxa de 

urbanização dos oito últimos censos (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010), por meio da curva logística. 

A interpolação foi feita primeiramente para a população urbana. Nessa 

situação, a população rural foi considerada complementar e calculada por meio 

da diferença entre a total e a urbana no mesmo ano. Contudo, em alguns 

municípios e distritos, o crescimento urbano projetado superou o total. Nestes 

casos, o cálculo foi feito no sentido inverso. A interpolação foi feita para a 

população rural, enquanto a urbana foi considerada complementar e calculada 

por meio da subtração entre a população total e a rural projetada. 

Após a execução desses procedimentos, algumas projeções ainda 

apresentavam erro, pois de ambas maneiras as condições limite – população 

rural/urbana maior do que zero e menor do que a total – não eram 

respeitadas. Para solucionar esse problema, adotou-se como limite inferior 

para 2060 a quantidade de residências domiciliares do último censo registrado. 

Tal procedimento foi adotado tanto para a população urbana, onde o limite 

inferior foi considerado como a quantidade de domicílios urbanos, quanto para 

a zona rural, com os domicílios rurais. 

A Ilustração 5 abaixo contém o gráfico com a estimativa do crescimento 

populacional na Baixada Santista. 
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Ilustração 5 – Projeção populacional 2015 – 2030 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos 

 

Ilustração 6 – Mapa de previsão da população total (hab) 

No mapa da esquerda verifica-se o cenário atual e do da direita o cenário tendencial projetado 

para 2019 

A partir dos dados obtidos para o crescimento populacional, foi projetada 

a Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (TGCA), de cinco 

em cinco anos, de acordo com a seguinte fórmula: 
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A projeção da TGCA por município, considerando um intervalo de tempo 

de cinco em cinco anos, é mostrada no Quadro 23: 

Quadro 23 - Projeção da evolução da TGCA por município 

 

2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Bertioga 2,078% 1,554% 1,113% 

Cubatão 0,597% 0,476% 0,357% 

Guarujá 0,606% 0,483% 0,363% 

Itanhaém 1,107% 0,863% 0,637% 

Mongaguá 1,476% 1,132% 0,826% 

Peruíbe 0,912% 0,717% 0,533% 

Praia Grande 1,574% 1,202% 0,875% 

Santos 0,025% 0,020% 0,015% 

São Vicente 0,592% 0,472% 0,355% 

 

Os resultados sugerem que haverá um decréscimo na taxa de crescimento 

populacional para os municípios da Baixada Santista a partir de 2020.  

A taxa de urbanização dos municípios também foi obtida, pelo cálculo: 

 

 

Os valores foram divididos no mesmo intervalo de tempo, resultando nos 

dados apresentados no Quadro 24: 

Quadro 24 - Projeção da taxa de urbanização por município 

Municípios 2015 2020 2025 2030 

Bertioga 96% 94% 94% 93% 

Cubatão 100% 100% 100% 100% 

Guarujá 100% 100% 100% 100% 

Itanhaém 97% 97% 96% 96% 

Mongaguá 97% 96% 96% 95% 

Peruíbe 98% 97% 97% 97% 

Praia 
Grande 

100% 100% 100% 100% 
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Santos 100% 100% 100% 100% 

São Vicente 99% 98% 98% 98% 

 

Em relação aos municípios de Cubatão, Praia Grande e Santos os índices 

foram estimados para permanecem praticamente inalterados, o restante dos 

municípios estimou-se que haverá uma leve redução no percentual de 

urbanização. 

Com base nas áreas dos municípios e nas populações totais projetadas, 

também foi calculado o índice de densidade demográfica, pela fórmula: 

 

 

Os resultados são mostrados no Quadro 25: 

Quadro 25 - Projeção da densidade demográfica por município. Os valores estão em 

habitantes/km². 

 

Área 

(km²) 

Dens. Dem. 

(2015) 

Dens. Dem. 

(2020) 

Dens. Demo. 

(2025) 

Dens. Demo. 

(2030) 

Bertioga 490,148 113,558 129,124 142,231 153,709 

Cubatão 142,879 868,168 903,877 935,106 960,498 

Guarujá 143,577 2112,985 2203,730 2287,469 2353,114 

Itanhaém 601,845 154,452 164,090 172,515 179,005 

Mongaguá 141,865 356,698 384,943 406,760 425,080 

Peruíbe 324,549 194,045 203,978 212,529 219,745 

Praia Grande 147,065 1978,159 2154,449 2299,779 2407,575 

Santos 280,674 1509,149 1527,405 1541,892 1551,725 

São Vicente 147,893 2334,330 2420,189 2500,132 2557,457 

 

Os resultados mostram que a maioria dos municípios possuem alto índice 

de densidade demográfica. Em 2015, todos os municípios, com exceção de 

Bertioga e Itanhaém, apresentam índice superior a 166,23 hab./km², valor do 

mesmo para o estado de São Paulo no mesmo ano. 
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Ilustração 7 – Projeção da População Urbana 
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Ilustração 8 – Mapa de previsão da população urbana (hab)No mapa da esquerda 

verifica-se o cenário atual e do da direita o cenário tendencial projetado para 2019 

 

O Quadro 26 a seguir apresenta a projeção da população rural dos 

municípios da Baixada Santista, tendo em vista que Cubatão e Praia Grande 

não possuem oficialmente população rural. 

Quadro 26 – Projeção da População Rural da Baixada Santista 

anos Bertioga Guarujá Itanhaém Mongaguá Peruíbe Santos São Vicente Baixada Santista 

2010 778 56 815 202 668 314 628 3.461 

2011 1.746 297 1.653 844 1.028 99 2.381 8.048 

2012 1.981 355 1.856 999 1.111 99 2.811 9.212 

2013 2.211 412 2.056 1.153 1.193 99 3.234 10.358 

2014 2.436 469 2.252 1.303 1.273 99 3.648 11.480 

2015 2.656 524 2.444 1.450 1.352 99 4.052 12.577 

2016 2.872 578 2.631 1.594 1.430 99 4.446 13.650 

2017 3.083 630 2.813 1.735 1.506 99 4.832 14.698 

2018 3.288 681 2.992 1.871 1.581 99 5.208 15.720 

2019 3.488 731 3.165 2.003 1.653 99 5.572 16.711 

2020 3.682 779 3.332 2.132 1.723 99 5.924 17.671 

2021 3.869 825 3.494 2.256 1.791 99 6.265 18.599 

2022 4.049 871 3.650 2.376 1.857 99 6.594 19.496 

2023 4.223 914 3.800 2.492 1.921 99 6.910 20.359 

2024 4.389 956 3.945 2.602 1.982 99 7.212 21.185 

2025 4.549 995 4.083 2.708 2.040 99 7.502 21.976 

2026 4.700 1.033 4.214 2.808 2.096 99 7.778 22.728 

2027 4.878 1.077 4.339 2.904 2.149 99 8.094 23.540 

2028 5.049 1.120 4.456 2.994 2.198 99 8.396 24.312 

2029 5.208 1.159 4.567 3.079 2.246 99 8.679 25.037 

2030 5.358 1.196 4.670 3.158 2.290 99 8.944 25.715 
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Ilustração 9 – Projeção da População Rural da Baixada Santista 2010 – 2030 

 

Percebe-se que, atualmente, a população rural da Baixada Santista é 

ínfima, comparada a população total da Baixada. De acordo com a projeção, a 

população rural está em crescimento com estimativa de 25 mil habitantes em 

2030 em toda a Baixada. O município de São Vicente destaca-se em relação a 

população rural, estimando-se contar com nove mil habitantes em 2030. 

 

Ilustração 10 – Mapa de previsão da população rural (hab)No mapa da esquerda 

verifica-se o cenário atual e do da direita o cenário tendencial projetado para 2019 
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1.2.1.3. PROJEÇÃO POPULACIONAL SEADE 

O SEADE também realizou projeção populacional para a Baixada Santista. 

A metodologia adotada pelo SEADE envolve as informações mensais de 

nascimento, casamento e óbitos do município sendo associadas aos dados 

censitários, obtendo-se um resultado similar ao realizado com base nos dados 

do IBGE. A população estimada para os municípios da Baixada Santista estão 

apresentados no Quadro 27 a seguir: 

Quadro 27 – Projeção Populacional da Baixada Santista de 2013 a 2030 

município 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Bertioga 52.223 53.915 55.660 57.109 58.595 60.120 61.684 63.290 69.714 75.340 

Cubatão 121.848 122.940 124.043 125.047 126.059 127.079 128.108 129.145 133.607 137.235 

Guarujá 298.169 300.761 303.376 305.938 308.522 311.128 313.756 316.405 328.428 337.853 

Itanhaém 90.492 91.716 92.956 94.088 95.235 96.394 97.569 98.757 103.827 107.733 

Mongaguá 48.787 49.687 50.603 51.380 52.169 52.970 53.784 54.610 57.705 60.304 

Peruíbe 61.644 62.307 62.977 63.609 64.248 64.892 65.543 66.201 68.976 71.318 

Praia 

Grande 
278.727 284.757 290.918 295.928 301.024 306.207 311.480 316.844 338.217 354.070 

Santos 421.896 422.737 423.579 424.599 425.621 426.646 427.673 428.703 432.769 435.529 

S. Vicente 339.955 342.583 345.231 347.733 350.254 352.794 355.352 357.929 369.752 378.230 

Total 1.715.754 1.733.417 1.751.358  1.767.447  1.783.744  1.800.248 1.816.968 1.833.904 1.905.020  1.959.642 

Fonte: SEADE 

 

Ilustração 11 – Projeção populacional SEADE 2015 – 2030 

Fonte: SEADE 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

92 
 

A projeção realizada pelo SEADE não apresenta dados da população 

flutuante da Baixada. Ao comparar os dados estimados da população residente 

feita pela SABESP (vide item 1.2.1.1) com a realizada pelo SEADE, constata-se 

uma diferença média de aproximadamente 240.000 habitantes, sendo que a 

SABESP estima que a população tenha um crescimento mais intenso que o 

SEADE. 

1.2.2. DEMANDAS POR RECURSOS HÍDRICOS 

1.2.2.1. PROJEÇÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA (SABESP) 

Na Baixada Santista, o maior problema relativo aos sistemas públicos de 

abastecimento de água refere-se ao fato de que devem atender, além de sua 

população fixa, à população flutuante, o que ocasiona ociosidade do sistema 

em parte do ano e insuficiência na alta temporada. Esta população, em épocas 

de alta temporada, aproxima-se a 2,5 vezes a população residente. 

As ações para abastecimento de água pela SABESP foram planejadas para 

o atendimento às demandas da população fixa e flutuante, considerando-se o 

consumo médio de uma família por município, sendo o pré-dimensionamento 

das unidades de produção realizado para atendimento às demandas do cenário 

tendencial, ou seja, aquele que reflete um menor nível de investimentos para a 

redução de perdas de água nos sistemas de abastecimento. Caso sejam 

alcançadas metas mais arrojadas, conforme previsto no cenário dirigido, serão 

necessários ajustes no cronograma de obras, com a postergação na 

implantação de obras. 

Em função das diferentes situações de consumo por economia e dos 

indicadores de saneamento a SABESP realizou quatro cenários de demandas. 

Cenário ultraconservador: o consumo médio por economia é considerado 

declinante de acordo com a taxa de ocupações dos domicílios. O índice de 

perdas na distribuição atual é mantido constante ao longo do período de 

planejamento. 

Cenário tendencial: o consumo médio por economia é considerado 

declinante de acordo com a taxa de ocupações dos domicílios; a evolução do 
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índice de perdas prevê o atendimento às metas de redução de perda do 

cenário tendencial. 

Cenário dirigido: O consumo médio por economia é considerado declinante 

de acordo com a taxa de ocupações dos domicílios; a evolução do índice de 

perdas prevê o atendimento às metas de redução de perda do cenário dirigido. 

Cenário dirigido 1: Adotou-se um consumo médio por economia declinante 

com base na redução da taxa de ocupação dos domicílios e com base na 

redução de consumo em função do uso racional da água e da implantação da 

medição individualizada nos novos edifícios. 

Quadro 28 – Municípios e Sistemas de Abastecimento 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

Quadro 29 – Capacidade atual de produção das regiões da Baixada Santista 

Região Sistema Produtor Capacidade atual(L/s) 

Sul 

Guaraú 180 

Mambú-Branco 820 

Antas 76 

Melvi 773 

Itú 113 

Total 1.962 

Central 
Pilões 500 

Cubatão 3.950 

Total 4.450 

Norte (Guarujá) Jurubatuba 1.083 

Total 1.083 

Total Geral 7.495 

Fonte: Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 
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Os quadros a seguir (Quadro 30, Quadro 31 e Quadro 32) mostram as 

demandas em um cenário tendencial da demanda de verão, janeiro e 

fevereiro, pico de verão(réveillon) e demanda restante do ano de março a 

dezembro. 

Quadro 30 - Cenário Tendencial da Demanda Restante do Ano (mar/dez)  

Demanda Restante do Ano (mar/Dez) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Peruíbe 200 215 229 240 249 255 

Itanhaém 273 292 331 369 407 436 

Mongaguá 140 149 163 180 197 214 

Praia Grande 1.144 1.225 1.457 1.695 1.871 1.980 

São Vicente Continental 364 388 466 531 578 626 

SETOR SUL 2.122 2.269 2.646 3.015 3.302 3.511 

São Vicente Insular 1.113 1.130 1.168 1.186 1.188 1.198 

Cubatão 488 490 547 590 633 667 

Santos 1.824 1.844 1.869 1.887 1.901 1.905 

SETOR CENTRAL 3.425 3.464 3.583 3.663 3.722 3.770 

Vicente de Carvalho 477 512 610 695 762 802 

Guarujá 725 765 887 972 1.060 1.110 

SETOR NORTE - GUARUJÁ 1.202 1.278 1.497 1.667 1.822 1.911 

Bertioga 176 200 227 257 288 319 

SETOR NORTE - Bertioga 176 200 227 257 288 319 

TOTAL RMBS 6.925 7.210 7.953 8.602 9.135 9.511 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

Quadro 31 – Cenário Tendencial da Demanda de Verão (jan/fev) 

Demanda de Verão (jan/fev) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Peruíbe 340  365  391   411   428  441  

Itanhaém 519  550   612  671  728  773  

Mongaguá 331  348  376  408  442  474  

Praia Grande 2.078  2.193  2.525  2.873  3.144   3.338  

São Vicente Continental 367  392  470  535  583   631  

SETOR SUL 3.636  3.848  4.374  4.898  5.326   5.657  

São Vicente Insular 1.272  1.287  1.322  1.339  1.339   1.347  

Cubatão 509  512  571  616  660   696  

Santos 2.112  2.132  2.157  2.174  2.190   2.194  

SETOR CENTRAL 3.893  3.932  4.051  4.128  4.189   4.237  

Vicente de Carvalho 484  520  618  705  772   812  

Guarujá 1.197  1.250  1.410  1.537  1.661   1.748  

SETOR NORTE - Guarujá 1.680  1.770  2.028  2.241  2.433   2.560  
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Demanda de Verão (jan/fev) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Bertioga 310  352  404  459  514   568  

SETOR NORTE - Bertioga 310  352  404  459  514   568  

TOTAL RMBS 9.519  9.901  10.856  11.726   12.462  13.022  

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

Quadro 32 – Cenário Tendencial da Demanda de Pico de Final de Ano (Reveillon) 

Demanda de Pico de Final de Ano  (reveillon)  

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Peruíbe 369  397  427  449  470  484  

Itanhaém 565  599  667  733  796  845  

Mongaguá 363  382  413  449  487  523  

Praia Grande 2.253  2.377  2.742  3.124  3.425  3.644  

São Vicente Continental 368  392  470  535  583  631  

SETOR SUL 3.917  4.147  4.719  5.290  5.762  6.127  

São Vicente Insular 1.352  1.369  1.409  1.430  1.433  1.445  

Cubatão 509  513  572  617  661  698  

Santos 2.302  2.328  2.364  2.391  2.417  2.430  

SETOR CENTRAL 4.163  4.210  4.346  4.437  4.511  4.572  

Vicente de Carvalho 484  520  618  705  772  813  

Guarujá 1.282  1.342  1.521  1.667  1.811  1.913  

SETOR NORTE - GUARUJÁ 1.766  1.862  2.140  2.372  2.583  2.726  

Bertioga 334  380  437  498  558  618  

SETOR NORTE - Bertioga 334  380  437  498  558  618  

TOTAL RMBS 10.180  10.599  11.641  12.597  13.414  14.043  

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

A seguir, apresenta-se o cenário dirigido das demandas de verão janeiro e 

fevereiro (Quadro 33), pico de verão (réveillon) (Quadro 34) e demanda 

restante do ano de março a dezembro (Quadro 35) das metas da SABESP. 

Quadro 33 – Cenário Dirigido da Demanda de Verão (jan/fev) 

Demanda de Verão (Jan/Fev) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Peruíbe 340  365  385  399  415  426  

Itanhaém 519  539  569  602  647  683  

Mongaguá 331  344  361  384  414  442  

Praia Grande 2.078  2.110  2.319  2.593  2.810  2.968  

São Vicente Continental 367  383  446  498  533  569  

SETOR SUL 3.636  3.741  4.079  4.476  4.820  5.088  

São Vicente Insular 1.272  1.246  1.239  1.219  1.168  1.133  

Cubatão 509  512  571  608  634  645  

Santos 2.112  2.107  2.085  2.084  2.101  2.112  
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Demanda de Verão (Jan/Fev) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

SETOR CENTRAL 3.893  3.865  3.896  3.911  3.903  3.889  

Vicente de Carvalho 484  496  547  584  616  627  

Guarujá 1.197  1.250  1.410  1.533  1.594  1.600  

SETOR NORTE - GUARUJÁ 1.680  1.746  1.957  2.117  2.210  2.227  

Bertioga 310  344  376  414  459  504  

SETOR NORTE - Bertioga 310  344  376  414  459  504  

TOTAL RMBS 9.519  9.696  10.308  10.918  11.391  11.708  

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

Quadro 34 - Cenário Dirigido da Demanda de Pico de Final de Ano (Ano Novo) 

Demanda de Pico de Final de Ano 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Peruíbe 369  397  421  437  456  469  

Itanhaém 565  589  624  663  715  756  

Mongaguá 363  378  398  425  459  491  

Praia Grande 2.253  2.295  2.535  2.844  3.091  3.273  

São Vicente Continental 368  383  446  498  533  569  

SETOR SUL 3.917  4.041  4.424  4.868  5.255  5.558  

São Vicente Insular 1.352  1.328  1.326  1.310  1.262  1.231  

Cubatão 509  513  572  609  635  646  

Santos 2.302  2.303  2.293  2.301  2.328  2.347  

SETOR CENTRAL 4.163  4.144  4.191  4.220  4.225  4.224  

Vicente de Carvalho 484  496  547  585  616  628  

Guarujá 1.282  1.342  1.521  1.663  1.744  1.765  

SETOR NORTE - GUARUJÁ 1.766  1.838  2.069  2.248  2.360  2.393  

Bertioga 334  372  408  452  503  555  

SETOR NORTE - Bertioga 334  372  408  452  503  555  

TOTAL RMBS 10.180  10.394  11.092  11.789  12.343  12.730  

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

Quadro 35 - Cenário Dirigido da Demanda Restante do Ano (mar/Dez) 

Demanda Restante do Ano (mar/Dez) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Peruíbe 200  214  222  227  235  240  

Itanhaém 273  282  288  300  326  346  

Mongaguá 140  144  148  156  169  182  

Praia Grande 1.144  1.142  1.251  1.415  1.536  1.610  

São Vicente Continental 364  379  442  494  529  564  

SETOR SUL 2.122  2.162  2.351  2.593  2.795  2.942  

São Vicente Insular 1.113  1.089  1.085  1.067  1.017  984  

Cubatão 488  490  547  582  607  616  
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Demanda Restante do Ano (mar/Dez) 

Município 
2008 2010 2015 2020 2025 2030 

vazões (L/s) máx.dia 

Santos 1.824  1.818  1.797  1.797  1.813  1.822  

SETOR CENTRAL 3.425  3.397  3.429  3.446  3.437  3.422  

Vicente de Carvalho 477  488  539  575  606  617  

Guarujá 725  765  887  968  993  962  

SETOR NORTE - GUARUJÁ 1.202  1.254  1.425  1.543  1.599  1.578  

Bertioga 176  192  199  212  233  256  

SETOR NORTE - Bertioga 176  192  199  212  233  256  

TOTAL RMBS 6.925  7.005  7.404  7.794  8.064  8.198  

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

Ilustração 12 – Projeções de demanda para período de verão (jan/fev) 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 
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Ilustração 13 - Projeções de demanda para pico de final de ano (réveillon) 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

 

 

Ilustração 14 – Projeções de demanda para período de restante do ano (mar/dez) 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 
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1.2.2.2. INDÚSTRIA 

Para o cálculo da demanda industrial de água, foi levantado junto ao 

Banco Central do Brasil a produção industrial no país desde 2002, bem como a 

projeção até 2020. 

A projeção dos anos restantes, no cenário tendencial, foi estabelecida a 

partir da média dos dados, de 2002 a 2014. Assim, o cálculo da demanda 

industrial de água, nesse cenário, foi feito a partir da variação da produção 

industrial até o ano em questão. 

 

 

Equação 1 - Cálculo da demanda industrial de água 

 

No cenário dirigido, a demanda industrial foi calculado como o mínimo 

valor entre o cenário projetado e um cenário que considerou que as 

intervenções e a modernização das indústrias fariam o consumo de água em 

2027 ser igual ao consumo de água de 2014. 

 

Ilustração 15 – Demanda Industrial (m³/s) 
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Os resultados de demanda industrial de água são mostrados na Ilustração 

16: 

 

 

Ilustração 16 – Mapa de Previsão da demanda industrial de água (m³/s). No mapa 

da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o 

cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para 

o mesmo ano. 

 

Percebe-se que as sub-bacias do Rio Cubatão e Rio Boturoca concentram 

a demanda de água para as indústrias da Baixada Santista tanto no cenário 

atual como no cenário futuro. Os valores por sub-bacias são mostrados no 

Quadro 36: 
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Quadro 36 - Demanda industrial por sub-bacia (m³/s) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 0 0 0 

Rio Preto Sul 0 0 0 

Rio Itanhaém 0 0 0 

Rio Preto 0 0 0 

Rio Aquapeú 0 0 0 

Rio Branco 0 0 0 

Rio Boturoca 3,23 3,25 3,24 

Rio Cubatão 3,77 3,79 3,78 

Rio Piaçabuçu 0 0 0 

Ilha de São 

Vicente 
0,04 0,04 0,04 

Rio Mogi 0,03 0,03 0,03 

Ilha de Santo 

Amaro 
0 0 0 

Rio Cabuçu 0 0 0 

Rio Jurubatuba 0 0 0 

Rio Quilombo 0 0 0 

Rio Itapanhaú 0 0 0 

Rio Itatinga 0 0 0 

Rio Itaguaré 0 0 0 

Ribeirão 

Sertãozinho 
0 0 0 

Rio Guaratuba 0 0 0 

Praia do Una 0 0 0 
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1.2.2.3. DEMANDA RURAL 

As áreas com cultivos agrícolas na região são mínimas. Em razão disso, as 

projeções de uso de recursos hídricos nesse setor são insignificantes se 

confrontadas com as projeções de abastecimentos públicos e industriais da 

região. O PERH 2004-2007 considerou esse valor igual a zero. 

