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1. INTRODUÇÃO 

O estudo em desenvolvimento “Elaboração e Revisão dos Planos de Desenvolvimento e Proteção 

Ambiental das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana de São 

Paulo” – Projeto PDPAs RMSP tem como objetivos a: 

i. Revisão e atualização dos PDPAs já instituídos por Leis Específicas: Guarapiranga (Lei 
12.233/2006); Billings (Lei 13.579/2009); Alto Juquery (Lei 15.790/2015); e, mais 
recentemente, Alto Tietê Cabeceiras (Lei 980/2015). 

ii. Revisão e atualização dos PDPAs que ainda não possuem Leis Específicas instituídas: Cabuçu - 
Tanque Grande; e, Cotia. 

iii. Elaboração da primeira versão dos PDPAs: Guaió; Alto Juquiá; e, Jaguari. 

iv. Elaboração da primeira versão do PDPA Integrado dos mananciais de interesse da RMSP. 

A elaboração do projeto PDPAs RMSP obedece uma sequência de atividades, estruturadas em 

blocos, sendo destacado o bloco de atividades contemplado no presente documento: 

i. Bloco 1 - Elaboração do Plano de Gestão do Projeto e do Plano de Comunicação. 

ii. Bloco 2 - Levantamento e sistematização de dados e informações. 

iii. Bloco 3 - Caracterização física, socioeconômica e ambiental. 

iv. Bloco 4 - Definição de metas para obtenção dos padrões de qualidade ambiental. 

v. Bloco 5 - Análise de informações e definição de indicadores, metas, ações e programas. 

vi. Bloco 6 - Elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental.  

Inicialmente, foram identificados e sistematizados dados e informações existentes sobre os diversos 

temas que abrangem o estudo. Estes dados foram apresentados no Relatório “R2.1. Dados e 

Informações”. O levantamento, a coleta e a sistematização destes dados e informações foram 

subdivididos nas seguintes áreas temáticas: (i) base legal; (ii) recursos hídricos; (iii) saneamento; (iv) 

proteção ambiental; e (v) socioeconomia e ordenamento territorial. Somam-se a esta base de dados, 

as informações obtidas com as partes interessadas.  

Desde o início dos trabalhos, a Cobrape e a Unidade de Gerenciamento de Projeto da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos (UGP/SSRH) realizaram reuniões com as municipalidades e com 

outras instituições afetas à área de estudo. Além da obtenção de informações para a composição do 

diagnóstico, estas reuniões objetivam estabelecer uma relação mais próxima com as partes 

interessadas, de modo a possibilitar a realização de um trabalho integrado. 
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Em conformidade ao estabelecido no Plano de Gestão do Projeto, consolidado no Relatório R1.1., o 

Bloco 3 envolve a “Caracterização Física, Socioeconômica e Ambiental” das Sub-Bacias da Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP. O Projeto PDPAs RMSP prevê três etapas de diagnóstico.  

A primeira etapa (já finalizada) compreendeu o diagnóstico de toda a área de estudo, abrangida por 

todos os mananciais (R3.1.2, R3.2.2 E R3.3.2). Esta etapa serviu de base para a concepção da segunda 

etapa, que traz a caracterização detalhada e específica para cada manancial. Esta segunda etapa 

compreende a elaboração de 10 relatórios específicos, um para cada sub-bacia. 

Na terceira etapa, os resultados dos diagnósticos específicos por sub-bacia serão analisados de forma 

integrada, possibilitando observar as relações existentes entre todas as áreas de proteção e 

recuperação de mananciais na RMSP. 

No presente produto, apresenta-se a análise dos aspectos físicos, socioeconômicos e ambientais 

específicos para a Bacia do Alto Juquiá. Em função das fontes disponíveis de referência, alguns dados 

deste diagnóstico foram obtidos em escala municipal e outros para a porção do município inserida na 

Bacia em análise. O Quadro a seguir relaciona quais análises foram feitas para o recorte da bacia de 

estudo e quais análises foram feitas considerando os municípios como um todo. 