 

 

Ilustração 17 – Demanda Rural (m³/s) 
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Ilustração 18 – Mapa de Previsão da demanda rural de água (m³/s). No mapa da 

esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o cenário 

tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para o 

mesmo ano.  

 

Quadro 37 - Demanda rural por sub-bacia (m³/s) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 0 0 0 

Rio Preto Sul 0,02 0,02 0,02 

Rio Itanhaém 0 0 0 

Rio Preto 0 0 0 

Rio Aquapeú 0 0 0 

Rio Branco 0 0,01 0 

Rio Boturoca 0 0 0 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 0 0 0 

Rio Piaçabuçu 0 0 0 

Ilha de São 

Vicente 
0 0 0 

Rio Mogi 0 0 0 

Ilha de Santo 
Amaro 

0 0 0 

Rio Cabuçu 0 0 0 

Rio Jurubatuba 0 0 0 

Rio Quilombo 0 0 0 

Rio Itapanhaú 0 0 0 

Rio Itatinga 0 0 0 

Rio Itaguaré 0 0 0 

Ribeirão 

Sertãozinho 
0,05 0,06 0,05 

Rio Guaratuba 0 0 0 

Praia do Una 0 0 0 

 

 

Percebe-se que apenas as sub-bacias do Rio Preto Sul e do Ribeirão 

Sertãozinho possui uma demanda de água para rural chegando no valor 

máximo de 0,0286 m³/s, ou seja, uma demanda muito pequena de água da 

Baixada Santista é destinada para área rural. 

1.2.2.1. DEMANDA URBANA 

Ao analisar os dados do Relatório de Situação de ano base 2014 não foi 

possível fazer a projeção da demanda urbana de consumo de água, uma vez 

que a demanda residencial calculada superou a demanda outorgada fornecida 

em mais da metade dos municípios (363 de 645 municípios) no Estado de São 

Paulo. Por este motivo, a demanda urbana foi considerada igual à demanda 

residencial outorgada. 

O cálculo foi feito pela Equação 2 para o ano de 2014: 

 

Equação 2 - Cálculo da demanda residencial 
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No cenário tendencial, os anos seguintes foram calculados por meio do 

acréscimo populacional projetado para os anos seguintes, como visto na 

Equação 3: 

 

Equação 3 - Cálculo da demanda residencial para os anos futuros no cenário 

tendencial 

 

No cenário dirigido, a Equação 2 foi utilizada para os anos seguintes. Os 

valores de cobertura do serviço, consumo per capita e perda na distribuição 

utilizados correspondem àqueles definidos como metas e explicados no item 

1.2.. No caso, dado pelo indicador IN023 do SNIS calculado pela equação a 

seguir: 

 

Equação 4 - Cálculo do Índice de atendimento Urbano de água 

 

 

Ilustração 19 – Demanda Urbana (m³/s)  
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Ilustração 20 – Mapa de previsão da demanda urbana de água (m³/s). No mapa da 

esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o cenário 

tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para o 

mesmo ano. 

 

Quadro 38 - Demanda urbana por sub-bacia (m³/s) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 0,01 0,01 0,01 

Rio Preto Sul 0,2 0,21 0,19 

Rio Itanhaém 0,37 0,39 0,36 

Rio Preto 0,02 0,02 0,02 

Rio Aquapeú 0,23 0,25 0,22 

Rio Branco 0 0,01 0 

Rio Boturoca 0,72 0,75 0,7 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 0,21 0,21 0,23 

Rio Piaçabuçu 1 1,08 1 

Ilha de São 

Vicente 
2,37 2,39 2,03 

Rio Mogi 0 0 0 

Ilha de Santo 
Amaro 

1,22 1,26 1,17 

Rio Cabuçu 0,01 0,01 0,01 

Rio Jurubatuba 0 0 0 

Rio Quilombo 0 0 0 

Rio Itapanhaú 0,17 0,18 0,17 

Rio Itatinga 0 0 0 

Rio Itaguaré 0,01 0,01 0,01 

Ribeirão 

Sertãozinho 
0 0 0 

Rio Guaratuba 0,02 0,02 0,02 

Praia do Una 0 0 0 

 

No cenário atual, percebe-se que as sub-bacias localizadas na área central 

da bacia concentram a maior demanda urbana em relação ao restante da 

bacia.  

 

Ilustração 21 – Demanda Total (m³/s)  

 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

108 
 

Quadro 39 - Demanda total por sub-bacia (m³/s) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 0,01 0,01 0,01 

Rio Preto Sul 0,22 0,23 0,21 

Rio Itanhaém 0,37 0,39 0,36 

Rio Preto 0,02 0,02 0,02 

Rio Aquapeú 0,23 0,25 0,22 

Rio Branco 0 0,02 0 

Rio Boturoca 3,96 4,01 3,95 

Rio Cubatão 3,99 4,01 4,02 

Rio Piaçabuçu 1 1,08 1 

Ilha de São 
Vicente 

2,41 2,43 2,07 

Rio Mogi 0,03 0,03 0,03 

Ilha de Santo 
Amaro 

1,22 1,26 1,17 

Rio Cabuçu 0,01 0,01 0,01 

Rio Jurubatuba 0 0 0 

Rio Quilombo 0 0 0 

Rio Itapanhaú 0,17 0,18 0,17 

Rio Itatinga 0 0 0 

Rio Itaguaré 0,01 0,01 0,01 

Ribeirão 
Sertãozinho 

0,05 0,06 0,05 

Rio Guaratuba 0,02 0,02 0,02 

Praia do Una 0 0 0 

 

1.2.3. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO (SABESP) 

O PDAA em 2008 indicou obras de transposição das águas da bacias da 

vertente marítima como alternativa para expansão do sistema produtor do Alto 

Tietê. Na Baixada, previu-se a necessidade da captação nos rios Itapanhaú e 

Itatinga, com vazões que seriam encaminhadas, respectivamente, para os 

reservatórios Biritiba e Jundiaí (com represas suficientes para uma 

regularização plurianual com vazão total de 5,65 m³/s, ou reservatórios 

suficientes para uma compensação mensal, vazão total de 4,95 m³/s). 

Outro aproveitamento possível foi estudado pelo PDAA, mas não 

selecionado para implantação futura na RMSP. Tratou-se do aproveitamento do 

Rio Capivari, com trecho de montante no planalto e vertente marítima, onde 

comporia parte da bacia do rio Branco, considerado no estudo da SABESP 
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como o principal manancial abastecedor dos municípios de Peruíbe, Itanhaém, 

Praia Grande e Mongaguá. 

No Rio Branco, foi proposta a implantação do Sistema Produtor Rio Branco 

com previsão de utilizar 1,6 m³/s na 1ª etapa, e 1,6 m³/s na 2ª etapa. Na 

captação desse sistema, considerou-se uma área de drenagem de 240 km2, 

que não incluiu a área de drenagem da tomada d’água atual da Sabesp no Rio 

Capivari para o suprimento da RMSP. 

Esse sistema foi prognosticado pela SABESP em 2008 para atender às 

demandas de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente – 

Área Continental, que beneficiaria uma população aproximada de 1.200.000 

habitantes. 

No Quadro 36, a seguir, apresenta-se as futuras captações para a Baixada 

Santista prognosticadas em 2008 no PDAABS. 

Quadro 40 – Captações previstas e analisadas pela SABESP, previstas em 2008 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

1.2.3.1. REGIÃO SUL 

A principal intervenção proposta para a Região Sul na época foi o Sistema 

Produtor Mambú-Branco, com a implantação de uma nova Estação de 

Tratamento de Água com capacidade final de 3,2 m³/s, que seria implantada 

em 02 etapas, juntamente com um novo manancial de abastecimento com 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

110 
 

captação de até 2,6 m³/s no rio Branco. O sistema teria capacidade de integrar 

e complementar todo o abastecimento da região, desde Peruíbe até Praia 

Grande e São Vicente Continental. A Sabesp deu andamento nas ações 

propostas pelo plano. A primeira etapa das obras do Sistema Produtor já está 

concluída, com capacidade nominal de 1,6 m³/s. Também está prevista a 

implantação da nova ETA Melvi na Praia Grande para garantir melhoria na 

qualidade da agua tratada e continuidade de produção nos períodos chuvosos.  

1.2.3.2. REGIÃO CENTRAL 

Para a Região Central, previa-se o aproveitamento total do Sistema 

Produtor Pilões existente, que na época estava em obras para atingir uma 

capacidade nominal de produção de 600 Us. Sua utilização era prevista para o 

abastecimento município de Cubatão, incluindo os chamados Bairros Cota. 

Previa também a ampliação das instalações da ETA-3 Cubatão, passando de 

3,8 m³/s para 4,81 m³/s, para o abastecimento de Santos e São Vicente 

Insular. Vale salientar que, o 1-1HIDROPLAN possuía, como horizonte de 

planejamento, o ano de 2020, sendo proposto no mesmo a ampliação da 

referida ETA para 5,6 m³/s. No entanto, a produção ainda está restrita pela 

ausência de um sistema de adução compatível com a capacidade de 

tratamento existente, o que toma o sistema de adução de água tratada o 

grande gargalo de produção. 

1.2.3.3. REGIÃO NORTE 

Para o abastecimento do município de Guarujá, incluindo o distrito de 

Vicente de Carvalho, a alternativa escolhida previa a complementação do 

Sistema Jurubatuba com água proveniente da transposição de bacias, com 

vazões de transferência de 1,14 m³/s, captada à montante da tomada d'água 

da Central Hidroelétrica da CODESP na cota 650m. A água captada seria 

encaminhada por um sistema de bombeamento até o divisor de água da bacia 

do rio Jurubatuba, passando a contribuir com o sistema existente. O desnível a 

ser transposto não seria elevado, embora a linha de adução de água bruta 

fosse bastante extensa, contando com, cerca de, 14,5 km de extensão no 
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interior do Parque Estadual da Serra do Mar. Quanto ao sistema de 

tratamento, previa-se a substituição do Posto de Cloração Piaçaguera 

(Jurubatuba) existente, por uma ETA de ciclo completo, tipo convencional. 

Desse modo, o sistema adutor existente seria mantido sem alteração, apenas 

com a complementação de um novo manancial. A unidade de tratamento, 

denominada ETA Jurubatuba teria capacidade nominal de 2,0 m³/s mas, com 

02 mananciais de abastecimento, os rios Jurubatuba e Itatinga. A Sabesp deu 

andamento nas ações propostas pelo plano, com a duplicação da adutora de 

água bruta até o Guarujá, ocorrida em 1998 e atualmente está implantando 

uma Estação de Tratamento, conforme planejado. Para o abastecimento do 

município de Bertioga, os Sistemas Produtores Caruara e Boraceia seriam 

mantidos sem qualquer alteração. Para o abastecimento da região central do 

município e da praia de Itaguá, previa-se o aproveitamento do sistema 

existente, Furnas e Pelões, com reforço de um novo sistema (Sistema 

Itapanhaú). O Sistema Produtor Itapanhaú, previsto, contaria com uma 

captação no rio de mesmo nome, um sistema de adução de água bruta, uma 

ETA (Indaiá) de ciclo completo com capacidade de 210 L/s, um sistema de 

adução de água tratada interligado a unidade de reservação. O tratamento 

existente no Sistema Bertioga deveria ser mantido, enquanto que o CR 

Bertioga, além de ser ampliado, teria seu abastecimento complementado pelo 

Sistema Itapanhaú através de uma nova adutora de interligação. 

1.2.4. DISPONIBILIDADE SUBTERRÂNEA 

A formação dos aquíferos da Baixada Santista não é favorável para o 

provimento de grandes volumes de água potável e a proximidade desses 

sistemas com a água salgada por vezes tornam suas águas inadequadas para 

consumo humano. 

1.2.5. BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL FUTURO 

O balaço hídrico é uma técnica utilizada no gerenciamento de recursos 

hídricos que permite ao gestor verificar se uma determinada bacia hidrográfica 

ainda possui disponibilidade hídrica remanescente para atender a algum novo-

outro uso. 
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Para o cálculo do balanço hídrico futuro de uma bacia hidrográfica são 

necessárias as seguinte informações: disponibilidade hídrica natural da bacia 

hidrográfica e demanda atual e futura de água desta bacia e um critério que 

permita avaliar se área estudada ainda está apta ou não a fornecer mais água 

para novos usos. 

A Baixada Santista é por composta por uma quase infinidade de cursos 

d’água que fluem para o mar e outras áreas costeiras bastante planas que não 

chegam a acumular suas águas em canal ou curso d’água, entregando-as 

diretamente o mar por escoamento laminar ou através do lençol freático. Essa 

característica de drenagem impede que se faça um estudo hidrológico de todas 

suas muitas bacias hidrográficas de grande, médio e pequeno porte, sendo 

para tanto necessário dividir a Baixada Santista em sub-áreas de drenagem. 

Este estudo do balanço hídrico adotará as mesmas 21 sub-bacias ou sub-

áreas do Diagnóstico que, por definição, não são compostas necessariamente 

por uma única bacia hidrográfica, mas um conjunto de bacias hidrográficas e 

áreas costeiras que possuem uma característica comum. 

Neste sentido, por exemplo, é incoerente tratar da disponibilidade hídrica 

da sub-bacia/sub-área da “Ilha de São Vicente”, uma vez que essa porção de 

área, na realidade, é composta por diversos canais naturais ou artificiais de 

drenagem que drenam suas águas para exutórios diferentes, além de outras 

regiões planas que drenam suas águas diretamente o mar, para os grandes 

canais que rodeiam a ilha ou mesmo para o estuário santista. Seria mais 

correto tratar da disponibilidade hídrica de cada um dos muitos canais naturais 

ou artificiais da Ilha de São Vicente, inclusive fazer tratamento diferenciado 

para áreas área costeiras que não possuem um exutórios concentrado. Tal 

estratégia, no entanto, não lograria êxito em um Plano de Bacia, uma vez que 

não permitirá ao gestor uma análise mais holística e integrada dos problemas 

do gerenciamento de recursos hídricos de toda a Baixada Santista. 

Aqui neste Plano de Bacia, portanto, essa incoerência supracitada será 

ignorada em prol de uma análise mais elevada de toda região. 
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A Baixada Santista, ademais, possui outra característica especial: as 

marés e a intrusão da frente ou cunha salina no solo e nas águas superficiais 

costeiras. De fato ainda não há estudo que permita estimar qual é o avanço 

dessa cunha salina na região, para que se possa fazer algum tratamento 

hidrológico diferenciado no estudo da disponibilidade hídrica das águas doces 

apenas, escoimado dos efeitos das mares e da intrusão salina. No Diagnóstico 

deste Plano de Bacia, além de apresentar o estudo hidrológico convencional 

para a Baixada Santista (chamado de “cota zero”), a contratada empenhou-se 

em apresentar uma metodologia expedita que permitisse separar as águas 

gerais da Baixada Santista das águas “provavelmente doces” da Baixada 

Santista. Esta proposta consistiu em adotar a cota 5 m (conforme datum 

vertical do marégrafo de Imbituba, SC) como o limite para os efeitos das 

marés e da intrusão salina, ou seja, as águas acima desta são “provavelmente 

doces” e as águas abaixo desta cota são “eventualmente não doces”. A cota 5 

m foi adotada pela empresa por ser uma curva de nível levantada/traçada pelo 

IGC em suas folhas topográficas na escala 1:10.000, ou seja, por existir 

cartograficamente, e porque quase todas as captações de água sempre doce 

da SABESP se encontram próximas à esta cota 5 m, indicando ser um limite 

provável para o avanço da intrusão salina na região. 

O presente balanço hídrico, portanto, será apresentado considerando as 

21 sub-áreas de drenagem, e metodologias chamadas no Diagnóstico de “cota 

zero” e “cota cinco”. 

1.2.5.1. DISPONIBILIDADE HÍDRICA FUTURA 

A disponibilidade hídrica natural da Baixada Santista e suas 21 sub-áreas 

foram apresentadas no Diagnóstico e serão aqui também utilizadas como a 

disponibilidade hídrica futura, uma vez que não há estudos publicados ou uma 

literatura técnica consagrada que permitam inferir sobre esta disponibilidade 

hídrica futura em uma determinada região. 
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1.2.5.2. DEMANDA FUTURA 

A demanda futura de água pode ser calculada por diversos métodos, 

porém não há melhor estratégia que a adoção dos resultados apresentados 

pela própria SABESP, responsável pelo abastecimento de água na Baixada 

Santista em seu Plano Diretor de Abastecimento da Baixada Santista 2010 – 

2030, atualizado entre 2008 e 2009. 

Os dados a seguir são provenientes deste estudo e serão utilizados para a 

verificação do balanço hídrico futuro da Baixada Santista e suas 21 sub-áreas. 

Quadro 41 – Capacidade de produção das regiões da Baixada Santista, em 2008 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

115 
 

Quadro 42 – Capacidade total prevista para 2030 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

O sistema de abastecimento da Baixada Santista possuía, em 2008 uma 

capacidade de produção de água de 7.495 L/s com previsão de ampliação de 

4.030 L/s, prognosticada naquele plano. No entanto, a demanda por água 

prevista ultrapassava a disponibilidade estimada, o que resultava num balanço 

hídrico negativo, com déficit prognosticado em 2008 de 914 L/s para a 

demanda de verão no ano de 2030.  

Quadro 43 – Balanço global, prognosticado em 2008 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

De acordo com o PDAABS-SABESP, o balanço global da Baixada Santista 

não seria suficiente para atender à demanda de verão prognosticada naquele 

plano; previa-se que a disponibilidade de água captada, considerando-se uma 

garantia de 95%, não seria suficiente para atender à demanda em 2008 de 

verão e o restante do ano, de modo que alcançaria déficits de até 2.045 L/s 

em 2010 e de 4.944 L/s em 2030. 

No entanto, a falta d'água nem sempre acontece na magnitude estimada, 

pois a ocorrência simultânea de eventos críticos possui baixa probabilidade de 

tornar-se realidade. Na prática, os déficits seriam atenuados por uma maior 
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disponibilidade hídrica dos mananciais, em períodos hidrológicos favoráveis, o 

consumo se tornaria menor, devido a uma diminuição no afluxo de população 

flutuante ou pela ocorrência de temperaturas médias baixas no 

período.(SABESP,2010) 

Nos quadros a seguir o PDAABS- SABESP apresentou o balanço hídrico 

prognosticado em 2008, subdivididos nos sistemas de abastecimento das 

regiões Norte, Central e Sul da Baixada Santista. 

Quadro 44 – Balanço Hídrico do Sistema NORTE, prognosticado em 2008 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

Quadro 45 – Balanço Hídrico do Sistema CENTRAL, prognosticado em 2008 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

Quadro 46 – Balanço hídrico do sistema SUL, prognosticado em 2008 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

117 
 

Analisando cada uma das regiões independentemente, aquele estudo 

avaliou que a Região Sul seria a mais crítica, com déficits que poderiam 

alcançar até 1.876 L/s em 2010 e 3.680 L/s em final de plano. (SABESP,2010) 

A partir do histórico de relatos de desabastecimento da época, 

comprovou-se que havia fragilidade no abastecimento da região, 

principalmente na Praia Grande, que crescera demasiadamente na década 

anterior e não contava com um grande sistema produtor e muito menos com 

volume de reservação adequado as suas demandas. Naquela época, o Sistema 

Cubatão compensava esse déficit, por meio de interligações existentes com o 

Boqueirão na Praia Grande de 500 L/s e São Vicente Continental de 160 L/s.  

Na região Norte, o município de Guarujá teria um déficit no atendimento 

de água de até 687 L/s em 2010 e 1.477 L/s em final de Plano, se fosse 

considerada a concomitância com os eventos críticos (período de seca). 

Na região Central a demanda era atendida com folga e seu excedente 

ainda ajudava a abastecer outros municípios como Praia Grande e outros 

municípios da região Sul e Norte. 

Portanto, ficou evidente que as regiões Norte e Sul eram as mais críticas 

em relação ao abastecimento. Na região Sul estava em andamento a execução 

de obras de implantação de um novo Sistema Produtor, o Mambú-Branco, que 

teria em sua primeira etapa uma capacidade nominal de 1600 L/s e sua 

segunda etapa alcançaria 3.200 L/s. As obras de adução seriam implantadas 

em etapa única. (SABESP,2010) 

Para a Região Centro, embora a produção média do Sistema Cubatão 

estivesse limitado a 3.950 L/s, a ETA-3 Cubatão já possuía uma capacidade 

instalada de 5.500 L/s, necessitando na época de algumas adequações e da 

ampliação do sistema de adução de água tratada, especificamente com a 

implantação de uma nova linha de adução. A ETA Pilões tinha capacidade de 

tratamento de 600 L/s (SABESP,2010). 
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Ilustração 22 – Transferências e ampliações do sistemas de Abastecimento, previstas 

em 2008 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

Em resumo, o estudo da SABESP acima permite concluir que para o 

abastecimento futuro da Baixada Santista, em relação às outorgas de 2012 

(base da demanda de água chamada atual deste estudo), a região deverá 

contar com uma captação adicional de 3200 L/s na sub-área do Rio Branco, 

afluente do Rio Itanhaém, uma captação adicional de 1.000 L/s no Cubatão, 

1.430 L/s no Rio Itapanhaú e 1.260 L/s no Rio Guaratuba. 

1.2.5.3. CRITÉRIO DE CRITICIDADE DE BACIA HIDROGRÁFICA 

A Lei Estadual 9.034 de 1994, em seu Art. 14., estabeleceu crítica toda 

bacia hidrográfica que apresente um volume de captações maior do que 50% 

de seu Q7,10. 

Uma bacia diagnosticada como crítica deverá ter um tratamento especial 

dentro do sistema de gerenciamento de recursos hídrico, aliás, 

demasiadamente oneroso e complexo para os usuários de águas e para o 

órgão gestor, o DAEE. 

É evidente que se deva evitar que uma bacia hidrográfica atinja o limite 

que a enquadraria como crítica, de sorte que o DAEE preferirá não emitir 

outorgas de captação adicionais nestas bacias. No entanto, não raro, o que se 
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pretende evitar irá ocorrer por caso das demandas do sistema de 

abastecimento público. 

Na Baixada Santista, por exemplo, devido à flutuação da população no 

pico de final de ano (réveillon), o comportamento sazonal no carnaval, em 

finais de semana, feriados e temporada de verão (janeiro e fevereiro), não é 

incomum a SABESP adotar a praxe da captação em volume superior ao Q7,10. 

Por outro lado, é sabido que o critério da “soma das vazões captadas em 

uma determinada bacia hidrográfica”, sem considerar as vazões devolvidas ao 

curso d’água em forma de lançamento é um critério demasiado restritivo. Esse 

critério foi elaborado quando, na realidade, a outorga pelo uso dos recursos 

hídricos ainda engatinha no Estado de São Paulo e não se tinha certeza se as 

vazões lançadas se tornariam objeto de outorga sistemática no Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos que iniciava. Hoje, no entanto, tem-se o 

entendimento que as vazões lançadas também devem ser incluídas no balanço 

hídrico; isto será aqui adotado. 

1.2.5.4. BALANÇO HÍDRICO FUTURO NA “COTA ZERO” 

O Quadro 47 apresenta o balanço hídrico das 21 sub-áreas da Baixada 

Santista para a chamada “Cota Zero” e teve como base a disponibilidade 

hídrica natural proposta pelo DAEE, os dados de outorga de 2012 e o cenário 

de ampliação de captações da SABESP até 2030. 
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Quadro 47 - Balanço Hídrico “Cota Zero” para o Cenário de Abastecimento da SABESP 

em 2030 

sub-área 
Q7,10 

(L/s) 

dispon. 

hídrica 

natural 
(L/s) 

demanda 

(L/s) 

demanda 
SABESP 

(L/s) 

bal. 
hídrico 

(L/s) 

dispon. hídrica 
remanescente 

(L/s) 

bal. 
hídrico 

/ Q7,10 

1 Praia do Una 144,60 72,30 0,00   144,60 72,30 0% 

2 Rio Perequê 778,10 389,05 44,20   733,90 344,85 6% 

3 Rio Preto Sul 1.719,60 859,80 -184,10   1.903,70 1.043,90 0% 

4 
Rio Itanhaém 

(sem afluentes) 
1.365,80 682,90 -599,70   1.965,50 1.282,60 0% 

- 
Rio Itanhaém 

(com afluentes) 
7.852,90 3.926,45 8.214,90 3.200,00 -3.562,00 ñ há 145% 

5 

Rio Preto 

(afluente do Rio 
Itanhaém) 

3.771,40 1.885,70 -0,50   3.771,90 1.886,20 0% 

6 

Rio Aguapeú 

(afluente do Rio 

Itanhaém) 

1.507,00 753,50 -2,10   1.509,10 755,60 0% 

7 

Rio Branco 

(afluente do Rio 
Itanhaém) 

3.260,50 1.630,25 9.000,80 3.200,00 -8.940,30 ñ há 374% 

8 Rio Boturoca 2.632,50 1.316,25 1.809,20   823,30 ñ há 69% 

9 Rio Cubatão 2.487,10 1.243,55 8.317,50 1.000,00 -6.830,40 ñ há 375% 

10 Rio Piaçabuçu 999,60 499,80 0,00   999,60 499,80 0% 

11 
Ilha de São 

Vicente 
1.017,50 508,75 -262,80   1.280,30 771,55 0% 

12 Rio Mogi 1.062,90 531,45 2.067,30   -1.004,40 ñ há 194% 

13 
Ilha de Santo 

Amaro 
2.174,30 1.087,15 0,00   2.174,30 1.087,15 0% 

14 Rio Cabuçú 1.063,80 531,90 74,30   989,50 457,60 7% 

15 Rio Jurubatuba 1.310,10 655,05 2.949,20   -1.639,10 ñ há 225% 

16 Rio Quilombo 1.238,30 619,15 980,00   258,30 ñ há 79% 

17 
Rio Itapanhaú 
(sem afluentes) 

2.479,70 1.239,85 633,00 1.430,00 416,70 ñ há 83% 

- 
Rio Itapanhaú 
(com afluentes) 

5.561,70 2.780,85 1.991,60 1.430,00 2.140,10 ñ há 62% 

18 

Rio Itatinga 

(afluente do Rio 

Itapanhaú) 

1.555,60 777,80 1.288,10   267,50 ñ há 83% 

19 Rio Itaguaré  1.526,50 763,25 70,40   1.456,10 692,85 5% 

20 

Ribeirão 

Sertãozinho 

(afluente do Rio 
Itapanhaú) 

1.180,80 590,40     1.180,80 590,40 0% 

21 

Rio Guaratuba 1.863,70 931,85 602,20 1.260,00 1,50 ñ há 100% 

Rio Guaratuba 
(com o aumento 

da reversão 

para o Alto 
Tietê) 

1.863,70 931,85 1.102,20 1.260,00 -498,50 ñ há 127% 

Bacia Hidrográfica 35.139,40 17.569,70 27.287,00 6.890,00 962,40 9.484,80 97% 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos utilizando dados do DAEE, 2016 
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Em que: 

 Q7,10: mínima vazão média de sete dias consecutivos esperada para 

tempo de recorrência de 10 anos; 

 disponibilidade hídrica natural: igual a 50% do Q7,10; 

 demanda: composição das captações superficiais (valores positivos) 

com os lançamentos (valores negativos) do banco de outorgas do 

DAEE de 2012 por sub-área; 

 demanda SABESP: demanda de água adicional projetada pela 

SABESP para atender ao cenário de 2030 de seu Plano Diretor de 

Abastecimento de Água da Baixada Santista; 

 bal. hídrico: Q7,10 ‘menos’ a demanda atual e a demanda adicional da 

SABESP; 

 dispon. hídrica remanescente: disponibilidade hídrica natural ‘menos’ 

a demanda atual e a demanda adicional da SABESP; 

 bal. hídrico / Q7,10: relação entre o balanço hídrico e o Q7,10. (Obs.: 

se este quociente for maior que 50%, a bacia hidrográfica será 

considerada crítica conf. Lei Estadual 9.034/1994.) 

O Quadro 47 acima permite concluir que, à “Cota Zero”, serão críticas em 

2030 as seguintes sub-áreas ou bacias hidrográfica: 

 sub-área do Rio Itanhaém (com afluentes); 

 bacia hidrográfica do Rio Branco (afluente do Rio Itanhém); 

 sub-área do Rio Boturoca; 

 bacia hidrográfica do Rio Cubatão; 

 sub-área do Rio Mogi; 

 sub-área do Rio Jurubatuba; 

 sub-área do Rio Quilombo; 

 sub-área do Rio Itapanhaú; 

 bacia hidrográfica do Rio Itatinga e; 

 sub-área do Rio Guaratuba. 
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O Quadro 47 acima também permite concluir que, à “Cota Zero”, há 

disponibilidade hídrica remanescente considerável nas seguintes sub-áreas ou 

bacias hidrográfica: 

 sub-área do Rio Preto Sul (Peruíbe) 

 bacia hidrográfica do Rio Preto (afluente do Rio Itanhaém) 

 bacia hidrográfica do Rio Aguapeú (afluente do Rio Itanhaém) 

 sub-área do Rio Cabuçú 

 sub-área do Rio Itaguaré  

 bacia hidrográfica do Ribeirão Sertãozinho (afluente do Rio 

Itapanhaú) 

Outras áreas com vazão remanescente considerável, mas não citadas 

acima são “falsos positivos” do modelo adotado, uma vez que, apesar de 

possuírem boa área de drenagem e pouco uso atual, drenam suas águas para 

exutórios diversos. 

O Quadro 47, no entanto, permite concluir erroneamente que haveria uma 

disponibilidade hídrica remanescente na Baixada Santista, à “Cota Zero” de 

9,5 m³/s. Essa vazão não é real! Essa informação deverá ser utilizada com 

cuidado pelos gestores de recursos hídricos, uma vez que essa água não está 

concentrada em uma quantidade finita de exutórios e, portanto, viável para o 

uso. 

Por fim, o Quadro 47 permite concluir que a Bacia Hidrográfica como um 

todo é, sim, uma região hidrográfica crítica (demanda = 97% do Q7,10) e 

deverá, portanto, fazer parte de um gerenciamento especial, conforme prevê a 

legislação estadual vigente. 

1.2.5.5. BALANÇO HÍDRICO FUTURO NA “COTA CINCO” 

O Quadro 48 apresenta o balanço hídrico das 21 sub-áreas da Baixada 

Santista para a chamada “Cota Cinco” e teve como base a disponibilidade 

hídrica natural proposta pelo DAEE para os cursos d’água que cruzaram a cota 

5 m com vazão superior a 10 m³/h, os dados de outorga de 2012 e o cenário 

de ampliação de captações da SABESP até 2030. 
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Quadro 48 – Balanço Hídrico “Cota Cinco” para o cenário atual de uso acrescido das 

demandas futuras da SABESP para o 2030 

sub-área 
Q7,10 

(L/s) 

dispon. 

hídrica 

natural 
(L/s) 

demanda 

(L/s) 

demanda 
SABESP 

(L/s) 

bal. 
hídrico 

(L/s) 

dispon. hídrica 
remanescente 

(L/s) 

bal. 
hídrico 

/ Q7,10 

1 Praia do Una 60,00 30,00 0,00   60,00 30,00 0% 

2 Rio Perequê 420,00 210,00 40,00   380,00 170,00 10% 

3 Rio Preto Sul 940,00 470,00 -184,10   1.124,10 654,10 0% 

4 
Rio Itanhaém 

(sem afluentes) 
20,00 10,00 -599,70   619,70 609,70 0% 

- 
Rio Itanhaém 

(com afluentes) 
7.520,00 3.760,00 8.214,90 3.200,00 -3.894,90 ñ há 152% 

5 

Rio Preto 

(afluente do Rio 
Itanhaém) 

1.770,00 885,00 -0,50   1.770,50 885,50 0% 

6 

Rio Aguapeú 

(afluente do Rio 

Itanhaém) 

990,00 495,00 -2,10   992,10 497,10 0% 

7 

Rio Branco 

(afluente do Rio 
Itanhaém) 

4.740,00 2.370,00 9.000,00 3.200,00 -7.460,00 ñ há 257% 

8 Rio Boturoca 1.020,00 510,00 1.809,20   -789,20 ñ há 177% 

9 Rio Cubatão 3.240,00 1.620,00 8.317,50 1.000,00 -6.077,50 ñ há 288% 

10 Rio Piaçabuçu 10,00 5,00 0,00   10,00 5,00 0% 

11 
Ilha de São 

Vicente 
30,00 15,00 -262,80   292,80 277,80 0% 

12 Rio Mogi 760,00 380,00 1.610,00   -850,00 ñ há 212% 

13 
Ilha de Santo 

Amaro 
240,00 120,00 0,00   240,00 120,00 0% 

14 Rio Cabuçú 570,00 285,00 60,00   510,00 225,00 0% 

15 Rio Jurubatuba 870,00 435,00 2.949,20   -2.079,20 ñ há 339% 

16 Rio Quilombo 1.030,00 515,00 980,00   50,00 ñ há 95% 

17 
Rio Itapanhaú 
(sem afluentes) 

2.480,00 1.240,00 633,00 1.430,00 417,00 ñ há 83% 

- 
Rio Itapanhaú 
(com afluentes) 

5.720,00 2.860,00 1.991,60 1.430,00 2.298,40 ñ há 60% 

18 

Rio Itatinga 

(afluente do Rio 

Itapanhaú) 

2.100,00 1.050,00 1.288,10   811,90 ñ há 61% 

19 Rio Itaguaré  510,00 255,00 70,40   439,60 184,60 0% 

20 

Ribeirão 

Sertãozinho 

(afluente do Rio 
Itapanhaú) 

1.140,00 570,00 0,00   1.140,00 570,00 0% 

21 

Rio Guaratuba 1.150,00 575,00 602,20 1.260,00 -712,20 ñ há 162% 

Rio Guaratuba 
(com o aumento 

da reversão 

para o Alto 
Tietê) 

1.150,00 575,00 1.102,20 1.260,00 -1.212,20 ñ há 205% 

Bacia Hidrográfica 24.090,00 12.045,00 26.810,40 6.890,00 -9.610,40 4.228,80 140% 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos utilizando dados do DAEE, 2016 
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Em que: 

 Q7,10: mínima vazão média de sete dias consecutivos esperada para 

tempo de recorrência de 10 anos; 

 disponibilidade hídrica natural: igual a 50% do Q7,10; 

 demanda: composição das captações superficiais (valores positivos) 

com os lançamentos (valores negativos) do banco de outorgas do 

DAEE de 2012 por sub-área; 

 demanda SABESP: demanda de água adicional projetada pela 

SABESP para atender ao cenário de 2030 de seu Plano Diretor de 

Abastecimento de Água da Baixada Santista; 

 bal. hídrico: Q7,10 ‘menos’ a demanda atual e a demanda adicional da 

SABESP; 

 dispon. hídrica remanescente: disponibilidade hídrica natural ‘menos’ 

a demanda atual e a demanda adicional da SABESP; 

 bal. hídrico / Q7,10: relação entre o balanço hídrico e o Q7,10. (Obs.: 

se este quociente for maior que 50%, a bacia hidrográfica será 

considerada crítica conf. Lei Estadual 9.034/1994.) 

O Quadro 48 acima permite concluir que, à “Cota Cinco”, serão críticas em 

2030 as mesmas sub-áreas ou bacias hidrográfica do Quadro 47. Noutras 

palavras, mudando o critério “Cota Zero” para “Cota Cinco”, mantem-se 

críticas as mesmas sub-áreas ou bacias hidrográficas 

O Quadro 48 acima também permite concluir que, à “Cota Cinco”, não há 

mais disponibilidade hídrica remanescente considerável nas sub-áreas do Rio 

Cabuçu e Rio Itaguaré. 

1.2.6. SANEAMENTO BÁSICO 

1.2.6.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

A SABESP definiu como premissa básica geral que os índices de 

atendimento de cada localidade deverão evoluir gradativa e linearmente até 

atingir 98% no ano 2025 e 100% no final de plano em 2030, excetuando-se o 

município de Santos, que deverá manter seu índice atual de 100% ao longo de 
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todo o horizonte de planejamento. O quadro a seguir apresenta a evolução do 

índice de atendimento dos sistemas de abastecimento de água para cada um 

dos municípios da RMBS ao longo do horizonte de planejamento. 

Quadro 49– Evolução do índice de atendimento – 2007 a 2030 

 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

No Plano Diretor, assumiu-se a premissa que até o ano 2025 ainda haverá 

um contingente populacional presente em moradias desconformes ainda não 

servidas por rede pública de abastecimento. Adotou-se que a efetiva 

universalização de 100% de atendimento ocorrerá somente em 2030, quando 

houver a regularização ou remoção das respectivas moradias e conexão à rede 

pública de abastecimento. 

Também foi estabelecido que o incremento de ligações atendidas devesse 

ser no mínimo igual ao incremento do crescimento vegetativo anual da 

população acrescido das ligações desconformes regularizadas.  

Cabe ressaltar que o índice de atendimento de Bertioga está referenciado 

ao número total de economias do município, ou seja, incluindo os condomínios 

particulares não operados pela SABESP. Estima-se que, atualmente, as 

ligações dos sistemas particulares sejam da ordem de 28% do total de 

economias do município, portanto, o índice global de atendimento do município 

(SABESP e sistemas particulares) é da ordem de 89%.  
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O Plano Diretor de Abastecimento da SABESP conta com o cenário dirigido 

e o cenário tendencial para a redução dos índices de perdas do sistema de 

abastecimento público de água. O estudo foi fundamentado nos seguintes 

critérios: 

 Matriz de redução de perdas adotada pelo MASPP – Método de 

Análise e Solução de Problemas de Perdas; 

 Metas do Programa Corporativo de Perdas da Sabesp 2008-2018; 

 Modelos considerando uma relação entre o IPDt e o IIE (índice infra-

estrutural de perdas reais) ou ILI (Infrastructure Leakage Index); 

No cenário tendencial considerou-se que haverá uma ampliação moderada 

nas ações e investimentos para a redução de perdas, no qual o Índice de 

perdas totais (IPDt) atual se reduzirá ao longo do período de planejamento 

proporcionalmente às metas do índice de infraestrutura de perdas reais (IIE) 

estabelecidas na Ilustração 25 a seguir. 

 

Ilustração 23 – Metas de IPDt – Cenário tendencial 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

Quadro 50– Cenário Tendencial de Perdas do Sistema 

município/sistema IIE (2008) 

IPDT – metas 

corporativas 
(L/lig.dia) 

projeção de IPDt proposta no PDA (L/lig.dia) 

ano ano 

2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Peruíbe 2,5 229 166 166 166 166 166 166 

Itanhaém 3 213 199 199 199 199 199 199 

Mongaguá 2,5 238 159 159 159 159 159 159 
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município/sistema IIE (2008) 

IPDT – metas 

corporativas 
(L/lig.dia) 

projeção de IPDt proposta no PDA (L/lig.dia) 

Praia Grande 9,1 617 555 543 514 484 454 425 

S. Vicente Contin. 6,7 523 414 404 380 355 331 307 

S. Vicente Insular 11,4 891 705 694 667 641 614 588 

Santos 6,3 459 457 449 427 405 383 361 

Cubatão 7 497 419 408 384 354 327 300 

Guarujá 9,4 1207 623 623 613 537 501 465 

Vic. de Carvalho 11 810 647 639 618 598 577 557 

Bertioga 6,2 345 398 391 374 356 339 321 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

No cenário dirigido, considerou-se que as ações e investimentos para a 

redução de perdas até 2018 serão compatíveis com as metas propostas no 

Programa Corporativo de Redução de perdas da SABESP, no qual o IPDt se 

reduzirá em conformidades com metas estabelecidas. A partir de 2018, 

propôs-se metas mais arrojadas para a redução do IIE, onde o IPDt de cada 

localidade variará até 2030 em função da relação de seus respectivos IIE, 

conforme a Ilustração 26 a seguir. 

 

Ilustração 24 – Metas de IPDt – Cenário Dirigido 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

Quadro 51 - Cenário Dirigido das Perdas do Sistema  

município/sistema IIE (2018) 

IPDt - metas corporativas 
(L/lig.dia) 

projeção de IPDt proposta no 
PDA (L/lig.dia) 

ano ano 

2007 2008 2010 2015 2018 2020 2025 2030 

Peruíbe 2 229 166 165 145 131 131 131 131 

Itanhaém 1,2 213 199 173 111 80 80 80 80 

Mongaguá 1,4 238 159 140 107 91 91 91 91 

Praia Grande 4,4 617 555 429 294 268 254 218 182 

S. Vicente Contin. 4,4 523 414 361 304 271 256 220 184 

S. Vicente Insular 7,5 891 705 615 518 461 415 300 186 

Santos 3,4 459 457 400 301 247 242 229 217 

Cubatão 6,1 497 419 408 384 363 332 256 180 

Guarujá 9 1207 623 623 613 595 529 364 199 

Vic. de Carvalho 5,2 810 647 546 391 304 283 229 176 

Bertioga 2,8 345 398 344 234 180 180 180 180 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 
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Ilustração 25 – Projeção do índice de perdas total médio da Baixada – Cenário 

tendencial x Dirigido (L/lig.dia) 

Fonte: SABESP - Relatório Síntese, 2010 

Para amenizar o desperdício de água devido a perda de água potável no 

abastecimento da população, recomendam-se ações estruturais e não 

estruturais para remediar esta situação, como a contratação de serviços 

especializados de detecção de vazamentos através de geofones eletrônicos, 

realizando um diagnóstico preciso das áreas suspeitas; verificação das 

condições de acesso a válvulas e registros; monitoramento permanente da 

rede de distribuição com a devida manutenção necessária; verificar e fiscalizar 

os pontos de fraude nos serviços de vistoria e rastreamento; comunicação 

social e divulgação de perdas físicas e economia de água. 

Para o uso racional da água na Baixada Santista, recomendam-se: a 

práticas de reuso de água em empresas; programas e projetos para a 

conscientização do uso racional da água para as comunidades; e combate às 

perdas. 
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1.2.6.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (VM ENGENHARIA) 

1.2.6.3. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA 

No cenário tendencial, o índice de consumo de água per capita 

considerado foi igual até o horizonte de projeto do plano, para os municípios 

com consumo per capita superior a 150 L/hab.dia. Para os municípios com 

consumo inferior a esse valor, considerou-se que eles o atingiriam 

gradativamente. 

No cenário dirigido, o mesmo crescimento foi considerado para os 

municípios com consumo inferior a 150 L/hab.dia. Para os municípios entre 

150 e 200 L/hab.dia, o índice permaneceu inalterado e, por fim, os municípios 

com consumo acima de 200 L/hab.dia foram adequados de acordo com as 

metas fornecidas. 

 

Ilustração 26 – Consumo Diário Percapita (L/hab.dia) 
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Ilustração 27 – Mapa de Previsão do Consumo Diário Percapita (L/hab.dia). No mapa 

da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o 

cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para 

o mesmo ano  

 

Quadro 52 - Consumo diário percapita por sub-bacia (L/hab.dia) 

Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 228,20 228,20 204,63 

Rio Preto Sul 225,36 225,28 203,65 

Rio Itanhaém 229,99 229,99 204,92 

Rio Preto 229,93 229,93 204,91 

Rio Aquapeú 228,36 228,33 204,65 

Rio Branco 192,06 192,18 189,68 

Rio Boturoca 188,93 189,44 186,37 
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Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 195,80 195,80 195,80 

Rio Piaçabuçu 205,90 206,20 197,99 

Ilha de São Vicente 218,40 217,84 192,49 

Rio Mogi 200,05 199,91 196,65 

Ilha de Santo Amaro 202,10 202,10 200,34 

Rio Cabuçu 244,13 243,77 207,18 

Rio Jurubatuba 248,00 248,00 207,88 

Rio Quilombo 247,92 247,92 207,86 

Rio Itapanhaú 230,70 230,70 205,04 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 230,70 230,70 205,04 

Ribeirão Sertãozinho 137,50 142,86 147,95 

Rio Guaratuba 230,67 230,68 205,03 

Praia do Una 228,20 228,20 204,63 

No cenário tendencial, considerou-se que o índice acompanharia o inverso 

do crescimento populacional. Ou seja, no caso de acréscimo populacional, o 

índice decresceu na mesma proporção. Por exemplo, caso um município 

atendesse um valor em 2015 e sua população dobrasse em 2020, seu índice 

cairia pela metade no mesmo período de tempo. 

Para o cenário dirigido, foi estabelecida a meta de 100% para o fim de 

plano. 

 

Ilustração 28 – Cobertura do Sistema de Abastecimento (%) 
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Ilustração 29 – Mapa de previsão da Cobertura do Sistema de Abastecimento (%)No 

mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, 

o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado 

para o mesmo ano 

 

Quadro 53 - Cobertura do sistema de abastecimento por sub-bacia (%) 

Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 100,00 94,91 100,00 

Rio Preto Sul 97,20 92,02 99,67 

Rio Itanhaém 92,47 87,07 96,41 

Rio Preto 92,75 87,37 96,54 

Rio Aquapeú 98,71 90,91 99,69 

Rio Branco 99,20 95,94 99,61 
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Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Boturoca 95,41 90,22 98,09 

Rio Cubatão 87,30 84,05 96,00 

Rio Piaçabuçu 99,73 90,83 99,78 

Ilha de São Vicente 99,13 97,91 99,25 

Rio Mogi 88,45 85,43 96,35 

Ilha de Santo Amaro 86,50 83,31 96,00 

Rio Cabuçu 98,30 95,50 99,02 

Rio Jurubatuba 100,00 99,85 100,00 

Rio Quilombo 99,98 99,82 99,99 

Rio Itapanhaú 92,40 82,06 96,00 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 92,40 82,06 96,00 

Ribeirão Sertãozinho 66,00 62,54 96,00 

Rio Guaratuba 92,40 82,06 96,00 

Praia do Una 100,00 94,91 100,00 

 

Analisando o cenário tendencial percebe-se que até 2019 não estão 

previstas mudanças na cobertura de abastecimento de água. Entretanto, no 

cenário dirigido, espera-se que a sub-bacia do Ribeirão Sertãozinho melhore 

sua cobertura do sistema de abastecimento para a faixa de 80 a 100% 

1.2.6.4. PERDA DE ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO 

Neste item foi calculado a perda de água na distribuição chamada de 

“perda real” ou “perda física”, que segundo TARDELLI FILHO(2006): 

A perda física corresponde ao volume de água produzido que 

não chega até o consumidor final, devido à ocorrência de 

vazamentos nas adutoras, redes de distribuição e 

reservatórios, bem como de extravasamentos em 

reservatórios setoriais. 