Quadro 1.1 – Análises realizadas por recorte territorial – Bacia do Alto Juquiá 

Tema analisado Recorte municipal na Bacia Por município 

Áreas Protegidas X - 

Qualidade das Águas X - 

Análise cruzada entre as caracterizações física e ambiental  - X 

Ordenamento Territorial X X 

Demografia X X 

Desenvolvimento Econômico - X 

Sistema de Abastecimento de Água - X 

Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto X X 

Resíduos X X 
(-) Não houve análise. 

Para a elaboração deste diagnóstico, a Cobrape com o apoio da UGP/SSRH participou de reuniões em 

todos os municípios abrangidos pela Bacia, quais sejam, Ibiúna, Juquitiba, São Lourenço da Serra e 

Itapecerica da Serra. Foram realizadas, para a composição do diagnóstico, oito (8) reuniões com os 

municípios, conforme relacionado na Tabela a seguir.  
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Tabela 1.1 – Reuniões Bacia do Alto Juquiá – Etapa Diagnóstico 

Data Município Objetivo 

12/08/2015 Todos 
Apresentação do Projeto PDPAs RMSP para o Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Ribeira do Iguape e Litoral Sul e prefeituras. 

19/08/2015 São Lourenço da Serra 

Contato com o município para obtenção de documentos para o 
diagnóstico. 

02/09/2015 Juquitiba 

08/09/2015 Juquitiba 

09/09/2015 Juquitiba 

28/09/2015 Juquitiba 

08/10/2015 Ibiúna 

27/10/2015 Itapecerica da Serra 

Com base nas informações obtidas até o fechamento deste produto, foi possível estruturar o 

diagnóstico da Bacia do Alto Juquiá que está organizado da seguinte maneira, após este capítulo 

introdutório: 

O capítulo 2 traz uma síntese do diagnóstico realizado, apresentando a situação atual da Bacia e uma 

breve conclusão sobre cada tema analisado. O capítulo 3 destaca os aspectos físicos da Bacia do Alto 

Juquiá, mediante caracterização geológica, geomorfológica e pedológica. Este capítulo também traz 

informações sobre as áreas da Bacia do Alto Juquiá que são suscetíveis a eventos de erosão, 

movimentos de massa e a riscos de inundação e escorregamentos. O capítulo se encerra com a 

identificação das áreas da Bacia que possuem aptidão física, ou não, para o assentamento humano.  

O capítulo 4 apresenta os aspectos ambientais da Bacia do Alto Juquiá. São consideradas as áreas 

protegidas e unidades de conservação inseridas na Bacia; aspectos sobre a qualidade das águas e 

disponibilidade hídrica dos rios e reservatórios da Bacia do Alto Juquiá, mediante caracterização 

hidrológica, com o detalhamento das vazões específicas dos corpos hídricos e de seu balanço hídrico.  

O capítulo 5 aborda os aspectos socioeconômicos identificados na Bacia do Alto Juquiá, entre eles, 

os aspectos relacionados à demografia, estruturas físicas e a qualidade das operações dos sistemas 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos e drenagem. O capítulo 

aborda, ainda, os aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo e ao ordenamento territorial, 

considerando os conflitos existentes entre o uso do solo e as funções de preservação e as tendências 

identificadas de ocupação do território da Bacia. 

O capítulo 6 relaciona os próximos encaminhamentos para a continuidade do estudo sobre a Bacia 

do Alto Juquiá, que consiste na definição de metas para obtenção dos padrões de qualidade 

ambiental, na análise das informações e definição de indicadores, metas, programas e ações e na 

elaboração do PDPA da Bacia do Alto Juquiá. Estas etapas do trabalho serão construídas em 

conjunto com a UGP/SSRH, municípios e sociedade, representados no Subcomitê e Comitê de Bacias. 

No Apêndice deste relatório há informações mais detalhadas sobre os aspectos físicos, ambientais e 

socioeconômicos que consubstanciaram a elaboração do diagnóstico da Bacia do Alto Juquiá. Tal 

ação foi tomada para tornar a leitura do diagnóstico mais fluida e agradável. 
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2. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO  

A Bacia do Alto Juquiá possui 947,77 km² de extensão e é composta pelo reservatório Cachoeira do 

França. O referido reservatório possui como drenos mais importantes o rio Juquiá, em seu alto curso, 

e o seu principal tributário, o rio São Lourenço – o qual deságua no reservatório Cachoeira do França. 