O indicador utilizado foi retirado do SNIS e foi elaborado pela seguinte 

equação abaixo: 

 

Equação 5 – Índice de perdas na distribuição método SNIS 
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Para o cenário tendencial, adotou-se um aumento de 15% da perda ao fim 

do horizonte do plano. Este valor foi considerado em um cenário de abandono 

de investimentos em relação à rede de distribuição, onde haveria deterioração 

das redes. 

No cenário dirigido estimou-se que a perda seria controlada para 40% até 

2019 considerando-se que os municípios que estão abaixo desse índice vão 

manter os valores e os que estão acima de 40% vão diminuir sua perda para 

40%. No cenário para 2023 estipulou-se que as perdas físicas sejam de 35% e 

em 2027 que seja de apenas 30%. 

 

 

Ilustração 30 – Projeção da Perda de água no sistema de distribuição(%) 
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Ilustração 31 – Mapa de previsão da da Perda de água no sistema de distribuição(%) 

No mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita 

superior, o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido 

projetado para o mesmo ano 

 

 

Quadro 54 - Perda física no sistema de distribuição (%) 

Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 29,13 31,00 29,13 

Rio Preto Sul 28,73 30,57 28,72 

Rio Itanhaém 35,91 38,22 34,49 

Rio Preto 35,66 37,96 34,29 

Rio Aquapeú 33,88 36,07 31,14 
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Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Branco 35,87 38,18 35,05 

Rio Boturoca 41,98 44,55 36,97 

Rio Cubatão 35,49 37,77 35,03 

Rio Piaçabuçu 38,55 40,93 35,64 

Ilha de São Vicente 31,66 33,91 27,90 

Rio Mogi 34,18 36,42 33,80 

Ilha de Santo Amaro 50,45 53,69 40,00 

Rio Cabuçu 23,49 25,26 23,19 

Rio Jurubatuba 20,85 22,19 20,85 

Rio Quilombo 20,87 22,21 20,87 

Rio Itapanhaú 32,65 34,75 30,43 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 32,65 34,75 30,43 

Ribeirão Sertãozinho 20,29 21,59 20,29 

Rio Guaratuba 32,66 34,76 30,44 

Praia do Una 29,13 31,00 29,13 

 

1.2.6.5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de disposição do esgotamento sanitário na Baixada precisa 

adequar-se quanto às exigências da CETESB em relação ao tratamento 

secundário do esgoto que é despejado nos emissários marinhos, uma vez que 

as estações de pré-condicionamento atuais não são consideradas como 

tratamento do esgoto.  

De acordo com a metodologia da CETESB, a eficiência das ETEs da 

Baixada Santista estão muito aquém do esperado. A média da eficiência das 

ETEs da Baixada está em 16% (esgoto tratado em relação ao gerado). 

Contudo, esta baixa porcentagem, pode ser explicada por motivos como: até 

pouco tempo atrás um emissário submarino era considerado um processo de 

tratamento eficiente; a população das favelas e das áreas não cobertas pela 

SABESP entram neste cálculo de eficiência. Ressalta-se também que o esgoto 

industrial e da área portuária não entram nesse cálculo de eficiência. E que 

além dos emissários submarinos, a SABESP tem várias estações de tratamento 

(lagoas e lodos ativadas) implantadas na Baixada Santista. 
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Faz-se necessária a implantação de políticas públicas e de medidas 

judiciais e extrajudiciais visando à regularidade, continuidade, funcionalidade e 

universalização da coleta, do afastamento e do tratamento de esgoto, bem 

como o acompanhamento de TACs e acordos judiciais em ações civis. 

O Plano Integrado de Saneamento Básico da Baixada Santista realiza uma 

projeção futura de cobertura da rede de esgoto nos municípios da Baixada 

Santista. 

Quadro 55 – Cobertura de esgoto 

Projeção da cobertura de esgotos 

Plano de Saneamento 

Atual Futura 

2009 2010 2012 2015 2018 2020 2030 2039 

Bertioga   100%           100% 

Cubatão   40%   60%   100% 100% 100% 

Guarujá   74%   85%   100% 100% 100% 

Itanhaém 9% 15% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 

Mongaguá   23%   50%   100% 100% 100% 

Peruíbe 25%   90%     100% 100% 100% 

Praia Grande 55%         100% 100% 100% 

Santos   97%     100% 100% 100% 100% 

São Vicente   74% 80%   100% 100% 100% 100% 

Fonte: Plano Integrado de Saneamento Básico, 2010 

 

Percebe-se que a previsão é de, até 2020, todos os municípios atingirem 

100% da cobertura por rede de esgoto. O município de Itanhaém possui o 

menor índice de cobertura de esgoto, contudo prevê-se que, em 2018, estará 

em 100% da cobertura, antes de municípios como Cubatão que possui em 

2010 40% da cobertura e Guarujá que conta com 74% em 2010.  

A carga potencial de esgoto gerado na área urbana é calculada com base 

na população urbana e no índice de carga urbana potencial, a saber: 0,054 

kgDBO/hab.dia. 

 

Equação 6 – Cálculo da carga potencial sanitária urbana 
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Ilustração 32 – Projeção da Carga Potencial (kgDBO/dia) 

 

 

 

Ilustração 33 – Mapa de Previsão da carga potencial (kgDBO/dia). No mapa da 

esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita o cenário 

projetado para 2019  
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Quadro 56 - Carga potencial por sub-bacia (kgDBO/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 86,52 90,46 90,46 

Rio Preto Sul 2961,31 3102,55 3102,55 

Rio Itanhaém 5202,27 5475,39 5475,39 

Rio Preto 224,45 236,17 236,17 

Rio Aquapeú 3127,72 3355,13 3355,13 

Rio Branco 76,52 78,73 78,73 

Rio Boturoca 10704,24 11225,94 11225,94 

Rio Cubatão 3586,41 3703,74 3703,74 

Rio Piaçabuçu 13859,81 15009,36 15009,36 

Ilha de São Vicente 35271,57 35645,18 35645,18 

Rio Mogi 28,23 29,08 29,08 

Ilha de Santo Amaro 16365,29 16895,79 16895,79 

Rio Cabuçu 185,53 190,15 190,15 

Rio Jurubatuba 3,62 3,63 3,63 

Rio Quilombo 4,35 4,35 4,35 

Rio Itapanhaú 2436,11 2696,22 2696,22 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 113,42 125,53 125,53 

Ribeirão Sertãozinho 3,05 3,20 3,20 

Rio Guaratuba 319,89 354,04 354,04 

Praia do Una 2,12 2,22 2,22 

 

A carga coletada de esgoto é multiplicação da carga potencial com a taxa 

de coleta de esgoto. 

 

 

Equação 7 – Cálculo da carga sanitária urbana coletada 
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Ilustração 34 –  Projeção da carga coletada (kgDBO/dia) 
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Ilustração 35 – Mapa de Previsão da carga coletada (kgDBO/dia). No mapa da 

esquerda, superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita, superior, o 

cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para 

o mesmo ano  

 

 

Quadro 57 - Carga coletada por sub-bacia (kgDBO/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 62,30 62,30 88,29 

Rio Preto Sul 2113,14 2113,14 3027,73 

Rio Itanhaém 1786,43 1786,43 5312,07 

Rio Preto 80,24 80,24 229,18 

Rio Aquapeú 2323,34 2323,34 3275,76 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Branco 69,33 69,33 77,06 

Rio Boturoca 7083,33 7083,33 10946,29 

Rio Cubatão 2151,85 2151,85 3607,95 

Rio Piaçabuçu 9333,33 9333,33 14638,12 

Ilha de São Vicente 30997,21 30997,21 35067,16 

Rio Mogi 17,91 17,91 28,36 

Ilha de Santo Amaro 10146,48 10146,48 16464,01 

Rio Cabuçu 155,28 155,28 187,12 

Rio Jurubatuba 3,55 3,55 3,59 

Rio Quilombo 4,26 4,26 4,30 

Rio Itapanhaú 828,28 828,28 2615,67 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 38,56 38,56 121,77 

Ribeirão Sertãozinho 2,96 2,96 3,13 

Rio Guaratuba 108,78 108,78 343,46 

Praia do Una 1,53 1,53 2,17 

 

 

Ilustração 36 – Projeção da taxa de cobertura da coleta (%) 
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Ilustração 37 – Mapa de Previsão da taxa de cobertura da coleta (%). No mapa da 

esquerda, superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita, superior, o 

cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para 

o mesmo ano  

 

 

Quadro 58 - Cobertura da coleta de esgoto por sub-bacia (%) 

Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 72,00 68,33 98,00 

Rio Preto Sul 71,36 67,56 98,00 

Rio Itanhaém 34,34 32,34 98,00 

Rio Preto 35,75 33,67 98,00 

Rio Aquapeú 74,28 68,41 98,00 
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Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Branco 90,60 87,62 98,00 

Rio Boturoca 66,17 62,57 98,00 

Rio Cubatão 60,00 57,77 98,00 

Rio Piaçabuçu 67,34 61,34 98,00 

Ilha de São Vicente 87,88 86,80 98,59 

Rio Mogi 63,43 61,26 98,08 

Ilha de Santo Amaro 62,00 59,72 98,00 

Rio Cabuçu 83,70 81,31 98,71 

Rio Jurubatuba 98,00 97,85 98,94 

Rio Quilombo 97,94 97,79 98,94 

Rio Itapanhaú 34,00 30,20 98,00 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 34,00 30,20 98,00 

Ribeirão Sertãozinho 97,00 91,91 98,00 

Rio Guaratuba 34,01 30,20 98,00 

Praia do Una 72,00 68,33 98,00 

 

 

Ilustração 38 – Projeção da Carga Não coletada – Poluição Difusa (kgDBO/dia) 
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Ilustração 39 – Mapa de Previsão Carga Não coletada – Poluição Difusa (kgDBO/dia). 

No mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita, 

superior, o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido 

projetado para o mesmo ano 

 

 

Quadro 59 - Carga não coletada por sub-bacia (kgDBO/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 24,23 28,16 2,17 

Rio Preto Sul 848,17 989,41 74,81 

Rio Itanhaém 3415,84 3688,96 163,32 

Rio Preto 144,21 155,94 6,99 

Rio Aquapeú 804,37 1031,79 79,37 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Branco 7,19 9,40 1,67 

Rio Boturoca 3620,91 4142,61 279,64 

Rio Cubatão 1434,56 1551,90 95,79 

Rio Piaçabuçu 4526,48 5676,03 371,24 

Ilha de São Vicente 4274,36 4647,98 578,02 

Rio Mogi 10,32 11,17 0,72 

Ilha de Santo Amaro 6218,81 6749,31 431,78 

Rio Cabuçu 30,25 34,87 3,03 

Rio Jurubatuba 0,07 0,08 0,04 

Rio Quilombo 0,09 0,10 0,05 

Rio Itapanhaú 1607,83 1867,94 80,55 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 74,85 86,96 3,75 

Ribeirão Sertãozinho 0,09 0,23 0,06 

Rio Guaratuba 211,11 245,25 10,58 

Praia do Una 0,59 0,69 0,05 

 

A carga de esgoto enviada para tratamento é a multiplicação da carga de 

esgoto coletada pela taxa de envio desse esgoto coletado para o tratamento 

localizado. 

Carga enviada para tratamento ano = Carga coletada ano * Taxa envio de esgoto para tratamento ano 

Equação 8 – Cálculo da carga sanitária urbana enviada para tratamento 
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Ilustração 40 –  Projeção da carga enviada para tratamento (kgDBO/dia) 
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Ilustração 41 – Mapa de Previsão da carga enviada para tratamento (kgDBO/dia). No 

mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, 

o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado 

para o mesmo ano  

 

Quadro 60 - Carga enviada para o tratamento (kgDBO/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 61,70 59,12 89,34 

Rio Preto Sul 2090,42 1999,78 3065,26 

Rio Itanhaém 1766,95 1683,92 5413,99 

Rio Preto 79,37 75,67 233,52 

Rio Aquapeú 2109,28 1974,86 3313,40 

Rio Branco 52,25 50,92 74,05 

Rio Boturoca 2361,26 2292,02 10695,46 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 2136,95 2071,82 3650,44 

Rio Piaçabuçu 197,36 192,37 14166,88 

Ilha de São Vicente 1596,81 1556,45 33449,59 

Rio Mogi 15,37 14,90 28,54 

Ilha de Santo Amaro 2418,47 2345,41 15819,07 

Rio Cabuçu 13,78 12,52 181,38 

Rio Jurubatuba 0,00 0,00 3,41 

Rio Quilombo 0,00 0,00 4,09 

Rio Itapanhaú 809,81 735,62 2688,08 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 37,70 34,25 125,15 

Ribeirão Sertãozinho 2,90 2,78 3,16 

Rio Guaratuba 106,31 96,57 352,96 

Praia do Una 1,51 1,45 2,19 

 

A projeção do índice a seguir foi feita da mesma maneira que a da 

cobertura da rede de abastecimento 

 

Ilustração 42 – Projeção da taxa de envio do coletado para o tratamento(%) 
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Ilustração 43 – Mapa de Previsão da taxa de envio do coletado para o tratamento(%) 

No mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita 

superior, o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido 

projetado para o mesmo ano 

 

Quadro 61 - Taxa de envio do coletado para o tratamento (%) 

Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 100,00 94,91 100,00 

Rio Preto Sul 99,92 94,60 100,00 

Rio Itanhaém 100,00 94,17 100,00 

Rio Preto 100,00 94,20 100,00 

Rio Aquapeú 91,32 84,11 99,56 

Rio Branco 77,41 74,86 95,49 

Rio Boturoca 35,83 33,88 96,41 
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Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 100,00 96,28 100,00 

Rio Piaçabuçu 2,05 1,86 95,00 

Ilha de São Vicente 6,50 6,42 95,00 

Rio Mogi 91,20 88,09 99,56 

Ilha de Santo Amaro 24,00 23,12 95,00 

Rio Cabuçu 22,35 21,71 96,22 

Rio Jurubatuba 0,00 0,00 95,00 

Rio Quilombo 0,15 0,15 95,01 

Rio Itapanhaú 100,00 88,81 100,00 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 100,00 88,81 100,00 

Ribeirão Sertãozinho 99,00 93,80 99,94 

Rio Guaratuba 99,96 88,78 100,00 

Praia do Una 100,00 94,91 100,00 

 

A carga efetivamente tratada é a multiplicação da carga enviada para o 

tratamento pela eficiência de tratamento da ETE. 
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Equação 9 – Cálculo da carga sanitária urbana enviada para tratamento 

 

 

Ilustração 44 – Projeção da Carga Efetivamente Tratada (KgDBO/dia) 
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Ilustração 45 – Mapa de Previsão da Carga Efetivamente Tratada (KgDBO/dia). No 

mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, 

o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado 

para o mesmo ano 

 

 

Quadro 62 - Carga efetivamente tratada por sub-bacia (kgDBO/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 50,72 43,28 75,05 

Rio Preto Sul 1725,58 1469,88 2587,46 

Rio Itanhaém 1384,73 1175,26 4353,39 

Rio Preto 62,43 53,01 188,08 

Rio Aquapeú 1711,76 1427,17 2514,25 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Branco 44,81 38,88 64,55 

Rio Boturoca 2045,73 1768,13 6092,26 

Rio Cubatão 1902,96 1642,95 3321,90 

Rio Piaçabuçu 154,50 134,11 1210,69 

Ilha de São Vicente 1250,08 1085,07 9795,67 

Rio Mogi 13,69 11,82 23,96 

Ilha de Santo Amaro 165,67 143,07 12655,25 

Rio Cabuçu 10,93 8,84 37,06 

Rio Jurubatuba 0,00 0,00 0,00 

Rio Quilombo 0,00 0,00 0,01 

Rio Itapanhaú 641,89 519,24 2177,35 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 29,88 24,17 101,37 

Ribeirão Sertãozinho 2,10 1,79 2,52 

Rio Guaratuba 84,26 68,16 285,90 

Praia do Una 1,24 1,06 1,84 

 

É a carga remanescente do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Equação 10 – Cálculo da carga sanitária urbana remanescente 

 

 

Ilustração 46 – Projeção da Carga Não Tratada(kgDBO/dia) 
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Ilustração 47 – Mapa de Previsão da Carga Não Tratada(kgDBO/dia). No mapa da 

esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o cenário 

tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para o 

mesmo ano 

 

 

Quadro 63 - Carga não tratada por sub-bacia (kgDBO/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 35,21 44,01 16,47 

Rio Preto Sul 1213,02 1519,31 552,62 

Rio Itanhaém 3798,06 4197,62 1223,92 

Rio Preto 161,15 178,60 52,43 

Rio Aquapeú 1201,90 1579,47 878,52 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Branco 14,64 21,43 11,16 

Rio Boturoca 3936,43 4666,50 4882,85 

Rio Cubatão 1668,56 1980,76 424,33 

Rio Piaçabuçu 4569,33 5734,29 13327,43 

Ilha de São Vicente 4621,10 5119,36 24231,94 

Rio Mogi 12,00 14,25 5,30 

Ilha de Santo Amaro 8471,62 8951,65 3595,59 

Rio Cabuçu 33,11 38,55 147,34 

Rio Jurubatuba 0,07 0,08 3,45 

Rio Quilombo 0,09 0,10 4,14 

Rio Itapanhaú 1775,75 2084,32 591,29 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 82,67 97,04 27,53 

Ribeirão Sertãozinho 0,89 1,22 0,70 

Rio Guaratuba 233,15 273,66 77,64 

Praia do Una 0,86 1,08 0,40 

 

1.2.6.6. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos dos municípios da Baixada Santista são dispostos 

prioritariamente em dois aterros: o aterro sanitário particular Sítio das Neves, 

em Santos, o aterro sanitário particular LARA- Central de Tratamento de 

Resíduos, em Mauá e a Central de Tratamento de Resíduos Boa Hora, em Mauá 

que recebe resíduos de saúde. 

O aterro particular Sítio das Neves, administrado pela empresa Terrestre 

Ambiental iniciou suas atividades em dezembro de 2002 com uma vida útil 

estimada de 20 anos, portanto no ano de 2022 encerrará as atividades. 

A Central de Tratamento de Resíduos –LARA iniciou as atividades do 

aterro em 1991, passou por uma ampliação em 2010 e, de acordo com o Rima 

de ampliação da CTR de Santo André, a central possui uma vida útil maior que 

20 anos. 

Quanto à disposição de resíduos, os municípios mais problemáticos são 

Itanhaém e Mongaguá. É imprescindível o desenvolvimento de um Plano 

Diretor de resíduos sólidos para a região. Além disso, seria desejável controlar 

e fiscalizar a destinação atual desses resíduos. 
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A taxa da geração potencial diária domiciliar foi obtida com base em 

estudos da CETESB, 2014. No cenário tendencial, essa taxa elava-se em 3,5% 

ao ano. No cenário dirigido a 20% da projeção tendencial. 

 

Ilustração 48 – Projeção da Taxa do Volume Gerado Potencial (kg/hab.dia) 
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Ilustração 49 – Mapa de Previsão da Taxa do Volume Gerado Potencial (kg/hab.dia). 

No mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita 

superior, o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido 

projetado para o mesmo ano 

 

Quadro 64 - Taxa do volume gerado potencial (kg/hab.dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 0,83 0,98 0,88 

Rio Preto Sul 0,82 0,97 0,87 

Rio Itanhaém 0,83 0,98 0,92 

Rio Preto 0,83 0,98 0,92 

Rio Aquapeú 0,84 1,00 0,89 

Rio Branco 1,01 1,20 1,12 

Rio Boturoca 0,93 1,10 0,99 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 0,92 1,10 0,98 

Rio Piaçabuçu 0,93 1,10 0,99 

Ilha de São Vicente 0,92 1,10 0,98 

Rio Mogi 0,92 1,10 0,98 

Ilha de Santo Amaro 0,92 1,10 0,98 

Rio Cabuçu 0,90 1,07 0,96 

Rio Jurubatuba 0,92 1,10 0,98 

Rio Quilombo 0,92 1,10 0,98 

Rio Itapanhaú 0,82 0,97 0,87 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 0,82 0,97 0,87 

Ribeirão Sertãozinho 0,82 0,97 0,87 

Rio Guaratuba 0,82 0,97 0,87 

Praia do Una 0,83 0,98 0,88 

 

A geração dos resíduos sólidos domiciliares é a multiplicação da taxa de 

geração potencial pela população urbana. 

 

Equação 11 – Cálculo da geração potencial dos RSU’s 

 

 

Ilustração 50 – Projeção do volume de resíduos gerado (kg/dia) 
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Ilustração 51 – Mapa de Previsão do volume de resíduos gerado (kg/dia). No mapa 

da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o 

cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para 

o mesmo ano 

 

Quadro 65 - Taxa de volume de resíduos gerado por sub-bacia (kg/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 1337,25 1657,36 1395,45 

Rio Preto Sul 45152,13 56055,00 47196,80 

Rio Itanhaém 80627,30 100563,18 84671,50 

Rio Preto 3478,26 4337,27 3651,86 

Rio Aquapeú 49339,29 62663,88 52761,30 

Rio Branco 1437,02 1753,26 1476,19 

Rio Boturoca 185560,65 230677,93 194224,63 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 61737,19 75629,62 63678,11 

Rio Piaçabuçu 242435,49 310645,76 261555,40 

Ilha de São Vicente 605335,57 726311,07 611534,43 

Rio Mogi 486,48 594,42 500,49 

Ilha de Santo Amaro 282153,69 345548,22 290942,33 

Rio Cabuçu 3103,73 3766,69 3171,45 

Rio Jurubatuba 61,94 73,66 62,02 

Rio Quilombo 74,35 88,42 74,45 

Rio Itapanhaú 37625,63 49194,08 41420,10 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 1751,70 2290,28 1928,35 

Ribeirão Sertãozinho 46,54 57,75 48,62 

Rio Guaratuba 4940,70 6459,65 5438,85 

Praia do Una 32,80 40,65 34,23 

 

A projeção do índice a seguir foi feita da mesma maneira que a da 

cobertura da rede de abastecimento. 

 

Ilustração 52 – Projeção da Cobertura da Coleta Domiciliar (%) 
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Ilustração 53 – Mapa de Previsão Cobertura da Coleta Domiciliar (%). No mapa da 

esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o cenário 

tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para o 

mesmo ano 

 

Quadro 66 - Cobertura da coleta domiciliar (%) 

Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 

2019 

Dirigido 

Rio Perequê 100,00 94,91 100,00 

Rio Preto Sul 99,66 94,35 100,00 

Rio Itanhaém 96,46 90,83 100,00 

Rio Preto 96,59 90,98 100,00 

Rio Aquapeú 99,84 91,96 100,00 

Rio Branco 99,62 96,35 100,00 

Rio Boturoca 100,00 94,56 100,00 
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Sub-bacia 2013 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 100,00 96,28 100,00 

Rio Piaçabuçu 100,00 91,08 100,00 

Ilha de São Vicente 100,00 98,77 100,00 

Rio Mogi 99,94 96,53 100,00 

Ilha de Santo Amaro 81,53 78,53 100,00 

Rio Cabuçu 100,00 97,15 100,00 

Rio Jurubatuba 100,00 99,85 100,00 

Rio Quilombo 100,00 99,84 100,00 

Rio Itapanhaú 100,00 88,81 100,00 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 100,00 88,81 100,00 

Ribeirão Sertãozinho 100,00 94,75 100,00 

Rio Guaratuba 100,00 88,82 100,00 

Praia do Una 100,00 94,91 100,00 

 

A coleta de RSU é a multiplicação da Geração Potencial pela Taxa de 

abrangência do sistema de coleta. 

 

Equação 12 – Cálculo da massa de RSU coletada 

 

 

Ilustração 54 – Projeção do Volume gerado e coletado ( kg/dia) 
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Ilustração 55 – Mapa de Previsão do Volume gerado e coletado (kg/dia). No mapa da 

esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o cenário 

tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para o 

mesmo ano  

 

Quadro 67 - Volume gerado e coletado por sub-bacia (kg/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 1337,25 1585,26 1395,45 

Rio Preto Sul 45024,06 53369,39 47196,80 

Rio Itanhaém 77770,66 92161,70 84671,50 

Rio Preto 3359,62 3981,35 3651,86 

Rio Aquapeú 49263,90 58317,02 52761,30 

Rio Branco 1432,56 1699,62 1476,19 

Rio Boturoca 185560,65 219923,90 194224,63 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 61737,19 73233,74 63678,11 

Rio Piaçabuçu 242435,49 286835,25 261555,40 

Ilha de São Vicente 605335,57 718659,19 611534,43 

Rio Mogi 486,13 576,71 500,49 

Ilha de Santo Amaro 230039,91 272879,82 290942,33 

Rio Cabuçu 3103,73 3682,07 3171,45 

Rio Jurubatuba 61,94 73,56 62,02 

Rio Quilombo 74,35 88,30 74,45 

Rio Itapanhaú 37625,63 44448,22 41420,10 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 1751,70 2069,33 1928,35 

Ribeirão Sertãozinho 46,54 55,16 48,62 

Rio Guaratuba 4940,70 5836,60 5438,85 

Praia do Una 32,80 38,88 34,23 

 

O indicador Volume gerado não coletado mostrado a seguir demonstra a 

diferença entra a massa gerada e a massa coletada. 

 

Equação 13 – Cálculo da massa de RSU não coletada pelo sistema 

 

 

Ilustração 56 – Projeção do Volume Gerado não coletado 
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Ilustração 57 – Mapa de Previsão do volume gerado NÃO coletado (kg/dia). No mapa 

da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita superior, o 

cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido projetado para 

o mesmo ano  

 

Quadro 68 - Volume gerado não coletado por sub-bacia (kg/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 0,00 72,10 0,00 

Rio Preto Sul 128,07 2685,61 0,00 

Rio Itanhaém 2856,65 8401,49 0,00 

Rio Preto 118,64 355,91 0,00 

Rio Aquapeú 75,39 4346,86 0,00 

Rio Branco 4,46 53,64 0,00 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Boturoca 0,00 10754,03 0,00 

Rio Cubatão 0,00 2395,88 0,00 

Rio Piaçabuçu 0,00 23810,51 0,00 

Ilha de São Vicente 0,00 7651,88 0,00 

Rio Mogi 0,35 17,71 0,00 

Ilha de Santo Amaro 52113,79 72668,41 0,00 

Rio Cabuçu 0,00 84,62 0,00 

Rio Jurubatuba 0,00 0,10 0,00 

Rio Quilombo 0,00 0,12 0,00 

Rio Itapanhaú 0,00 4745,87 0,00 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 0,00 220,95 0,00 

Ribeirão Sertãozinho 0,00 2,59 0,00 

Rio Guaratuba 0,00 623,05 0,00 

Praia do Una 0,00 1,77 0,00 

 

 

Ilustração 58 – Projeção do volume enviado para disposição final (kg/dia) 
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Ilustração 59 – Mapa de Previsão do volume enviado para disposição final (kg/dia). 

No mapa da esquerda superior, verifica-se o cenário atual. No mapa da direita 

superior, o cenário tendencial projetado para 2019 e, embaixo, o cenário dirigido 

projetado para o  mesmo ano 

 

Quadro 69 - Volume enviado para disposição final por sub-bacia (kg/dia) 

Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Perequê 852,62 992,53 723,20 

Rio Preto Sul 28698,62 33351,86 24459,88 

Rio Itanhaém 49196,79 56692,99 43881,26 

Rio Preto 2125,90 2450,80 1892,59 

Rio Aquapeú 28754,58 33839,71 26663,68 

Rio Branco 700,74 914,49 691,54 

Rio Boturoca 88164,15 114217,54 82262,43 
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Sub-bacia 2014 
2019 

Tendencial 
2019 

Dirigido 

Rio Cubatão 40129,17 46763,37 33001,37 

Rio Piaçabuçu 98265,65 131335,93 101092,73 

Ilha de São Vicente 245358,85 355091,11 236361,73 

Rio Mogi 304,96 360,68 253,49 

Ilha de Santo Amaro 120026,44 143452,09 150781,74 

Rio Cabuçu 1399,89 1910,73 1318,68 

Rio Jurubatuba 25,11 36,69 23,97 

Rio Quilombo 30,16 44,06 28,79 

Rio Itapanhaú 23584,85 26528,84 21466,09 

Rio Itatinga 0,00 0,00 0,00 

Rio Itaguaré 1098,02 1235,08 999,37 

Ribeirão Sertãozinho 18,86 26,25 18,79 

Rio Guaratuba 3096,35 3483,13 2818,31 

Praia do Una 20,91 24,35 17,74 

 

1.2.6.7. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Como medidas de controle de cheias e/ou inundações, o bom 

funcionamento do sistema de drenagem da região é essencial. Para tanto, a 

seguir, são propostas diretrizes gerais orientativas: 

 Criação de mecanismos para controle de vazão das águas da chuva; 

 Monitoramento da vazão durante as chuvas; 

 Preservação das condições de escoamento ou reservação das águas 

pluviais; 

 Preservação da qualidade da água nos canais naturais ou 

construídos; 

 Controle dos custos de implementação, operação e manutenção do 

sistema de drenagem urbana; 

 Utilizar equipamentos estruturais para minimizar a impermeabilização 

urbana, como pisos drenantes ou pavimentos porosos, mecanismos 

para retardamento da vazão de água da chuva; 

 Realizar a limpeza de guias, sarjetas e bocas de lobo e bueiros; 
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 Utilizar de instrumentos legais para minimizar os efeitos de 

impermeabilização, ligações cruzadas e detenção das águas da 

chuva, padrões para pavimentação; 

 Criação de um sistema de alerta de cheias com ação da Defesa Civil 

integrado para a Baixada; 

 Realizar programas e projetos de drenagem em áreas de risco, 

loteamento irregulares e favelas; e 

 Verificar e executar as diretrizes propostas dos Planos diretor, de 

drenagem e Saneamento Básico municipal. 

1.3. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA UGRHI 

1.3.1. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS RECURSOS HÍDRICOS 

Na UGRHI 7, existe atuação das concessionárias, do CBH-BS, das 

prefeituras municipais e do Estado na gestão dos recursos hídricos. No 

entanto, ressalta-se que a interação dos diferentes órgão para que haja a 

integração dos diferentes instrumentos de gestão utilizados é ineficaz. Dessa 

forma, concretizam-se dificuldades na efetivação do PBH, na conclusão de 

obras e projetos, na concretização de um sistema integrado de informações e 

na aplicação de outros instrumentos. 

Esta problemática foi tema recorrente nas consultas públicas como 

criticidade na gestão dos recursos hídricos, e portanto são urgentes os esforços 

rumo à integração das diversas entidades já mencionadas, otimizando a 

utilização de recursos e a gestão propriamente dita. 

O modelo institucional de gestão dos recursos hídricos na UGRHI 7 é 

apresentado na ilustração a seguir: 
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Ilustração 60 – Modelo Institucional de Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos, 2014 

 

No que tange à legislação pertinente ao Plano de Bacia, foram 

identificadas as leis, resoluções e deliberações em âmbito federal, estadual e 

municipal. Serão apresentadas a seguir de acordo com sua abrangência. 

Em âmbito federal ressalta-se a Lei nº 9.433, de 1997, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e regulamentou o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, sendo a grande responsável pela atual abordagem em 

relação à gestão dos recursos hídricos no país, e estabeleceu como 

instrumento, dentre outros, o PBH. 

Também a Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, também conhecida como Política Nacional de Saneamento 

Básico que, dentre outras providências, tornou obrigatório a todos os 

municípios a elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico. 

Como legislações paulistas, vale citar a Lei estadual nº 7.663/1991, que 

institui a Política e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo e estabelece que os planos de bacia 

hidrográfica devem conter diretrizes gerais para a recuperação, proteção e 

conservação dos recursos hídricos das bacias ou regiões hidrográficas 

correspondentes. 
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Vale ressaltar que São Paulo assumiu papel pioneiro em relação à 

implantação desse novo modelo de gestão das águas, de forma que sua 

legislação antecede em cinco anos a nacional. A caracterização do modelo 

paulista em 22 bacias deu-se pela Lei 9.034, de 1994. 

Também cita-se a Lei Estadual 9.146, de 1995, responsável pela criação 

de mecanismos de compensação financeira para municípios que tenham em 

seu território áreas de proteção ambiental, como as áreas de mananciais. 

A Lei Estadual 9.866, de 1997, também na área das áreas de mananciais, 

estabeleceu diretrizes e normas para o gerenciamento das áreas de mananciais 

do Estado. Mesmo assim, a única área criada foi na sub-bacia Guarapiranga, 

não incluída na UGRHI 7. 

Finalmente o Decreto nº 48.896 de 2004 regulamentou o Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Política Estadual de Recursos 

Hídricos, responsável pelo financiamento desse e outros projetos relacionados 

à gestão dos recursos hídricos. 

A seguir apresentam-se duas tabelas: a primeira com as deliberações do 

CRH e CBH-BS pertinentes a este plano; a segunda com as legislações 

estaduais, em especial aquelas destacadas no roteiro de elaboração do Plano. 

Quadro 70– Deliberações aplicáveis do CBH-BS e CRH 

Deliberação Ano Descrição 

CBH-BS nº 191 2010 
Aprova Contingenciamento de Recursos do FEHIDRO, 
da Quota-parte do CBH-BS Referente ao Exercício de 

2011, para Elaboração do Plano de Bacia 2012/2015 

CRH nº 142 2012 

Prorroga a validade dos Planos de Bacias Hidrográficas 

das vinte e duas UGRHIs do Estado de São Paulo, e dá 

outras providências. 

CRH nº 146 2012 

Aprova os critérios, os prazos e os procedimentos para 

a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica 

CRH nº 159 2014 
Altera as deliberações CRH nº 146/2012 e CRH nº 147 
de 2012, revoga a deliberação CRH nº 142 de 2012 e 

dá outras providências. 
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Deliberação Ano Descrição 

CRH nº 177 2015 
Altera a Deliberação CRH nº 146 de 2012 e CRH nº 159 

de 2014 e dá outras providências. 

Fonte: SIGRH, 2014. 

 

Quadro 71 – Legislação Municipal aplicável aos recursos hídricos6 

Município 
Plano 

Diretor 
Lei 

Orgânica 

Código 

municipal de 

obras 

Lei de 
Zoneamento 

Legisl. 

específica 

sobre 

área de 
proteção 

ou 

controle 
ambiental 

Legisl. 

específica 

para a 

questão 
ambiental 

Organizada 

sob forma 

de: 

Lei de 

parcelamento 

do solo 

define zonas 
prioritárias 

para a 

proteção 
ambiental 

Bertioga 
Lei Municipal 
nº 315/1998 

sim 
Lei Municipal 
nº 316/1998 

Lei Nº 317/98 

(Uso e 
Ocupação do 

Solo) 

sim sim 
Código 
ambiental 

Sim 

Cubatão 
Lei 
Complementar 

nº 2512/1998 

sim 
Lei 
Complementar 

Nº 2514/1998 

Lei 
Complementar 

Nº 2513 

/1998 (Uso e 
Ocupação do 

Solo) 

Não sim 
Capítulo ou 
artigo na Lei 

Orgânica 

sem dados 

Guarujá 

Lei 

Complementar 

nº 156/2013 

sim 
Lei Municipal 
Nº 1259/1975 

Lei 

Complementar 
Nº 108, de 

2007 

sim sim 

Capítulo ou 

artigo no 
Plano 

Diretor 

Sim 

Praia 

Grande 

Lei 
Complementar 

nº 473/2006 

sim 
Lei 
Complementar 

Nº 154/1996 

Lei 
Complementar 

nº 615/2011 

sim sim Diversas leis Sim 

Santos 
Lei 
Complementar 

n.º 731/2011 

sim 
Lei 
Complementar 

Nº. 84/1993 

Lei 
Complementar 

nº 730/2011 

sim sim Diversas leis Sim 

São 
Vicente 

Lei 
Complementar 

nº 270/1999 

(revisão 
2012) 

sim 

Lei 

Complementar 

N.º 271/1999 
(Uso e 

Ocupação do 

Solo) 

Lei 

Complementar 

nº 271/1999 

sim sim Diversas leis Sim 

Itanhaém 

Lei 

Complementar 
nº 30 com as 

alterações da 

LC 86/2007 

sim 
Lei 
Complementar 

Nº 31/2000 

Lei 
Complementar 

Nº 30 

sim sim 
Capítulo ou 
artigo na Lei 

Orgânica 

Não 

Mongaguá 
Lei Municipal 
nº 2167/2006 

sim 
Lei Municipal 
2.461/2011 

Lei Municipal 

Nº 1.774 de 

1997 (Uso e 

sim sim Diversas leis Não 

                                    

6 As quatro últimas colunas estão referenciadas na Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – IBGE, 2012. 
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Município 
Plano 

Diretor 

Lei 

Orgânica 

Código 
municipal de 

obras 

Lei de 

Zoneamento 

Legisl. 

específica 
sobre 

área de 

proteção 
ou 

controle 

ambiental 

Legisl. 

específica 
para a 

questão 

ambiental 

Organizada 
sob forma 

de: 

Lei de 

parcelamento 
do solo 

define zonas 

prioritárias 
para a 

proteção 

ambiental 

Ocupação do 
Solo) 

Peruíbe 

Lei 

Complementar 

nº 100/2007 

sim 

Lei 

Complementar 

n°123/2008 

Lei 

Complementar 
nº 100/2007 

(parte do PD) 

Não sim Diversas leis Sim 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos, 2014. 

1.3.2. OUTORGA DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Segundo o DAEE, “a outorga de direito de uso ou interferência de recursos 

hídricos é um ato administrativo, de autorização ou concessão, mediante o 

qual o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por determinado 

tempo, finalidade e condição expressa no respectivo ato”. 

Dessa forma, a outorga constitui um instrumento de gestão dos recursos 

hídricos, presente nas políticas nacional e estadual. Este instrumento objetiva 

compatibilizar os usos requeridos com a manutenção dos próprios recursos 

hídricos. Na Baixada Santista este instrumento é particularmente importante, 

tendo em vista sua elevada demanda pelos recursos hídricos tanto para 

abastecimento público (população flutuante) como para usos industriais. Além 

disso a outorga funciona como um monitoramento da utilização das águas na 

bacia, principalmente em termos de vazão. 

As diretrizes e critérios gerais orientativos para subsidiar a implementação 

de outorga de direito de uso dos recursos hídricos na UGRHI 7 devem seguir, 

como ocorre na atualidade, aqueles da Portaria nº 717/1996 do DAEE, uma 

vez que esta é válida para todo o estado de São Paulo. 

Além dessa normativa já existente, a UGRHI poderia definir como 

prioritárias nas regiões de água doce7 (acima da cota 5 m) as outorgas para 

                                    

7 A esmagadora maioria das captações superficiais de água doce para o abastecimento 

de água na Baixada Santista feitas pela SABESP e outros sistema alternativos de 

abastecimento humano notadamente localiza-se junto à cota 5 m das cartas topográficas do 
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fins de abastecimento público, uma vez que a região possui elevada demanda, 

principalmente nas épocas de “alta temporada”, ao mesmo tempo em que 

possui elevada demanda de uso industrial do recurso. 

Com relação aos lançamentos, o comitê de bacia hidrográfica poderá 

solicitar informações à CETESB quanto ao monitoramento e indicar projetos 

para acompanhamento das cargas orgânicas lançadas, uma vez que essa 

informação é essencial ao controle da qualidade das águas. Nem sempre esse 

dado está disponibilizado, por ser considerada confidencial pela CETESB, 

gerando uma incompatibilidade na gestão dos recursos hídricos. A partir desse 

monitoramento poderiam ser estabelecidas metas de redução da carga 

poluidora nos lançamentos. 

Finalmente, ressalta-se a importância do georreferenciamento das 

outorgas na UGRHI, uma vez que elas compõem a base de análise para as 

demandas, e consequentemente elemento essencial para a determinação da 

disponibilidade hídrica. Por vezes existem falhas no georreferenciamento 

presente no banco de dados do DAEE, que podem prejudicar essa análise, de 

maneira que seria válida a revisão das coordenadas a serem outorgadas 

quando houver a concessão e renovação da outorga. 

Quadro 72 – Metas Outorgas 

Até 2019 Até 2023 Até 2027 

Metas 

Analisar as outorgas emitidas 

vigentes e as corrigir 

Integração das bases 

de outorgas do DAEE 

e base de cobrança do 
CBH-BS 

Criação de um Sistema 

Outorga/Cobrança no formato 

digital, com disponibilização de 
dados e acessibilidade ao público 

Propor a entidade outorgante as 

correções relativas ao 

posicionamento das outorgas 

(Município, fuso, UGRHI, Curso 
d'água e Aquífero) 

Atualização e 

fiscalização da vazão 

outorgada e utilizada 

 

                                                                                                                    

IGC ou acima dela. As exceções são raras e contemplam captações de água em estruturas de 

elevação de nível, ou seja, não se pode desmentir que a cota 5m tenha sua vocação: 

fornecimento da água doce para os sistemas públicos de abastecimento de água na Baixada 

Santista. 
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1.3.3. CRITÉRIOS PARA A OUTORGA NA BAIXADA SANTISTA 

A Lei Estadual 9.034/1994 em seu artigo 13. deixa claro que o Plano de 

Bacia poderá estabelecer a devida orientação para a emissão de outorgas na 

bacia hidrográfica. 

Fica estabelecido que: 

A vazão de referência para o cálculo do balanço hídrico nos cursos d’água 

é vazão “média mínima de 7 (sete) dias consecutivos e 10 (dez) anos de 

período de retorno considerando as vazões regularizadas por reservatórios, 

descontadas as perdas por infiltração, evaporação ou por outros processos 

físicos, decorrentes da utilização das águas e as reversões de bacias 

hidrográficas”. 

As outorgas para o uso de água deverão respeitar uma vazão 

remanescente no curso d’água igual ou acima de 50% do Q7,10 no curso 

d’água independente de época ou condições climáticas. 

O critério para a autorização de outorgas de captação deverá garantir que 

se respeite a manutenção de no mínimo 50% do Q7,10 a montante, no ponto 

de captação ou a jusante, considerando o balanço hídrico. Concessões a essa 

regra serão toleradas apenas no caso a captação para o abastecimento urbano 

na Baixada Santista. 

Não são autorizadas outras vazões de referência. 

1.3.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da 

Política Nacional de Meio Ambiente. Por meio dele, a administração pública 

busca exercer controle sobre as atividades humanas que interferem nas 

condições ambientais. Desta forma, deve estar apoiado por outros 

instrumentos de planejamento de políticas ambientais como a avaliação 

ambiental estratégica; avaliação ambiental integrada; bem como por outros 

instrumentos de gestão - zoneamento ecológico econômico, planos de manejo 

de unidades de conservação, planos de bacia, etc (MMA, 2014). 
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Assim, o licenciamento na Baixada Santista deve ser analisado no 

contexto do PBH, a fim de verificar de que maneira o licenciamento vem 

ocorrendo, se é mais ou menos eficiente. Pela vocação industrial da BS, a 

tendência é que haja um maior número de empreendimentos que demandam 

licenciamento. 

A equipe levantou os licenciamentos desde 2008 (PBH anterior) no órgão 

estadual (CETESB) e federal (IBAMA) competentes, como pode ser observado 

no quadros a seguir. No caso dos licenciamentos por parte da CETESB foi feita 

uma separação por tipo de estudo (RAP ou EIA/RIMA). Também foi feita uma 

categorização dos licenciamentos, a fim de analisar quais áreas respondem 

pelos licenciamentos na região. 

Quadro 73 – Empreendimentos sujeitos ao licenciamento (CETESB) que elaboraram o 

EIA-RIMA entre 2008 e 2014 

Empreendimento Município Empreendedor 

Empresa 

Responsável 

pelo estudo 

Ano Situação Classificação 

Melhorias 

tecnológicas, 
ambientais e 

ampliação da 

produção da 
Companhia 

Siderúrgica - 

Paulista - COSIPA 

- 

COSIPA - 

Empresa do 

Sistema Usiminas 
(atual Usiminas) 

CPEA - Consultoria 

Paulista de 

Estudos 
Ambientais 

2008 Não consta Portuários 

Recuperação 

socioambiental e 
urbanização de 

Santa Cruz dos 

Navegantes 

Guarujá 
Prefeitura 
Municipal do 

Guarujá 

CPEA - Consultoria 

Paulista de 

Estudos 
Ambientais 

2008 Não Consta Infraestrutura 

Implantação do 

sistema integrado 
Metropolitano - SIM 

e do veículo leve 

sobre trilhos - VLT 
da Região 

Metropolitana da 

Baixada Santista - 

RMBS 

Santos/São 

Vicente 

Secretaria de 
Estado dos 

Transportes 

Metropolitanos 

WALM - 
Engenharia e 

Tecnologia 

Ambiental Ltda. 

2008 Não consta Infraestrutura 

Brasil Intermodal 

Terminal Santos - 
Brites 

Santos 

Santa Rita S.A. 

Terminais 
Portuários 

CPEA - Consultoria 
Paulista de 

Estudos 

Ambientais 

2009 Não Consta Portuários 

Complexo 

empresarial 

Andaraguá 

Praia 

Grande/São 

Vicente 

ICIPAR 

Empreendimentos 
e Participações 

Ltda 

GEOTEC 

Consultoria 

Ambiental Ltda 

2008 

e 

2010 

Não consta Comercial 
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Empreendimento Município Empreendedor 

Empresa 

Responsável 
pelo estudo 

Ano Situação Classificação 

Empreendimento 
Buriqui Costa Nativa 

: loteamento 

residencial e 
complexo turístico 

Bertioga 

Buriqui Costa 

Nativa 
Empreendimentos 

Imobiliários Ltda 

CPEA - Consultoria 

Paulista de 
Estudos 

Ambientais 

2011 Não consta Infraestrutura 

Parcelamento de 
solo urbano para o 

uso, 

predominantemente, 
residencial e 

multifamiliar : 

estância balneária 
de Praia Grande - SP 

Praia Grande 

DEPLAN 

Desenvolvimento 
e Planejamento 

Imobiliário Ltda 

ARCADIS 
Tetraplan S/A, 

2011 Não consta Infraestrutura 

Ampliação do 
terminal marítimo 

da ULTRAFÉRTIL 

S.A. 

Santos 

ULTRAFÉRTIL S/A 
Terminal 

Marítimo - TUF, 

Santos 

CPEA - Consultoria 
Paulista de 

Estudos 

Ambientais 

2011 
LO Precária Emitida 

2014 
Portuários 

Ampliação do aterro 
sanitário do centro 

de gerenciamento 

de resíduos 

Santos 
Terrestre 

Ambiental Ltda 

Destra 
Desenvolvimento 

e Tecnologia 

Ambiental 

2012 
LO emitida em 

2014 
Infraestrutura 

CTCO - Centro de 
Tecnologia e 

Construção Offshore 

Guarujá 
Saipem do Brasil 
Serviços de 

Petróleo Ltda 

Geo Brasilis 

Consultoria, 
Planejamento, 

Meio Ambiente e 

Geoprocessamento 

2012 
LO emitida em 

2013 
Portuários 

Terminal de granéis 

sólidos e líquidos: 

Sítio Guarapá 

Deicimar S.A. 