Outros importantes afluentes desta Bacia e, consequentemente, do reservatório são: Ribeirão 

Laranjeiras; Ribeirão dos Bagres; Ribeirão São Sebastião e Ribeirão das Vargens. A Figura 2.1 traz a 

localização da Bacia do Alto Juquiá. 

 

Figura 2.1 – Localização da Bacia do Alto Juquiá 

A Bacia do Alto Juquiá está inserida na porção sudoeste da RMSP, e é constituída por áreas 

municipais de São Lourenço da Serra, Juquitiba, Ibiúna e Itapecerica da Serra. Contudo, os municípios 

que possuem maior relevância para este estudo são Juquitiba e São Lourenço da Serra, devido às 

suas parcelas territoriais inseridas nos limites da Bacia serem superiores as dos demais municípios, 

além de ambos possuírem suas sedes municipais dentro da área de abrangência do manancial. A 

Tabela 2.1 apresenta as áreas municipais e o seus respectivos percentuais inseridos na Bacia do Alto 

Juquiá. 
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Tabela 2.1 – Áreas municípios inseridas na Bacia do Alto Juquiá 

Município 
Área do Município 

(km²) 

Área do municípios 
inserida na Bacia do Alto 

Juquiá (km²) 

do Município na Bacia do Alto 
Juquiá 

Ibiúna 1.058,60 309,61 29,2% 

Itapecerica da Serra 150,90 4,69 3,1% 

Juquitiba 522,30 480,00 91,9% 

São Lourenço da Serra 186,40 153,47 82,3% 

Bacia do Alto Juquiá 
 

947,77 
 

É importante destacar que, ao sul do reservatório Cachoeira do França encontra-se uma barragem de 

mesmo nome (exutório da bacia). É a partir desta barragem, que a UHE França produz 155 GWh ao 

ano. A concessão desta UHE pertence à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).  

Este reservatório integrará o Sistema Produtor São Lourenço (SPSL), que está sendo construído pela 

SABESP, compondo o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da RMSP. O SPSL terá uma 

capacidade média de 6,4 m³/s de água para atender aproximadamente 1,5 milhões de habitantes 

que vivem no extremo oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Além disso, está prevista 

a incorporação de mais duas captações superficiais ao sistema. Estas captações serão instaladas nos 

rios Juquiá e São Lourenço, dentro dos limites territoriais da Bacia do Alto Juquiá. O primeiro projeto 

consiste na transferência de 1 m³/s do Rio Juquiá para o Ribeirão Santa Rita; enquanto que o 

segundo propõe a transferência de 2 m³/s do Rio São Lourenço para o Ribeirão das Lavras, ambos na 

bacia do Guarapiranga.  

Outro item a ser destacado, é que apesar de pertencer à RMSP a Bacia do Alto Juquiá exibe 

características particulares, principalmente por possuir baixa densidade populacional e pequeno 

desenvolvimento econômico. A população urbana inserida na Bacia do Alto Juquiá é de 

aproximadamente 34.000 habitantes, em sua maioria, localizada ao redor da rodovia Régis 

Bittencourt (SP 116), principal via de transporte de cargas e deslocamento de moradores da região, a 

qual foi construída às margens do rio São Lourenço. Vale ressaltar que parte desta população 

também está localizada em pequenos bairros dispersos nos municípios de São Lourenço da Serra e 

em Juquitiba.  

Mesmo apresentando baixo índice populacional, um dos grandes problemas verificados na Bacia do 

Alto Juquiá refere-se ao crescimento da população flutuante. Observou-se que, a população da Bacia 

cresce consideravelmente aos finais de semana (passa de 42.402 hab. para 60.420 hab.). Esta 

situação gera sobrecarga em toda infraestrutura municipal. A Tabela 2.2 apresenta a distribuição 

tanto da população residente quanto da população flutuante e suas respectivas densidades no ano 

de 2010. 
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Tabela 2.2 – Distribuição e Densidade Populacional na Bacia do Alto Juquiá 

Município 

Domicílios residentes 
(unid.) 