Santorini 

Terminais e 
Armazéns Gerais 

Ltda. 

ITSEMAP do Brasil 

Serviços 
Tecnológicos 

MAPFRE Ltda 

2012 Não consta Portuários 

City Fazenda Acaraú Bertioga 

Companhia City 

de 

Desenvolvimento 

GAIA Consultoria e 
Gestão Ambiental 

2008 

e 

2012 

LICENÇA INST. 

DESMEMBRAMENTO 

emitida 2009 

Infraestrutura 

Submerso: túnel 

Santos - Guarujá 
Santos/Guarujá DERSA; DER 

Consórcio PRIME/ 

ETEL 
2013 Não consta Infraestrutura 

Projeto LOGUM: 
trecho Paulínia - 

RMSP - Santos 

Litoral sul de 

São Paulo 

LOGUM Logística 

S.A. 

MKR Tecnologia, 
Serviços, Indústria 

e Comércio Ltda. 

2014 Não consta Infraestrutura 

Fonte: CETESB, 2014 

Quadro 74 – Empreendimentos sujeitos ao licenciamento (CETESB) que elaboraram o 

RAP entre 2008 e 2014 

Empreendimento Município Empreendedor 

Empresa 

Responsável 
pelo estudo 

Ano Situação Classificação 

Conjunto 
habitacional 

Tancredo Neves III 

São Vicente 

São Vicente 

COHAB - ST. 

Companhia de 

Habitação da 
Baixada 

Santista 

VKS Partex mais 

que engenharia 
2008 

Não 

consta 
Infraestrutura 

Marina Porto da 

Barra 
Guarujá 

Arcobras 

Comercial e 

Incorporada 
Ltda. 

Elimax Consultoria 

Ltda. 
2008 

Não 

consta 
Infraestrutura 

Pier de apoio a 
embarcações na 

praia do Perequê, 

Guarujá 

Guarujá 

Prefeitura 

Municipal do 
Guarujá 

Hidrosfera 
Oceanografia e 

Consultoria 

Ambiental Ltda 

2008 
Não 

consta 
Infraestrutura 
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Empreendimento Município Empreendedor 

Empresa 

Responsável 
pelo estudo 

Ano Situação Classificação 

Recondutoramento 
a LT em 345 KV : 

Baixada Santista - 

Alto da Serra 

Baixada 
Santista - 

Alto da 

Serra 

CTEEP - Cia de 
Transmissão de 

Energia Elétrica 

Paulista 

ARCADIS 

Tetraplan S/A 
2008 

Não 

Consta 
Energia 

Projeto de 

urbanização 
integrada e 

reassentamento de 

moradias em áreas 
de risco e proteção 

ambiental da Vila 

Esperança 

Cubatão 
Prefeitura 

Municipal de 

Cubatão 

CPEA - Consultoria 

Paulista de 

Estudos 
Ambientais 

2008 
Não 

consta 
Infraestrutura 

Monitoramento 

ambiental da área 
de disposição 

oceânica do 

material dragado e 
adjacências* 

Cubatão 

COSIPA 

Companhia 

Siderúrgica 
Paulista 

(USIMINAS) 

FUNDESPA 

Fundação de 

Estudos e 
Pesquisas 

Aquáticas 

2008 
Não 

consta 
Portuários 

Licenciamento de 

desvio férreo para 

o terminal 

contêineres e 
câmara frigorífica 

Cubatão 

Empresa Capital 

Realty 
Infraestrutura 

Logística Ltda 

Ativa Assessoria e 

Consultoria 

Ambiental Ltda 

2009 
Não 

consta 
Infraestrutura 

Atividade de lavra: 

extração de saibro 

- empreendimento 

de mineração 

Cubatão 
TERRACON 
Construções 

Ltda. 

VTM Prestação de 

Serviços Ltda 
2009 

Não 

consta 
Mineração 

Expansão Terminal 
Cortes Guarujá 

Guarujá 
Transportadora 

Cortes Ltda 
ELIMAX 

Consultoria Ltda 
2009 

Não 
consta 

Portuários 

Terminal marítimo 

multiuso Deicimar 
Santos Deicimar S.A. 

CEMA Consultoria 
e Estudos 

Ambientais Ltda 

2009 
Não 

consta 
Portuários 

Armazéns de 

graneis sólidos 

para utilização 
como sistema de 

moagem de 

cimento 

Cubatão 

CESARI 

Empresa 

Multimodal de 

Movimentação 
de Materiais 

CESARI Empresa 

Multimodal de 
Movimentação de 

Materiais 

2010 

LO 

emitida 

em 2012 

Portuários 

Extração de 
cascalho e areia in 

natura 

Peruíbe 
De Barros 

Prospecção Ltda 

PROMINER 

Projetos Ltda. 
2010 

LP 
arquivada 

em 2011 

Mineração 

Retroporto 
Terminal de 

Contêineres 

São Vicente 

Retroporto 

Terminal de 

Retaguarda 
Portuária Ltda 

DTA Engenharia 

S/C Ltda 
2010 

Não 

Consta 
Portuários 

Conjunto 

Habitacional 
Prainha do Ilhéu II 

Santos 

Companhia de 
Habitação da 

Baixada 

Santista 

Prefeitura 

Municipal de 
Santos 

2011 
Não 

consta 
Infraestrutura 

Elaboração dos 

projetos básico e 
executivo das 

estações de 

tratamento de 
esgotos do 

município de Praia 

Grande 

Praia 

Grande 
SABESP 

ACTHON 
Planejamento 

Ambiental Ltda. - 

SEREC Serviços de 
Engenharia 

Consultiva 

2011 
LP e LI 

emitidas 

em 2014 

Saneamento 
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Empreendimento Município Empreendedor 

Empresa 

Responsável 
pelo estudo 

Ano Situação Classificação 

Elaboração dos 
projetos básico e 

executivo das 

estações de 
tratamento de 

esgotos dos 

municípios de 
Santos e São 

Vicente: frente 3 - 

estudos ambientais 
e documentação 

institucional 

Santos e 

São Vicente 
SABESP 

ETEP - Estudos 
Técnicos e 

Projetos Ltda. 

2011 
LP 

arquivada 

em 2011 

Saneamento 

Terminal 

intermodal Porto 

de Santos - TIPS 

Cubatão 
MRS Logística 

S/A 

CEMA Consultoria 

e Estudos 

Ambientais Ltda. 

2011 
Não 

consta 
Portuários 

Ampliação da 

Rodovia dos 
Imigrantes e 

implantação de 

ponte 

Cubatão/São 

Vicente 

DER 

Departamento 

de Estradas de 
Rodagem 

LENC - Laboratório 
de Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

2012 
Não 

consta 
Infraestrutura 

Projeto Libra 

Terminais Santos 
Santos 

Libra Terminais 

S/A 

CEMA Consultoria 

e Estudos 
Ambientais Ltda 

2012 

LO 

emitida 
em 2010 

Portuários 

Cais secundário do 

CTCO 
Guarujá 

SAIPEM do 

Brasil Serviços 

de Petróleo Ltda 

Geo Brasilis 

Consultoria, 

Planejamento, 

Meio Ambiente e 
Geoprocessamento 

Ltda. 

2013 

LO 

emitida 

em 2013 

Portuários 

Qualyfast: 

conjunto 
habitacional para 

população de baixa 

renda 

Bertioga 
Qualyfast 

Construtora 

Ltda 

DNA Consulting 
Assessoria 

Ambiental 

2013 

Parecer 

Técnico 

emitido 
em 2013 

Infraestrutura 

VLT da Baixada 
Santista trecho 2 - 

Conselheiro Nébias 

- Valongo 

Santos 

EMTU - 

Empresa 
Metropolitana 

de Transportes 

Urbanos de São 
Paulo 

FUPAM - Fundação 
para Pesquisa em 

Arquitetura e 

Ambiente 

2013 
Não 

consta 
Infraestrutura 

*Existem diversos estudos ambientais dobre as dragagens realizadas no porto e seu 
monitoramento, mas a fim de trata-las de forma sucinta, foi mencionada apenas uma. 

Fonte: CETESB, 2014 

Quadro 75 - Empreendimentos sujeitos ao licenciamento (IBAMA) que elaboraram o 

RAP entre 2008 e 2014 

Empreendimento Município Empreendedor 
Tipo de 

Estudo 

Empresa 
Responsável 

pelo EIA-RIMA 

Ano Classificação 

Terminal Marítimo 

da Alemoa 
Santos 

Alemoa S.A. 

Imóveis e 
Participações 

EIA/RIMA 

CPEA - 

Consultoria 

Paulista de 
Estudos 

Ambientais 

2008 Portuário 

Terminal Portuário 
BTP. 

Santos 
Brasil Terminal 
Portuário S.A. 

EIA/RIMA 

MKR Tecnologia, 

Serviços, 

Indústria e 

2008 Portuário 
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Empreendimento Município Empreendedor 
Tipo de 

Estudo 

Empresa 

Responsável 
pelo EIA-RIMA 

Ano Classificação 

Comércio Ltda 

Brasil Intermodal 
Terminal Santos – 

Terminal Brites 

Santos 
SANTA RITA S.A. 

- Terminais 

Portuários 

EIA/RIMA 

CPEA - 

Consultoria 
Paulista de 

Estudos 

Ambientais 

2009 Portuário 

Regularização 

Ambiental do Porto 

de Santos 

Santos 

Codesp – 

Companhia Docas 
do Estado de São 

Paulo 

EIA/RIMA 
DTA ENGENHARIA 

LTDA 
2011 Portuário 

EA – Duplicação 

Itirapina/Evangelista 

de Souza e 
Paratinga/Perequê 

Cubatão 
ALL – América 
Latina Logística 

Malha Paulista 

EIA/RIMA 
Assessoria 

Técnica Ambiental 

Ltda 

- Infraestrutura 

Centro Portuário 

Industrial Naval 
Offshore de Santos 

Santos 

São Paulo 

Empreendimentos 
Portuários Ltda 

EIA/RIMA 

MKR Tecnologia, 
Serviços, 

Indústria e 

Comércio Ltda 

- Portuário 

Fonte: IBAMA, 2014 

A categorização, já apresentada nos quadros, é resumida a seguir: 

Quadro 76 – Categorização dos Empreendimentos sujeitos a Licenciamento na BS 

Categorias CETESB IBAMA TOTAL 

Infraestrutura 17 1 18 

Portuários 13 5 17* 

Comercial 1 0 1 

Saneamento 2 0 2 

Mineração 2 0 2 

Energia 1 0 1 

*um empreendimento apresentou estudo aos dois órgãos 

Fonte: CETESB e IBAMA, 2014 

Dessa forma, conclui-se que os licenciamentos na BS possuem caráter 

prioritariamente de infraestrutura e relacionado às atividades portuárias, de 

maneira que este instrumento tem servido efetivamente como um balizador 

das atividades potencialmente impactantes nos recursos hídricos. Pode-se 

observar também a temática “saneamento” dentre as categorias, mostrando 

os avanços da região com o Programa Onda Limpa da SABESP. 

Assim, com relação às diretrizes e critérios gerais orientativos a fim de 

subsidiar o licenciamento ambiental na UGRHI 7, no tocante aos recursos 
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hídricos, recomenda-se que o Comitê mantenha-se a par dos processos de 

licenciamento, especialmente daqueles de empreendimentos de maior escala, 

através de uma parceria com a CETESB. Dessa forma, garantir-se-á um olhar 

efetivo acerca da temática dos recursos hídricos na análise dos processos de 

licenciamento. 

Além disso, o comitê poderá manter um banco de dados dos 

licenciamentos relevantes as suas atividades e poderá embasar decisões 

futuras a partir da análise de um histórico. 

1.3.5. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos teve as discussões iniciadas no 

âmbito da UGRHI 7 em 2005, com a aprovação em 2010 da deliberação CBH-

BS nº 170/2010 e início efetivo da arrecadação em 2012, quando foram 

arrecadados R$ 8.812.262,70. 

1.3.5.1. HISTÓRICO DA COBRANÇA 

As leis que norteiam a implantação da cobrança no Estado de São Paulo 

são a lei 12.183/2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para 

fixação dos seus limites, condicionantes e valores; o decreto nº. 50.667/2006 

que regulamenta dispositivos da lei supracitada; e as deliberações do CRH nº. 

63/2006, que aprova procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança 

pela utilização dos recursos hídricos do Estado; e nº. 66/2006, que altera o 

anexo da deliberação anteriormente citada. 

No âmbito do CBH-BS, a deliberação do CBH-BS nº. 121/2007 aprovou a 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no âmbito da bacia 

hidrográfica. 

Na época, perante a necessidade de implantação da Cobrança da região 

da Baixada Santista, foi criada, no CBH-BS, a Comissão Especial de Cobrança, 

criada pela deliberação CBH-BS n° 102 de 06 de junho de 2006. As atribuições 

delegadas a essa comissão foram de estudar, debater, propor critérios, 

diretrizes e valores, com base na legislação vigente, para a implantação da 
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cobrança aos usuários de recursos hídricos, visando subsidiar a tomada de 

decisão do CBH. 

A deliberação CBH-BS nº. 135/2008 de 01 de abril de 2008 aprovou 

contingenciamento de recursos do FEHIDRO, da quota-parte do CBH-BS, 

referente ao exercício de 2008, para realização de estudos de implantação e 

simulação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no âmbito do CBH-

BS. 

Além disso, em 2009 o CRH apresentou o conteúdo mínimo de estudos 

técnicos e financeiros para fundamentar a cobrança, na deliberação nº 111. No 

ano seguinte foi implementada a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 

bacia hidrográfica da Baixada Santista, através da deliberação CBH-BS nº 170 

de 21 de maio de 2010. Os valores definidos na deliberação 158 são 

apresentados sucintamente no quadro a seguir. 

Quadro 77 – Valores da Cobrança na UGRHI 7 

Atividade Preço Unitário Básico (PUB) 

Captação 

R$ 0,01/m³ água Extração 

Derivação 

Consumo R$ 0,02/m³ água 

Lançamento de carga (DBO) R$ 0,10/kg de carga orgânica 

Fonte: CBH-BS, 2009 

A arrecadação efetiva dos recursos da cobrança ocorreu em 2012. A 

seguir são apresentadas as três deliberações que trataram destes recursos. 

Na deliberação 247 de julho de 2013 o CBH-BS aprovou o investimento 

para 8 projetos, sendo 1 projeto no PDC 1; outro no PDC 4 e os 6 restantes no 

PDC 7. Além dos projetos aprovados com a arrecadação da cobrança da água, 

houve também a destinação de investimentos utilizando a cota-parte do 

FEHIDRO. 

A deliberação CBH-BS nº246/2013 aprovou o plano relativo à cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos em execução para 2013, com relação aos 

investimentos e custeio. 
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A deliberação 250 de outubro de 2013 aprovou pelo CBH-BS o 

investimento em 2 projetos no PDC 3 e PDC 4, sendo a maior parte através 

dos recursos advindos da cobrança. 

1.3.5.2. DIRETRIZES E CRITÉRIOS GERAIS ORIENTATIVOS 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRHI 7 ainda é recente e o 

comitê, junto aos usuários, estão tendo seus primeiros contatos com o 

processo. Em 27 de novembro de 2013 foi realizada uma reunião junto aos 

usuários a fim de prestar contas sobre a utilização dos recursos da cobrança. 

Este encontro foi bastante positivo, o que permite avaliar que a cobrança no 

âmbito da BS está sendo bem-sucedida. 

A partir dessas experiências, quando o CBH-BS ou o CRH julgarem 

necessária a revisão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, podem ser 

tomadas como diretrizes: 

 Estudo sobre a atualização da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos; 

 Análise das legislações vigentes acerca dessa temática; 

 Avaliação das experiências da cobrança atual; 

 Avaliação das experiências de outros comitês de bacia nos processos 

de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 

1.3.6. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA 

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a ser 

alcançado ou mantido ao longo do tempo. Ele deve ser compreendido como um 

instrumento de planejamento que busca “assegurar às águas qualidade 

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

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

permanentes” (Art. 9º, Lei nº 9.433, de 1997). 

Está em conclusão na UGRHI 7 um estudo preliminar para atualização do 

enquadramento dos corpos hídricos na Região Central da bacia. Esse estudo, 

em fase de conclusão, visa apresentar de maneira preliminar a situação dos 
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corpos hídricos na região central da Baixada Santista, a fim de embasar as 

propostas, que serão realizadas em um próximo estudo já previsto, de 

atualização do enquadramento. 

Vale ressaltar que o estudo foi estruturado com um viés para a 

identificação de novos mananciais que poderiam ser explorados futuramente 

para fins de abastecimento público. A seguir apresentam-se os pontos de 

coleta de água do estudo em questão: 

 

Ilustração 61 – Pontos de Coleta do Estudo da Atualização do Enquadramento na 

Região Central da BS 

Fonte: VM Engenharia, 2013 

 

Neles, foram realizadas 4 coletas ao longo de 2 anos. Os parâmetros 

analisados foram avaliados de acordo com a legislação (Res. CONAMA 

nº357/05) verificando seu enquadramento. A seguir apresenta-se um quadro 

esquemático com a situação do enquadramento para os diversos pontos e 

parâmetros analisados. 
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Quadro 78 - Análise dos Pontos de Coleta em Relação à situação do Enquadramento 

Ponto 
Enquadramento 

Atual 
Enquadrado/Desenquad

rado 
Quais Parâmetros 

1 Classe 2 Desenquadrado E. coli, DBO, fósforo, sólidos, condutividade 

2 Classe 1 Desenquadrado E. coli, fósforo, OD, pH, sólidos, condutividade 

3 Classe 2 Desenquadrado E. coli, DBO, fósforo, sólidos, condutividade 

4 Classe 2 Desenquadrado E. coli, fósforo, condutividade 

5 Classe 2 Desenquadrado Fósforo, condutividade 

6 Classe 2 Desenquadrado E. coli, DBO, fósforo, sólidos, condutividade 

7 Classe 1 Desenquadrado E. coli 

8 Classe 2 Desenquadrado E. coli, fósforo, sólidos, condutividade 

9 Classe 2 Desenquadrado E. coli, fósforo, condutividade 

10 Classe 2 Desenquadrado Fósforo 

11 Classe 2 Desenquadrado 
E. coli, DBO, fósforo, OD, sólidos, 

condutividade 

12 Classe 2 Desenquadrado E. coli, fósforo 

13 Classe 2 Desenquadrado E. coli, condutividade 

14 Classe 1 Desenquadrado E. coli, condutividade, fósforo 

15 Classe 2 Desenquadrado Condutividade 

16 Classe 2 Desenquadrado E. coli 

17 Classe 2 Desenquadrado E. coli, condutividade, fósforo 

18 Classe 2 Desenquadrado Condutividade, DBO, sólidos 

19 Classe 2 Desenquadrado E. coli, OD 

20 Classe 2 Enquadrado - 

21 Classe 2 Desenquadrado E. coli, condutividade, fósforo, OD 

22 Classe 2 Desenquadrado Condutividade 

23 Classe 2 Desenquadrado E. coli 

24 Classe 2 Desenquadrado E. coli, condutividade, fósforo 

25 Classe 2 Desenquadrado E. coli, condutividade, DBO, fósforo, sólidos 

26 Classe 2 Desenquadrado 
E. coli, condutividade, DBO, fósforo, OD, 

sólidos 

27 Classe 2 Enquadrado - 

28 Classe 2 Desenquadrado 
E. coli, condutividade, DBO, fósforo, OD, 

sólidos 

29 Classe 2 Enquadrado - 

30 Classe 2 Desenquadrado E. coli, fósforo 

31 Classe 2 Desenquadrado DBO, turbidez 

32 Classe 2 Desenquadrado Condutividade, DBO, fósforo, sólidos 

Fonte: VM Engenharia, 2014 

Este estudo permitiu aferir a qualidade, ainda que de maneira preliminar, 

dos seguintes corpos hídricos: Rio Branco, Cubatão, Perequê (Cubatão e 

Guarujá), Mogi, Onça, Quilombo, Jurubatuba, Cabuçu, Crumaú e seus 

afluentes, em cotas mais altas principalmente. 

Nota-se que a maioria dos pontos apresentou parâmetros desenquadrados 

de acordo com a legislação, mas tendo em vista que o enquadramento pode 

ser visto como uma classe a ser alcançada, o cenário de enquadramento dos 

corpos hídricos na região central da BS é otimista, com diversos corpos que 

podem ser atualizados para classe 1 por exemplo, sempre pensando nas 

classificações mais restritivas como prioritárias. 
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Dessa forma, com relação às diretrizes deste tópico, temos: finalização da 

primeira fase do estudo de enquadramento e início da segunda fase, a fim de 

potencializar a tomada de decisão e efetivação de uma proposta de atualização 

para os corpos hídricos da região central em curto prazo; aumentar o 

monitoramento dos corpos hídricos e realizar análises de salinidade das águas, 

localizando os postos de monitoramento em regiões prioritariamente de águas 

doces; realizar estudos similares de enquadramento para as regiões norte e 

sul, com enfoque na atualização dos corpos hídricos chave para a região, em 

termos socioeconômicos e ambientais. 

Quadro 79: Ações Enquadramento dos corpos d’água 

Até 2019 Até 2023 Até 2027 

Metas 
Elaborar estudos de 
diagnóstico da qualidade das 

águas da UGRHI-07 

Elaborar os estudos de 

prognóstico e os planos de ação  

Iniciar as ações constantes 
do Plano de Ações e 

apresentar a Assembleia 

Legislativa do Estado de 

São Paulo as atualizações 
do reenquadramento 

definidas pelo Comitê do 

CBH-BS 

 

1.3.7. MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

O monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos é um 

instrumento essencial para a gestão das bacias hidrográficas pois possibilita a 

manutenção da qualidade dos recursos, bem como possibilita a identificação de 

problemas e fragilidades existentes, a fim de que sejam prontamente 

resolvidas. 

Na UGRHI 7 o monitoramento dos recursos hídricos é feito 

majoritariamente pela CETESB e pela ANA. A CETESB possui 17 postos de 

monitoramento de qualidade da água, dos sedimentos  e da balneabilidade de 

águas doces. A ANA possui diversos postos pluviométricos e fluviométricos, 

mas seus dados não são atualizados desde o Levantamento do PBH 2008 - 

2012. 
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O monitoramento da qualidade do ar é feito em estações telemétricas da 

própria CETESB, tanto no município de Cubatão , como em Santos, devido às 

atividades industriais e portuárias concentradas nessas áreas. 

Finalmente, tendo em vista a grande representatividade do turismo na 

região, a CETESB monitora 86 praias na Baixada Santista, sendo que os 9 

municípios são monitorados. Vale ressaltar que este monitoramento não diz 

respeito a águas doces. 

A seguir é apresentado o gráfico dos indicadores R.04 A e B do relatório 

de situação da BS, apresentando a densidade da rede de monitoramento 

pluviométrico e hidrológico. 

 

Ilustração 62 – Indicador R.04-A e B Densidade da rede de monitoramento 

pluviométrico e hidrológico 

Fonte: Relatório de Situação, 2012 

 

A partir dos dados apresentados, observa-se a deficiência da rede de 

monitoramento da BS, que prejudica o monitoramento adequado dos corpos 

hídricos. Além disso, a rede de monitoramento está concentrada 

essencialmente na região central, deixando as regiões sul e norte quase 

desprovidas de monitoramento. 

A maior parte do monitoramento ocorre justamente nas praias 

(balneabilidade), devido ao grande fluxo de turistas e aos grandes problemas 
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que ocorriam devido às deficiências no saneamento da região, que começam a 

ser sanadas devido aos avanços do Programa Onda Limpa. 

Assim, a BS fica desprovida de dados consistentes sobre os recursos 

hídricos, impedindo um planejamento efetivo, bem como a detecção eficaz de 

possíveis impactos, despejos irregulares, etc. 

Assim, como diretrizes relativas ao monitoramento, tem-se: 

 Realizar estudos de otimização da localização dos pontos de 

monitoramento e das análises feitas em cada um; 

 Análise da necessidade de mais postos para o monitoramento da 

qualidade do ar; 

 Instalar postos de monitoramento nas regiões sul e norte, nos Rios 

Aguapeú, Branco, Mambu e Preto (afluentes do Rio Itanhaém),  

Mongaguá; no Rio Branco (localizado no município de Praia Grande); 

nos Rios Moji e Perequê (localizados no município de Cubatão);  no 

Rio Quilombo (localizado no município de Santos) e no Rio 

Itapanhaú, Itatinga e Itaguaré (localizado no município de Bertioga) 

(deliberação CBH-BS nº 278/2014); 

 Instalar pontos de monitoramento de águas doces e salobras, com 

adequação das análises ao ambiente de entorno. Por exemplo: 

realizar análises de produtos químicos específicos próximos às 

regiões industriais e análises com maior enfoque biológico para 

áreas próximas de habitação; 

 Realizar monitoramento das bases de dados da SABESP, a fim de 

identificar crescimento de demandas e disponibilidades, controle de 

perdas etc. 

Além disso, outra forma de monitoramento qualitativo pode ser realizada 

através da utilização de indicadores de acompanhamento já previstos no PBH 

anterior, como por exemplo: participação em reuniões por setor, consumo 

urbano per capita, número de horas/aluno de capacitação com recursos do 

SIGRH, número total de programas de educação ambiental conduzidos com 

foco em recursos hídricos por ano; porcentagem de implantação do processo 
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de cobrança; porcentagem de inadimplência na cobrança; porcentagem de 

ações executadas perante as propostas do Plano de Bacia vigente no ano, 

porcentagem de ações executadas perante as propostas do Plano de Bacia 

vigente no ano por PDC, porcentagem de atendimento das metas, 

porcentagem de investimento realizado perante as propostas do Plano de Bacia 

vigente no ano, porcentagem de investimento realizado perante as propostas 

do Plano de Bacia vigente no ano por PDC. 

 

Quadro 80 - Metas Monitoramento Quali-Quantitativos 

Até 2019 Até 2023 Até 2027 

Metas 

Realizar estudos de otimização da localização 
dos postos de monitoramento e das análises 

feitas 

Tornar automática e 

telemétrica toda a rede de 

monitoramento quantitativo 
da UGRHI 

Tornar público e 

acessível a base de 

dados referentes ao 
monitoramento 

Instalar postos de monitoramento 
pluviométrico e fluviométricos nos Rios 

Aguapeú, Branco, Mambu e Preto (afluentes 

do Rio Itanhaém),  Mongaguá; no Rio Branco 
(localizado no município de Praia Grande); 

nos Rios Moji e Perequê (localizados no 

município de Cubatão);  no Rio Quilombo 
(localizado no município de Santos) e no Rio 

Itapanhaú, Itatinga e Itaguaré (localizado no 

município de Bertioga) 

Instalação de estações 

Pluviométricas e 

Fluviométricas nos postos 
de monitoramento da 

CETESB 

  

Estudar fontes permanentes para manutenção 
e operação da rede de monitoramento 

Integração das bases de 

dados do DAEE, CETESB, 
INMET, CEMADEN/MST, 

ANEEL e ANA, para 

verificação dos postos de 
monitoramento em 

operação 

  

 

 

1.3.8. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é uma ferramenta de 

transparência e informação a toda sociedade acerca dos recursos hídricos na 

bacia hidrográfica. Através deste sistema é possível integrar informações a 

nível local, disponibilizar as informações a nível regional e realizar análises 

regionais, com comparações de outras UGRHIs, por exemplo. 

A UGRHI 7 é bastante privilegiada nesse sentido, uma vez que é 

constituída por apenas 9 municípios, tornando mais fácil a coleta, integração e 
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compartilhamento das informações, ao contrário do que ocorre em outras 

UGRHIs que por vezes possuem dezenas de municípios. 

O Instituto Pólis, através de seu projeto “Litoral Sustentável”, apresenta 

uma iniciativa nesse sentido. Trata-se da área de mapas do site desse projeto, 

que possui mapas interativos, onde o usuário pode fazer download dos 

conteúdos; e os mapas colaborativos, onde os próprios usuários podem 

acrescentar objetos ao mapa, possibilitando a construção de novas 

informações geoespacializadas dentro do Litoral Sustentável. A seguir 

apresenta-se uma ilustração do mapa interativo para a região da BS. 

 

Ilustração 63 – Exemplo de Sistema de Informação Integrada 

Fonte: POLIS, 2014 

Outra iniciativa interessante relativa aos sistemas de informações é o 

SIMAP-LN – Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental Participativo do 

Litoral Norte. 

Este sistema online foi desenvolvido no Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), instituição ligada a USP, e produz 

um banco de dados georeferenciados sobre os aspectos ambientais do Litoral 

Norte do Estado de São Paulo. Criado pela empresa SALT Ambiental, incubada 

no Cietec, o SIMAP-LN permite que qualquer pessoa com acesso a internet 

tenha acesso aos dados disponíveis e se cadastre para contribuir com novas 
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observações, reunindo informações sobre praias, pontos de mergulho, 

identificação de animais marinhos e crimes ambientais ocorridos na região. A 

seguir apresenta-se uma ilustração do sistema. 

 

Ilustração 64 – Exemplo de Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental 

Fonte: SIMAP-LN, 2014 

A elaboração e criação de um sistema integrado de informações sobre 

recursos hídricos pode ser embasada nos exemplos já existentes, 

possibilitando maior compreensão de como será o sistema final. 

Além disso, os conteúdos participativos têm sido bem recebidos pela 

sociedade mundial, uma vez que a globalização possibilitou a criação de uma 

rede de usuários de internet, redes sociais, entre outros programas e sistemas 

desenvolvidos para coletar e fornecer informações. 

O sistema de informações de recursos hídricos da BS será alimentado 

pelos municípios e demais usuários, e o CBH-BS ou algum parceiro 

especializado será responsável pela organização e atualização do sistema com 

as informações recebidas e as próprias informações do CBH-BS. A seguir é 

esquematizada a estrutura do sistema, que está ligado ao SIGRH, devendo 

disponibilizar suas informações também neste sistema maior, através de um 

link no SIGRH para o SIRH-BS (Sistema de Informação sobre Recursos 

Hídricos da Baixada Santista). 
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Ilustração 65 – Esquema do SIGRH 

Fonte: VM Engenharia, 2014 

Com relação às prefeituras e demais órgãos públicos municipais, o 

Sistema pode estabelecer parcerias com secretarias municipais como por 

exemplo: Defesa Civil, Planejamento, Meio Ambiente, Educação, entre outras. 

Estas parcerias poderão ser diferentes em cada município, dependendo da 

integração alcançada entre os órgãos e o CBH-BS. 

É importante ressaltar que o SIRH-BS será disponibilizado em um sítio 

eletrônico. Como o CBH-BS ainda não possui seu próprio endereço eletrônico, 

esta é uma demanda anterior à disponibilização do sistema, mas poderá ser 

desenvolvida em paralelo com o mesmo. 

Vale ressaltar a importância de um endereço eletrônico próprio do CBH-

BS, onde sejam disponibilizados arquivos de interesse público, informações 

referentes ao comitê e sua agenda de atuação. Junto a um SIRH-BS, o comitê 

passará os valores de transparência e valorização da difusão do conhecimento. 

Essa demanda é ressaltada de maneira enfática pois, durante as 9 consultas 
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públicas realizadas com a população dos 9 municípios da BS, uma das 

principais demandas, recorrente em todos os municípios foi justamente sobre a 

falta de integração entre as instituições, e consequente estratificação do 

conhecimento existente. 

A partir deste cenário, seguem as diretrizes e critérios gerais orientativos 

para a implementação de um sistema de informações sobre RH na UGRHI 7. 

 Estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e instituições 

de fomento para a elaboração do sistema; 

 Contratação de pessoal especializado para a elaboração do sistema; 

 Levantamento e análise de outros sistemas existentes a fim de 

embasar a tomada de decisão sobre o sistema da BS; 

 Definição de quais informações serão parte do sistema, de que 

maneira os diversos órgãos públicos e demais usuários poderão 

acrescentar informações ao sistema ou utilizá-las; 

 Definição da frequência com que os órgãos públicos deverão atualizar 

suas informações no sistema; 

 Definição dos tipos de informações que serão disponibilizadas 

(Planos, informações georeferenciadas, documentos oficiais, notícias 

sobre encontros públicos, notícias do comitê, entre outros); 

Além disso, será necessária a divulgação da produção de documentos e 

outras informações relevantes do CBH-BS, o que poderá ser feito através do 

SIGRH, estabelecendo-se uma frequência e delegando as responsabilidades de 

inserção das informações no sistema. Além do SIGRH, uma vez elaborado o 

sistema de informações da BS, este também poderá conter tais informações, 

sendo divulgado o próprio sistema no SIGRH, estabelecendo um caminho de 

mão dupla. 
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Quadro 81 - Metas do Sistema de Informações 

Até 2019 Até 2023 Até 2027 

Metas 

Implantação de um sistema 

online/web para visualização e 

consulta da base cartográfica do 
CBH-BS 

Implantação de um sistema 

online/web que permita a inserção 

controlada de informações na base 
cartográfica  

Implantação de 
reuniões do CBH-BS 

por web conferência 
Transmissão online das reuniões do 
CBH-BS 

 

1.4. ÁREAS CRÍTICAS E PRIORIDADES PARA GESTÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

1.4.1. DELIMITAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS E TEMAS CRÍTICOS PARA 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A definição dos temas críticos para a gestão dos recursos hídricos na 

UGRHI foram elencadas em dois momentos a partir das informações do 

diagnóstico, com uma visão mais técnica (Quadro 60) e através de nove 

consultas públicas municipais, apresentando a visão da população local dos 

municípios na BS (Quadro 63). 

A partir do diagnóstico foram arrolados 8 temas críticos e 43 subtemas 

críticos para a UGRHI 7 no quadro a seguir. 

Quadro 82– Temas e Sub-temas críticos na Baixada Santista (diagnóstico) 

Temas Críticos Subtemas Críticos 

Saneamento básico 

Drenagem 

Resíduos sólidos 

Esgotamento sanitário 

Abastecimento de água 

Doença de veiculação hídrica 

Ligação cruzada 

Planejamento e Gestão 

Controle da expansão urbana 

Diálogo e parceria com instituições 

Ações governamentais 

Fortalecimento e integração das instituições 

Gerenciamento ambiental 

Gerenciamento de risco 

Gestão estratégica 

Políticas públicas 

Planejamento hidroviário 

Diagnóstico 

Integração 

Pagamento por serviços ambientais 

Gestão Pública 

Ações efetivas 

Educação ambiental 

Educação ambiental p/ resíduos sólidos 

Comunicação e educação ambiental 

Participação e engajamento popular  

Ecologia da Paisagem 

Erosão Áreas impactadas 
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Temas Críticos Subtemas Críticos 

Extração mineral 

Fiscalização 
Monitoramento 

Fiscalização da atividade náutica 

Ocupação irregular 

Manutenção 

Monitoramento 

Habitação 

Uso e ocupação do solo 

Plano emergencial 

Assoreamento 

Poluição 

Poluição das águas 

Descarte Irregular de Resíduos 

Monitoramento 

Poluição difusa 

Poluição industrial  

Áreas contaminadas 

População flutuante 

Abastecimento emergencial 

Geração de resíduos sólidos 

Balneabilidade 

Fonte: VM Engenharia, 2014. 

A disponibilidade hídrica na UGRHI é afetada principalmente pelas 

formações geológicas (água subterrânea), pelo polo industrial que forma um 

ponto de contaminação potencial; o uso do solo, que impermeabiliza áreas de 

recarga das bacias. 

Com relação à demanda, esta é afetada principalmente pela população 

flutuante, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, além do 

crescimento populacional da região. 

A qualidade das águas é afetada principalmente pelas atividades 

industriais e pelas deficiências no saneamento básico. Com os avanços 

possibilitados pelo programa Onda Limpa no setor, as principais áreas críticas 

nesse sentido correspondem àquelas de ocupação irregular. 

1.4.2. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES PARA GESTÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

O processo de participação popular na atualização do PBH da BS foi 

delineado a partir de um esforço conjunto entre o CBH-BS e a empresa 

contratada. A primeira etapa foi desenvolvida junto à finalização do 

diagnóstico, no final de 2013, a fim de realizar um diagnóstico técnico-

participativo através de consultas públicas. A segunda etapa foi realizada junto 

as câmaras técnicas do CBH-BS e a população com a realização de Oficinas 

Participativas. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

197 
 

As contribuições da participação popular na atualização de um PBH são 

diversas, com destaque para a elaboração de um plano que apresente uma 

visão próxima da realidade do local, bem como realizar a integração dos 

grupos envolvidos. 

1.4.2.1. CONSULTAS PÚBLICAS 

A consulta pública é um instrumento de publicidade e transparência 

direcionado à sociedade no sentido de contribuir com suas ideias sobre um 

determinado assunto, para se chegar a uma conclusão de maior aceitação 

consensual e mais direcionada aos interesses dos envolvidos (ANEEL, 2006). 

Como já enfatizado na etapa de diagnóstico, a atualização do PBH tem por 

objetivo primordial aliar os interesses de conservação ambiental à melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, de forma que se torna essencial o 

envolvimento social que, junto aos estudos técnicos levantados no diagnóstico, 

possibilite a identificação de demandas, criticidades e potencialidades 

facilmente ressaltadas quando em contato com a população local. 

Em última instância, as consultas públicas contribuíram para a divulgação 

do PBH e de seu processo de atualização. 

A partir deste cenário, foram planejadas e realizadas 9 consultas públicas. 

Esse número corresponde aos 9 municípios da UGRHI, valendo ressaltar que a 

BS é uma das poucas UGRHIs do estado de SP que abrange um número 

limitado de municípios, facilitando a articulação neste sentido, como já 

ressaltado no tópico sobre o sistema de informações. 

No quadro a seguir pode ser observado o cronograma de realização das 

consultas: 

Quadro 83 – Cronograma das Consultas Públicas 

Data Município 

25/07/2013 Itanhaém 

31/07/2013 Mongaguá 

01/08/2013 Peruíbe 

14/08/2013 Santos 

21/08/2013 Guarujá 

22/08/2013 Bertioga 

28/08/2013 Praia Grande 
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Data Município 

28/08/2013 Cubatão 

28/11/2013 São Vicente 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos, 2013 

 

As consultas realizadas buscaram abordar as principais criticidades 

relacionadas aos recursos hídricos encontradas atualmente nos municípios, 

bem como aproximar a população, poder público, terceiro setor, indústrias e 

outras entidades. 

As reuniões foram estruturadas em duas partes. Na primeira foi realizada 

uma apresentação do diagnóstico do plano até o momento da consulta, das 

informações levantadas sobre cada município, além dos objetivos do PBH e de 

que maneira seriam utilizadas as contribuições da consulta. 

Na segunda etapa de cada consulta, para a realização deste levantamento 

de informações foi utilizada a metodologia ‘Metaplan’, como já abordado no 

diagnóstico.  

Essa metodologia, também conhecida por técnica dos cartões, é um 

sistema para coletar ideias ao realizar um trabalho em grupo. A metodologia 

surgiu em Hamburgo, Alemanha, no final da década de 1970. A técnica 

consiste em uma tempestade de ideias (brainstorming) seguida por sua 

organização em temas gerais sob a forma de títulos. O mediador é responsável 

pelo controle do tempo e por conduzir a dinâmica, sendo parte essencial da 

metodologia. 

Assim, todas as pessoas presentes escrevem qualquer ideia relativa ao 

tema que venha à mente, sendo que aporá uma ideia por tarjeta. Nessa etapa 

é essencial que as ideias não sejam julgadas. Na sequência, as tarjetas são 

recolhidas e fixadas em um quadro, onde as ideias serão organizadas de 

acordo com categorias, ou seja, as ideias similares são agrupadas. 

No caso das consultas públicas desenvolvidas na BS o tema central da 

dinâmica foi “Criticidades em Recursos Hídricos” para cada município. Após a 

organização das ideias, feita pelo mediador através da sugestão do grupo, por 

vezes surgiram novas sugestões de criticidades posteriormente inseridas. 
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Finalmente a dinâmica seguiu para a priorização dos temas, feita por meio de 

votação, em que cada participante tinha o direito a votar em 3 a 5 temas, 

dependendo da quantidade de temas levantados no município. 

A priorização dos temas nas consultas públicas buscaram detectar os 

temas críticos por município, contribuindo tanto no levantamento dos temas 

críticos como na priorização dos mesmos na atualização do PBH. No quadro a 

seguir podem ser visualizadas imagens das dinâmicas sendo desenvolvidas nos 

municípios da Baixada Santista. 

Quadro 84 – Consultas Públicas nos Municípios da Baixada Santista 

Bertioga 

 

Cubatão 

 

Guarujá 

 

Itanhaém 

 
Mongaguá 

 

Peruíbe 
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Praia Grande 

 

Santos 

 
São Vicente 

 
Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos, 2013 

 

O público presente nas consultas na maior parte é formado por 

funcionários de prefeituras, estado, por representantes do setor terciário e, 

finalmente, pela sociedade civil. Em alguns municípios também estiveram 

presentes vereadores, como em Peruíbe e Praia Grande, e em Bertioga o 

prefeito estava presente, já que este também é presidente do CBH-BS. 

A divulgação foi uma dificuldade enfrentada pela empresa juntamente 

com o comitê, uma vez que os recursos eram muito limitados. Contudo 

ressalta-se que as consultas públicas não possuem um número mínimo de 

participantes e que a empresa junto ao comitê reuniu todos seus esforços para 

convocar a população para participar das consultas públicas municipais. 

Entretanto a participação social nas decisões políticas ainda é um grande 

desafio no Brasil. 
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A partir desse diagnóstico a empresa conclui que as consultas, foram 

amplamente satisfatórias nos quesitos de discussão das ideias e temáticas. 

Com relação às discussões desenvolvidas, estas acabam sempre 

remetendo a tópicos semelhantes, como a falta de fiscalização e 

monitoramento por parte do poder público, além da falta de investimento em 

conscientização e educação ambiental como um todo. Em Cubatão, uma cidade 

amplamente industrializada, foi pioneira a discussão sobre pagamento por 

serviços ambientais (PSA), devido ao fato de seus mananciais abastecerem 

boa parte da RMBS. 

Assim, dentre as nove consultas públicas, foram identificadas as seguintes 

criticidades para os municípios da RMBS no ano de 2013, conforme o Quadro 

63: 

Quadro 85 - Principais Problemas Ambientais nos Municípios da BS (população local) 

Mun. Principais Problemas Ambientais Mun. Principais Problemas Ambientais 

B
e
rt

io
g
a
 

Ocupação irregular 

M
o
n
g
a
g
u
á
 

Macrodrenagem 

Gestão estratégica Educação ambiental p/ resíduos sólidos 

Drenagem Desassoreamento 

Comunicação e educação ambiental Gerenciamento de resíduos sólidos 

Políticas públicas Microdrenagem 

Esgoto Diálogo e parceria com instituições 

Plano emergencial Gerenciamento ambiental 

C
u
b
a
tã

o
 

Ocupações irregulares Doença de veiculação hídrica 

Esgotamento sanitário Medidas alternativas em drenagem urbana 

Pagamento por serviços ambientais 

P
e
ru

íb
e
 

Ocupação irregular 

Poluição das águas Resíduos sólidos 

Educação ambiental Planejamento e gestão 

Assoreamento Saneamento básico 

Fiscalização Drenagem 

Integração Extração mineral 

Monitoramento Educação ambiental (p/resíduos sólidos) 

Manutenção Limpeza 

G
u
a
ru

já
 

Ocupação irregular 

P
ra

ia
 G

ra
n
d
e
 

Monitoramento e fiscalização 

Educação Educação ambiental 

Saneamento básico Ações governamentais 

Fiscalização Resíduos sólidos 

Uso e ocupação do solo Drenagem 

Áreas impactadas Planejamento hidroviário 

Políticas públicas Esgotamento sanitário 

Poluição Abastecimento de água 
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Mun. Principais Problemas Ambientais Mun. Principais Problemas Ambientais 

Drenagem 

S
a
n
to

s
 

Saneamento 

Gerenciamento de resíduos sólidos Resíduos sólidos 

It
a
n
h
a
é
m

 

Esgoto Educação e comunicação 

Resíduos sólidos Diagnóstico 

Problemas de drenagem Gerenciamento de risco 

Participação e engajamento popular 

(educação ambiental) 
Ações efetivas 

Ocupação irregular Gestão 

Poluição dos rios 

S
ã
o
 V

ic
e
n
te

 

Gestão Pública 

Fortalecimento e integração das instituições Poluição das Águas 

Controle da expansão urbana Comunicação e Educação Ambiental 

Fiscalização da atividade náutica Descarte Irregular de Resíduos 

Assoreamento Habitação 

Falta d'água Alagamento 

Erosão Ecologia da Paisagem 

Fiscalização e controle Abastecimento 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos, 2013 

 

Ainda, no Quadro 64 é possível identificar as prioridades para cada 

município com relação ao número de votos na etapa de priorização. 

Quadro 86 – Priorização das Criticidades para cada Município 

Bertioga 

 

Cubatão 

 
 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

203 
 

Guarujá 

 

Itanhaém 

 

Mongaguá 

 

Peruíbe 

 

Praia Grande 

 

Santos 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

204 
 

São Vicente 

 

Fonte: VM Engenharia de Recursos Hídricos, 2013 

 

Ao observar a prioridade das criticidades por município pode-se notar que, 

para a maior parte dos municípios da Baixada Santista, a ocupação irregular é 

vista como o maior problema a ser enfrentado. Também vale citar o tema 

“saneamento”, que teve alta prioridade para quatro municípios em 2013. 

Também cabe citar a grande área “gestão”, que apareceu de forma direta 

ou indireta em todos os municípios da BS, seja por problemas na gestão 

pública, gestão ambiental, gestão de políticas públicas, integração de 

instituições, planejamento, entre outras. 

A partir de uma análise regional, percebe-se que os problemas não são 

necessariamente os mesmos para cada município, já que apresentam cenários 

bastante distintos de desenvolvimento. 

Muitos municípios priorizam (como maior frequência) mais de uma 

criticidade, como ocorre em Cubatão, Guarujá, Peruíbe e Santos. Nesses caso, 

nota-se a diversidade de problemas enfrentados por estes municípios. Santos 

apontou três temáticas como as mais críticas no município, o que pode ser 

atribuído a seu grande desenvolvimento e das diversas atividades 

desenvolvidas. 