Moradores residentes 
(hab.) População 

flutuante 
(hab.) 

  

Moradores 
residentes 

e 
População 
flutuante 

(hab.) 

Área (ha) 
Densidade Demográfica 

de moradores 
residentes (hab./ha) 

Densidade 
Demográfica 

total 
(Moradores 
residentes e 
População 
flutuante) 
(hab./ha) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Ibiúna - 409 409 - 1.234 1.234 1.077 2.311 0,00 30.963,42 30.963,42 - 0,04 0,04 0,07 

Itapecerica 
da Serra 

10 60 70 31 181 212 110 322 125,40 343,13 468,54 0,25 0,53 0,45 0,69 

Juquitiba 6.508 1.961 8.469 21.310 6.033 27.343 12.576 39.919 11.987,27 36.019,57 48.006,84 1,78 0,17 0,57 10,83 

São 
Lourenço 
da Serra 

3.938 317 4.255 12.673 952 13.615 4.253 17.868 10.471,75 4.875,27 15.347,02 1,21 0,2 0,89 1,16 

Bacia do 
Alto 
Juquiá 

10.456 2.747 13.203 34.004 8.400 42.404 18.016 60.420 22.584,42 72.201,39 94.785,81 1,51 0,11 0,45 0,64 

Fonte: IBGE (2010) 

(-) Não há zona urbana na Bacia do Alto Juquiá. 
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Segundo a Tabela, a população total na Bacia do Alto Juquiá aumenta expressivamente aos finais de 

semana (42%). Devido a este incremento populacional, os resíduos se tornam um problema, pois a 

coleta de resíduos sólidos passa de 137 t/dia para 196 toneladas aos sábados, domingos e/ou 

feriados. Neste sentido, as prefeituras passam a coletar todas as segundas-feiras, por exemplo, 392 

toneladas, ou seja, um aumento de 286% de resíduos sólidos domiciliares. Destaca-se que, segundo o 

levantamento desse estudo, o município de São Lourenço da Serra apresenta uma taxa de coleta de 

100% e o município de Juquitiba 87%, mesmo assim as prefeituras municipais se queixaram durante 

reuniões com equipes técnicas, devido a esta taxa atender apenas a população residente. 

No que se refere ao atendimento do Sistema de Abastecimento de Água, os municípios com 

população mais expressiva – São Lourenço da Serra e Juquitiba – possuem índices medianos de 

abastecimento, em torno de 46%. O atendimento às sedes municipais e aos principais bairros se faz 

mediante sistemas isolados internos à Bacia do Alto Juquiá. Assim, ainda existem muitas áreas 

carentes, por exemplo, as comunidades rurais e os bairros irregulares que adotam soluções 

individuais sem o devido tratamento. 

O Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos na Bacia do Alto Juquiá apresenta índices considerados 

baixos (coleta de esgotos: São Lourenço da Serra – 47% e Juquitiba – 22%). Os efluentes domésticos 

coletados são tratados em sistemas isolados pelas ETEs Juquitiba e São Lourenço da Serra, além de 

uma fossa filtro instalada no bairro Paiol do Meio (município de São Lourenço da Serra), os quais 

possuem, respectivamente, eficiência de tratamento de 92,39%, 72,73% e 50%. O Mapa 2.1 

apresenta um resumo das infraestruturas de saneamento básico na Bacia do Alto Juquiá. 

Todos os efluentes oriundos do Sistema de Tratamento de Esgotos desaguam no rio São Lourenço e 

as áreas com maiores taxas de crescimento populacional, onde não há coleta e/ou tratamento de 

esgotos, estão situadas nas bordas do rio São Lourenço, tributário do rio Juquiá.  

O ponto de monitoramento da CETESB JUQI00800, localizado no rio Juquiá, apresentou variação de 

qualidade entre boa e regular. Este resultado não é ruim, mas poderia ser melhor. As concentrações 

de DBO e E. Coli acima dos limites permitidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 são, 

provavelmente, a causa deste resultado. Entende-se que essa alteração na qualidade das águas 

ocorre devido ao despejo de esgotos domésticos ao longo dos rios principais da Bacia do Alto Juquiá. 

Cabe comentar que a SABESP tem dificuldades em obter a licença ambiental para a coleta e 

tratamento de esgotos em novas áreas. Isto ocorre devido à restrição imposta aos municípios pela 

Lei Estadual nº 1.172 de 1976, que estabelece normas e restrições de uso e ocupação do solo em 

áreas de mananciais. Em seu artigo 22, a Lei institui que sistemas de esgotamento sanitários deverão 

ser atendidos somente nas Classes A e B1 de 2ª Categoria de uso. Segundo o mapeamento da 

referida lei, as Classes A e B encontram-se exatamente nas áreas já atendidas, sedes municipais de 

Juquitiba e São Lourenço da Serra e bairro Paiol do Meio. 

                                                           
1
 Segundo a Lei nº 1.1172/1976 as faixas de 2ª Categoria são propícias à ocupação, sendo a Classe A de maior densidade 

demográfica e as classes B e C de menores densidades respectivamente. 
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Quando se analisa o Mapa 2.2 identificam-se essas áreas atendidas como não conflitantes (2ª 

Categoria A e 2ª Categoria B). Já as áreas em conflitos com a 2ª Categoria (cor amarela) são áreas da 

Classe C, que segundo a lei deveriam ser de predomínio rural ou de chacreamentos, porém são nelas 

que se encontram núcleos urbanos que ainda não possuem atendimento de Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgoto.  

No âmbito do desenvolvimento econômico da Bacia do Alto Juquiá a atividade industrial não é muito 

expressiva, uma vez que, de acordo com a Lei Estadual nº 1.172/1975, as indústrias só são permitidas 

nas faixas de 2ª Categoria em áreas de mananciais. É importante destacar que, em seu artigo 13º, a 

referida Lei dispõe que compete à CETESB permitir a tipologia industrial a ser licenciada nestas áreas. 

Sendo assim, segundo a CETESB, as indústrias permitidas em áreas de manancial são as do tipo ID. 

Estes empreendimentos devem se limitar em área construída de até 2.500 m² e possuírem atividades 

de menor potencial poluidor conforme estabelecido na Lei Estadual nº 1.817, alterada pela Lei 

Estadual 11.243/02 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 13.075/1979. A relação de atividades 

incluídas na categoria ID consta do Anexo III da referida Lei. Em geral, são atividades de baixo impacto 

e potencial poluidor, podendo ser incluídos nesta categoria estabelecimentos industriais, nos quais 

não seja processada qualquer operação de fabricação, mas apenas de montagem. 

Nesse contexto, não houve implantações industriais significativas que garantissem maior 

desenvolvimento econômico para a região, o que também justifica o baixo índice populacional e o 

cunho turístico aos fins de semanas. Devido a estas características, os municípios mais 

representativos da Bacia do Alto Juquiá têm no setor de serviços o principal contribuinte na 

composição do PIB.  

O desenvolvimento econômico inexpressivo traz reflexos nas condições de vida da população 

residente na Bacia. A renda média per capita de 57% da população residente na Bacia é de até um 

salário mínimo. Mais de 85% da população residente (mais de 36 mil habitantes) se enquadram entre 

os grupos de média a alta vulnerabilidade do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). Estes 

grupos caracterizam-se pela baixa condição socioeconômica. Apenas 12% da população (um pouco 

mais de 5 mil habitantes) se enquadram entre os grupos de muito baixa e baixa vulnerabilidade. 

As restrições de uso e ocupação identificadas na Bacia do Alto Juquiá contribuem para a preservação 

das áreas de mananciais. Dos 947,77 km² de área total, 889,28 km² são de área preservada, ou seja, 

93,83% de área que engloba a vegetação densa, vegetação antrópica, áreas de reflorestamento e 

cursos d’água. A Tabela 2.3 apresenta informações sobre o uso e ocupação do solo na Bacia do Alto 

Juquiá. 
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Tabela 2.3 – Uso e ocupação do solo na Bacia do Alto Juquiá 

Municípios 
Área inserida na 

Bacia do Alto 
Juquiá (km²) 

Área Preservada Uso Urbano Uso Rural 

(km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Ibiúna 309,61 294,94 95,26 0,05 0,02 14,62 4,72 

Itapecerica da Serra 4,69 3,47  74,00 0,58 12,48 0,63 13,53 

Juquitiba 480 450,27  93,81 10,04 2,09 19,69 4,10 

São Lourenço da Serra 153,47 14,60  91,61 4,88 3,18 7,99 5,21 

Total na Bacia 947,77 889,28 93,83 15,55 1,64 42,94 4,53 

Fonte: EMPLASA (2010) e CPLA (2010). 