As consultas públicas resultaram em um total de 434 tarjetas que foram 

compiladas em 81 criticidades. Essas criticidades foram priorizadas resultando 

em um ranque de 1 a 81 seguindo os seguintes critérios: 

• Contagem dos votos dos participantes; 
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• Quantidade de tarjetas dentro do tema, considerando como um assunto 

mais polêmico; e 

•  A frequência com que a criticidade apareceu entre as reuniões, ou seja, 

mais de uma pessoa colocou a mesma criticidade. 

Após as consultas públicas, as câmaras Técnicas realizaram uma dinâmica 

para trabalhar nas criticidades levantadas priorizando as 81 criticidades a 

partir dos cinco critérios previamente estabelecidos nos termos da Deliberação 

146 que são: 

 Grau de comprometimento dos recursos hídricos, superficiais ou 

subterrâneos, em termos de quantidade e de qualidade, 

considerando também a gestão integrada com as áreas costeiras; 

 Abrangência das áreas críticas identificadas, em termos de 

população e/ou atividades afetadas; 

 Implicações das criticidades identificadas sobre o uso múltiplo dos 

recursos hídricos, incluindo o equacionamento dos interesses 

internos e externos à bacia; 

 Prazos pré-estabelecidos para a consecução de metas específicas 

que, direta ou indiretamente, afetem a gestão dos recursos hídricos 

(ex: prazo para elaboração de Planos de Saneamento); 

 Necessidades específicas relacionadas à implementação dos 

instrumentos de gestão: Outorga de uso dos recursos hídricos, 

Licenciamento ambiental, Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

Enquadramento dos corpos d'água. 

Para cada criticidade as câmaras analisaram cada componente elencando 

Alto, Médio ou Baixo em cada critério, como pode ser visualizado na ilustração 

a seguir: 
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Ilustração 66 – Dinâmica com as câmaras técnicas 
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Ao todo 21 técnicos das câmaras técnicas realizaram a priorização em 

alto, médio e baixo das 81 criticidades como pode visualizar a ficha acima 

pelas letras A,M e B. 

Através de operações matemáticas foi realizado um ranking técnico das 

criticidades .Feito isso uniu-se o ranque público referente as consultas públicas 

e a nota técnica referente a dinâmica realizada com as câmaras técnicas, 

criando uma nota geral, com isso criou-se o ranque de criticidades do Plano da 

Baixada Santista. 
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Ilustração 67 – Criticidades da Baixada Santista com ranking público, técnico e geral 

Após finalizar o trabalho com as criticidades do Plano, iniciou-se um 

trabalho para elencar soluções e possíveis executores para as criticidades 

apontadas, que culminaram nas oficinas relatadas no tópico a seguir. 

1.5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DA UGRHI 

1.5.1. OFICINA DE ELABORAÇÃO DE AÇÕES E OFICINAS 

PARTICIPATIVAS 

Com o término do ranqueamento das criticidades, iniciou-se a fase de  

propostas de ações para solucionar as criticidades. Para tanto, realizou-se com 

as câmaras técnicas uma Oficina de Elaboração das Ações.  

A oficina realizada possui traços da metodologia “World Café” que possui 

como princípio a criação de grupos para discussão de ideias. Melhor 

explicando, os grupos recebem um problema ou pergunta geradora de 

discussão e, em cada grupo, atribui-se a uma pessoa a responsabilidade por 

anotar e guardar tudo o que é falado no grupo. Ao final de um tempo 

estipulado começa-se uma segunda rodada. O grupo que estava na mesa n° 1 

vai para mesa nº 2 e assim por diante, trocando de mesa, permanecendo sem 

mudança apenas a pessoa responsável pela anotação, “líder do grupo”. 
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O líder então traz a discussão o que estava na pauta do grupo anterior; o 

novo grupo debate as ideias já discutidas e engloba o que foi discutido no 

grupo que estava anteriormente. 

No caso da oficina realizada, elaborou-se uma ficha para cada criticidade e 

cada grupo preenchia as fichas que iam repassando entre os grupos. Com isso, 

todos os presentes preencheram as fichas e revisaram as fichas preenchidas 

pelos outros grupos. O modelo da ficha utilizada pode ser visualizado na 

Ilustração 70 a seguir. 
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Ilustração 68 – Ficha da Oficina de elaboração de ações 

 

O documento estampado anteriormente apresenta a ficha da criticidade no 

ranque nº 77, “Necessidade de educação ambiental voltada a mobilidade 

sustentável”. Depois de analisá-la, o participante marcava com um “x”, 

conforme é apontado na segunda flecha. Nesse caso, quatro grupos 

visualizaram a ficha. Os participantes escreviam as ações e os grupos podiam 

revisar colocando a nova ação na versão b / c, como indica na seta. O próximo 
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grupo podia simplesmente concordar com as ações propostas e confirmar o 

que percebeu ou acrescentar uma nova ação. Nesse caso, o grupo 2 adicionou 

uma anotação depois do grupo 4. No caso apresentado, não houve correções/ 

alterações nas ações propostas, apenas versões “a”. 

Para preencher todas as fichas para as criticidades foram necessárias 3 

reuniões com as câmaras técnicas. Foram formados cinco grupos, contudo 

apenas quatro grupos passaram por todas as fichas, o quinto grupo não 

participou de todas as reuniões. Os grupos foram formados com quatro 

integrantes. 

Como resultado dessa oficina foram levantadas 229 ações para solucionar 

as 81 criticidades. 

As ações foram divididas por âmbitos regionais, municipais e sub-bacias, 

ou seja, ações para serem realizadas em uma região (mais de um município), 

ações para serem executadas pelo município e ações feitas para sub-bacias. 

Quadro 87 – Quantidade de ações levantadas nas Oficinas 

Âmbito Quantidade de ações 

Regional 63 

Municipal 46 

Sub-bacia 120 

Total 229 

 

Após o término da Oficina de elaboração das ações a equipe técnica 

responsável pela elaboração deste plano de bacia e as câmaras técnicas 

concluíram que a quantidade de ações levantadas ultrapassou o esperado, 

considerando-se inviável a realização de todas as propostas. Portanto, iniciou-

se uma terceira etapa para priorizar quais ações possuíam maior relevância 

para a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Para tanto a equipe responsável 

pela execução do projeto desenvolveu uma metodologia em forma de Oficina 

Participativa aberta para organizações, sociedade civil e  toda a comunidade 

local. 
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Foi realizada uma intensa divulgação, enviando-se cerca de 200 

correspondências, dirigidas aos componentes do banco de dados dos 

representantes do comitê de bacia e participantes das consultas municipais 

realizadas anteriormente, como também à mídia impressa (Jornais) e digital 

(website do SIGRH, página do Facebook, website do projeto Litoral 

Sustentável).  

 

Ilustração 69 – Cartaz utilizado na divulgação das Oficinas Participativas 
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Ilustração 70 – Convites utilizados na divulgação das Oficinas 

 

Foram realizadas inicialmente três oficinas participativas nos dias 22, 23 e 

24 de junho de 2015, sendo a primeira em Bertioga a segunda em Santos e a 

terceira em Itanhaém. Contudo, devido à baixa participação na 1ª convocação 

de Itanhaém foram realizada outras duas Oficinas, no dia 13 de julho em 

Mongaguá e Peruíbe. 

Quadro 88 – Resultados das Oficinas Participativas 

Data Região Sub-bacias Presentes 
Participantes da 

dinâmica 

Efetivida
de da 

participa

ção 

Adesivos 

Porcentagem 

do total max 

de adesivo 

Média 

Bacia/part

. 

22/06/2015 Norte 

Rio Guaratuba, 

Rio Itaguaré, Rio 
Itatinga, Rio 

Sertãozinho e Rio 

Itapanhaú 

37 21 57% 561 27% 1,3 bacia 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

www.vmengenharia.com.br 

218 
 

Data Região Sub-bacias Presentes 
Participantes da 

dinâmica 

Efetivida

de da 
participa

ção 

Adesivos 

Porcentagem 

do total max 

de adesivo 

Média 

Bacia/part

. 

23/06/2015 Central 

Rio Boturoca, Rio 

Cubatão, Rio 

Piaçabuçu, Ilha de 
São Vicente, Rio 

Mogi, Ilha de 

Santo Amaro, Rio 
Cabuçu, Rio 

Jurubatuba, Rio 

Quilombo 

64 46 72% 1.868 23% 2 

24/06/2015 Sul (I) Praia do Una, Rio 

Perequê, Rio 
Preto Sul, Rio 

Itanhaém, Rio 

Preto, Rio 
Aguapeú, Rio 

Branco  

22 11 50% 630 41% 2,9 

13/07/2015 Sul (II) 19 14 74% 430 22% 1,5 

Total 142 92 64% 3.489 25% 1,9 

 

Como mostra o quadro acima, estiveram presente 142 pessoas 

totalizando-se os participantes das cinco Oficinas. 92 pessoas contribuíram 

efetivamente na dinâmica, ou seja, em relação ao total de presentes 64% 

participaram da dinâmica. 

Cada participante recebia 20 adesivos para cada sub-bacia para 

participação. No total foram colados 3.489 adesivos, resultando numa média 

de 2 sub-bacias para cada participante.  

O objetivo das oficinas foi de priorizar as ações realizadas pelo CBH-BS.  

Para tanto, foi preparado um painel de 1,26 m por 1,07 m contendo todas as 

ações por sub-bacia (120 ações) (Ilustração 73). Cada participante recebeu um 

gabarito (Ilustração 74) em que selecionou as ações previamente antes de 

colar os 20 adesivos recebidos para cada sub-bacia.  
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Ilustração 71 – Painel da dinâmica(foto e detalhe) 

 

 

Ilustração 72 – Gabarito auxiliar 
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Quadro 89 – Fotos das Oficinas Participativas 

Região Norte - Bertioga 

  

Região central - Santos 

 

  
Região Sul – Parte I - Itanhaém 

 

 
Região Sul – Parte II – Peruíbe e Mongaguá 
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Ao concluírem-se as Oficinas, uniu-se a quantidade de adesivos das ações 

criando um ranque de ações. Em anexo coloca-se o memorial das Oficinas, 

apresentando a quantidade de adesivos em cada sub-bacia. Devido à extensão 

do arquivo o Quadro 90, exibido a seguir, possui somente o ranque das ações.
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Quadro 90 – Priorização das Ações nas Oficinas Participativas  

Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

1 

Fiscalizar os lançamentos de esgoto 

"in natura" e tomar medidas legais 

cabíveis aos responsáveis 

69 61 

Estudo da capacidade 
suporte de ocupação 

territorial em função da 

demanda e oferta de 
recursos hídricos  

40 

2 

Fiscalizar e coletar o descarte 

irregular de resíduos sólidos em 

corpos d'água e atender comunidades 
isoladas que não possuem o serviço 

de coleta 

50 62 

Instituir sistema 

informatizado de dados e 
SIG em plataforma web 

pública, relativos às 

questões dos resíduos 
sólidos 

23 

3 

Expandir e mapear rede de 

esgotamento sanitário às 
comunidades de baixa renda 

56 63 

Fiscalizar e incentivar a 

comunidade a realizar a 
ligação adequada nas redes 

30 

4 

Identificar e monitorar lançamentos 

de esgoto "in natura" e elaborar 

planos de ação e difusão dessa 
informação 

53 64 

Implantação de políticas 

socioambientais com o 

envolvimento da população 
de baixa renda 

37 

5 

Identificar e Regularizar as ligações 

clandestinas de água em áreas de 

ocupação irregular  

76 65 

Construir infraestrutura de 

saneamento em áreas com 
processo de regularização 

ambiental 

33 

6 
Promover o consumo critico 
consciente 

37 66 

Criar formas de educação 
informal fora das escolas 

para a gestão participativa 

de água e o monitoramento 
da Biodiversidade 

29 

7 Recuperação de áreas degradadas 84 67 

Planejamento e 

investimento em 

reservatórios (longo prazo) 

41 

8 
Mapear áreas de ocupação irregular, 
intensificar controle e inibir expansão 

71 68 

Fomentar o Investimentos 

em pesquisas sobre o 

potencial natural regional 

29 

9 

Fomentar a implantação da logística 

reversa no âmbito dos resíduos 

sólidos 

31 69 

Construir pavimentos, 

calçadas e espaços públicos 

permeáveis (ecológicos). 

23 

10 

Mapear e Analisar potenciais fontes de 

poluição da água (lançamentos de 

efluentes) 

90 70 

Identificar e mapear os 

pontos de ligação cruzada e 

desconectá-los 

23 

11 

Levantamento das áreas críticas e 

prioritárias para execução de obras 
em macro e microdrenagem 

48 71 

Criar espaços de 

aprendizagem voltados para 

disseminação da educação 
ambiental voltada para os 

recursos hídricos 

36 

12 

Promover a regularização fundiária 

com vistas à expansão da rede de 
esgotamento sanitário 

40 72 
Estudos de sedimentologia 

e processos sedimentares 
15 

13 
Levantar, cadastrar e Promover 
contratos de saneamento para áreas 

isoladas com sistemas mistos 

44 73 

Conscientização da 

importância dos 
ecossistemas litorâneos nas 

comunidades afastadas 

visando sua conservação 

38 

14 
Criar e fomentar campanhas voltadas 
a educação ambiental 

74 74 

Controlar e evitar 

ocorrências de processos 

erosivos e de assoreamento  

34 
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Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

15 

Promover a regularização de áreas de 

ocupação irregular ou instituir plano 

de remoção da população e de 
recuperação ambiental 

58 75 
Programa de combate e 
controle as doenças de 

veiculação hídrica 

5 

16 

Minimizar o impacto dos resíduos 

através de embalagens 

biodegradáveis 

19 76 

Fortalecer vínculo Comitê x 

Escolax sociedade x 

instituições x poder público 

32 

17 
Promover a fiscalização sistemática 
das fontes poluidoras 

35 77 

Elaborar, revisar e atualizar 

os planos emergenciais e de 

riscos da defesa civil  

20 

18 
Incentivo à criação de áreas 
permeáveis em lotes e espaços 

públicos 

38 78 

Instalação e monitoramento 

de linígrafos e marégrafos 

associados as ações de 
drenagem 

25 

19 

Aumento da capacidade de 

tratamento ou ampliação do sistema 
de tratamento 

42 79 

Mapeamento de áreas 

contaminadas por lixo 
químico clandestino 

19 

20 

Implantação de programa de 

educação ambiental com foco na 
mudança de comportamento 

56 80 
Fomentar a criação de 

ecopontos na BS 
24 

21 

Viabilizar a formação de agentes 

multiplicadores de educação 

ambiental com curso de formação e 
geração de renda e criar sistemas de 

vigilância comunitária ambiental 

52 81 

Incentivar e realizar 
parcerias com programas 

atuantes em recursos 

hídricos 

10 

22 
Criar e fomentar campanhas voltadas 

a reciclagem de resíduos sólidos 
52 82 

Dimensionar e Analisar as 
demandas de água e 

tratamento em virtude dos 

picos e da população 
flutuante e propor sistemas 

mistos de saneamento  

24 

23 

Programa de reflorestamento da mata 

ciliar dos córregos assoreados com o  
plantio de nativas 

43 83 

Elaborar estudos de 
ERA(relatório de avaliação 

de eficiência) para corpos 

hídricos 

13 

24 

Desenvolver estudos estratégicos para 

modernizar a fiscalização em áreas de 
ocupação irregular  

35 84 

Fomentar estudos e 
tecnologias alternativas 

para captação distribuição e 

tratamento da água 

26 

25 

Desenvolver Tratamento secundário e 

terciário antes dos emissários 

submarinhos da Baixada 

33 85 

Construir dispositivos de 

promoção da infiltração das 

águas de chuva 

12 

26 

Elaborar projeto integrado de 

aproveitamento econômico dos 
resíduos sólidos 

45 86 

Fazer levantamento 

minucioso e mapeamento 

de ocorrências da erosão, 
principalmente nas áreas de 

mananciais 

26 

27 

Atualizar a delineação das microbacias 

para melhorar a qualidade de projetos 

de microdrenagem 

20 87 

Criar mecanismos para 
participação da população 

nas denúncias com ameaças 

às fontes 

11 

28 
Criar sistemas comunitários de 
previsão e monitoramento de chuvas 

e alagamentos 

19 88 
Criar mapas de 

vulnerabilidade costeira  
27 

29 
Estudo dos alagamentos através do 
estabelecimento de cenários e de 

modelo computacional 

18 89 
Ampliar sistema de 
monitoramento dos 

passivos ambientais (RMBS) 

10 
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Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

30 
Reforma na infraestrutura das 
tubulações antigas e fiscalização 

histórica 

47 90 

Monitorar e divulgar 

resultados das ações 

relativas à promoção da 
drenagem sustentável 

9 

31 

Instalar sistema telemétrico online de 

monitoramento de qualidade e 

quantidade de águas 

41 91 

Elaborar estudo da 

viabilidade da instituição de 

ecopontos na BS 

17 

32 
Promover reassentamentos de áreas 

irregulares para local adequado 
58 92 

Fomentar e criar meios de 

comunicação como redes 

sociais, e-mails, sítios 
eletrônicos e aplicativos 

9 

33 

Elaboração de mapa de uso e 

ocupação e taxa de permeabilidade do 
solo 

10 93 

Instituir o monitoramento 

ambiental com foco nas 
comunidades de pescadores 

17 

34 
Fomentar a fiscalização sistemática 

das áreas florestadas e instrumentá-la 
34 94 

Fiscalizar e monitorar do 

processo de dragagem e 
seus dejetos para o destino 

apropriado além dos 

licenciamentos ambientais 

15 

35 

Criar programas, cursos de 

capacitação, eventos e congressos 

para a integração e interlocução entre 

os diversos atores que trabalham com 
recursos hídricos 

58 95 

Elaborar o mapeamento e  a 

hierarquização de áreas 

para aplicação de ações de 

aumento da permeabilidade 
do solo 

7 

36 
Identificar e criar mapa de terrenos 
alagáveis por chuva e marés 

13 96 

Identificar novos pontos de 

monitoramento 
pluviométrico  e implantar 

novas estações 

18 

37 

Instituir, instrumentar e financiar 
programas de conscientização do uso 

racional da água junto à população e 

à rede básica de ensino 

42 97 

Analisar a viabilidade e 

mapear locais que 
necessitam  de dragagem  

14 

38 
Criação de um sistema de 
monitoramento do desmatamento por 

imageamento 

38 98 

Elaborar programa de 

educação ambiental escolar 

com foco no monitoramento 

das águas 

21 

39 
Promover a atualização dos Plano de 

macro e microdrenagem 
41 99 

Melhorar a conscientização 

dos riscos aos banhistas em 

caso de qualidade imprópria 
para banho  

12 

40 
Analisar, mapear e planejar ações 
corretivas para os corpos d'água 

assoreados 

39 100 

Setorização das redes de 

distribuição e 
implementação de válvulas 

redutoras de pressão em 

todos os setores 

21 

41 
Fomentar a criação de viveiros de 
mudas para recuperação de matas 

ciliares 

29 101 

Mapear, monitorar, 

recuperar e proteger novas 

áreas potenciais de uso de 
água bruta e nascentes 

21 

42 

Investir em equipamentos para 

monitorar os vazamentos e perdas de 

água tratada no solo 

39 102 

Estudo sobre o potencial 

das água costeiras visando 

a aquicultura  

9 

43 
Mapear e monitorar danos que 

mudam a balneabilidade de praias 
49 103 

Mapear e analisar todo o 

sistema de distribuição  
19 

44 
Implantação de novas comportas com 
vistas ao bloqueio do alagamento 

devido às marés 

7 104 
Melhorar a comunicação 
visual de informação da 

qualidade de balneabilidade 

8 
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Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

das praias 

45 
Fomentar o pagamento por serviços 

ambientais 
43 105 

Desenvolver atividades de 

economia solidária e 
segurança alimentar 

18 

46 
Incentivar o reuso da água com 

redução de impostos 
34 106 

Organizar campanhas de 

mobilização pública para o 

plantio de mudas em áreas 
degradadas 

21 

47 
Buscar recursos para ampliação da 

rede  
20 107 

Promover estudos do 

potencial hidroviário da 
região (hovercraft) 

10 

48 
Promover a fiscalização ambiental e o 
cumprimento da legislação ambiental 

41 108 

Capacitação dos agentes 

sobre situações 
emergenciais de 

abastecimento 

6 

49 

Sistema de monitoramento  da 
cobertura vegetal com o 

desenvolvimento de programas de 

geoprocessamento 

30 109 

Criar sistema de vigilância 

comunitária para qualidade 
de água nos manguezais 

13 

50 

Analisar e melhorar as formas de 

divulgação da EA de todos os setores 

da Sociedade 

28 110 

Divulgar e Disponibilizar  

banco de dados para a 

comunidade em geral  

10 

51 

Identificar e mapear novos pontos de 
monitoramento da qualidade da água 

para consumo humano na BS e 

 incrementar a fiscalização e vigilância 
da qualidade da água para consumo 

humano nos municípios da Baixada 

Santista 

52 111 

Capacitar a formação 

comunitária para povos da 
maré  

10 

52 
Identificar alternativas locais para 
disposição de resíduos sólidos na BS 

24 112 

Instalação de equipamentos 

de monitoramento da 

erosão costeira 

6 

53 

Planejamento com trabalhos 

permanentes e continuado nas 

escolas e a todos os setores 

(palestras, vivências, dinâmicas) 

34 113 
Elaborar inventário florestal 

de espaços verdes públicos 
12 

54 

Elaboração de diagnóstico comunitário 

em relação as demandas locais 
ligadas a água 

34 114 

Fomentar a participação das 

vigilâncias sanitárias e 

centros de zoonoses na 
fiscalização do descarte 

irregular de dejetos animais 

4 

55 
Manutenção continuada e 
desassoreamento de canais e galerias 

de drenagem urbana 

28 115 
Organizar campanhas de 
distribuição pública de 

mudas 

9 

56 
Desenvolver e fomentar os potenciais 

naturais da comunidades locais 
32 116 

Criar sistemas de coletores 
de água que possam aferir 

indiretamente a qualidade 

do ar  

2 

57 
Fiscalização de captação irregular de 

corpos d'água 
30 117 

Identificar e realizar 

campanhas de 

conscientização para 

melhoria da conduta dos 
pescadores nos 

lançamentos de dejetos 

6 

58 
Estudar a viabilidade do uso dos 
vazios urbanos para a relocação das 

populações em áreas de habitação 

11 118 
Estudar viabilidade para 
unificar os dejetos e criar 

sistemas de biogás  

5 
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Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

Rank 

Ações 
Ações 

Soma dos 

adesivos 

desconforme ou em situação de risco 

59 

Elaboração e execução de sistemas de 

captação e reuso de água de  chuva 

nas repartições públicas e privadas 

24 119 

Criar um cadastro ambiental 

dos pesqueiros objetivando 
controle das empresas do 

pescado  

3 

60 
Fiscalizar os focos prováveis da 

poluição difusa 
24       

 

A partir do ranque das ações apresentadas, as instituições presentes na 

BH-BS deverão identificar as metas e ações possíveis de serem executadas de 

acordo com sua natureza e área de atuação. A deliberação nº 146/2012 

propõem que a pactuação das entidades com o Comitê da Baixada Santista 

promova a agilidade no processo de execução das ações indicadas no Plano. 

Contudo, para não comprometer nenhuma instituição a empresa consultora 

apenas sugere os possíveis executores das ações no Quadro 91. 
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Quadro 91 – Possíveis executores das ações da Baixada Santista 
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