Nota-se a baixa densidade populacional na Bacia do Alto Juquiá quando se verifica o uso urbano com 

1,64%. O uso rural também é pouco expressivo não chegando a 5% da área total. 

O estudo identificou que a Bacia do Alto Juquiá apresenta 117,84 km² de áreas protegidas que 

restringem a ocupação, sendo elas: (i) Reserva Florestal do Morro Grande; (ii) Parque Estadual do 

Jurupará; (iii) Parque Estadual da Serra do Mar; (iv) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Meandros I, II e III; (v) RPPN Federal Cruz Preta; e, (vi) RPPN Estadual São Judas Tadeu. 

Outras áreas protegidas permitem a ocupação em determinadas zonas. Na Bacia do Alto Juquiá, 

estas áreas ocupam 2,69 km² do território: Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual da Serra do 

Mar e APA Estadual de Itupararanga (Mapas Síntese 2.4 e 2.5). 

A Bacia do Alto Juquiá apresenta 206,69 km² de Área de Preservação Permanente - APP. Foi possível 

identificar, ainda, duas áreas que não possuem restrição de uso, todavia, fazem parte do Plano de 

Expansão de Áreas Protegidas do Estado de São Paulo: (i) Área Sob Proteção Especial (ASPE) 

Jurupará-Caucaia e (ii) Região de Estudo Caucaia Serra do Japi. 

O cruzamento de informações sobre os aspectos físicos da Bacia foi possível elaborar um mapa de 

aptidão física para o assentamento urbano. O Mapa mostra que a Bacia do Alto Juquiá, na sua 

porção centro-oeste e nordeste é inapta à ocupação urbana. Esta área abrange toda a área dos 

municípios de Ibiúna e Itapecerica da Serra, inserida na Bacia, e parte dos municípios de São 

Lourenço da Serra e Juquitiba. Já a porção sudeste que abrange parte dos municípios de Juquitiba e 

São Lourenço da Serra é considerada como apta ao assentamento urbano, com ressalvas apontadas 

pela existência de áreas contaminadas e áreas de risco (Conforme pode ser observada no Mapa 

Síntese 2.1). 

O estudo identificou três vetores de expansão urbana e um vetor de expansão rural, e realizou a 

espacialização da população segundo projeção populacional, detalhada por setor censitário. Estes 

vetores representam pressões e tendências de expansão do território, naturais ou estimuladas, que 

devem ser observadas, levando-se em consideração as diferentes possibilidades de combinações, de 

modo a formarem cenários a serem analisados posteriormente durante a etapa de definição de 

metas de qualidade ambiental. São eles: (i) Vetor de Expansão Urbana Intermunicipal, fomentado 

pelas cidades de São Paulo, Embu-Guaçu e Juquitiba; (ii) Vetor de Expansão Urbana Régis 
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Bittencourt, que representa a tendência de expansão residencial, comercial e industrial nos 

municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba; (iii) Vetor de Expansão Urbana nas Estradas 

Secundárias que faz a ligação entre a Régis Bittencourt aos núcleos urbanos dispersos ao longo do 

território da Bacia do Alto Juquiá; e, (iv) Vetor de Expansão Rural, fomentado pela área agrícola ao 

sul do município de Ibiúna. (Conforme pode ser visto no Mapa Síntese 2.5). 

Através da proposta de zoneamento do PDPA a ser elaborado nas próximas etapas de 

desenvolvimento deste trabalho, objetiva-se alcançar a mitigação dos conflitos identificados 

mediante o equilíbrio entre as necessidades de desenvolvimento dos municípios com a necessidade 

de preservação dos mananciais. Para tanto, na etapa de modelagem matemática, serão considerados 

os índices urbanísticos utilizados pelos municípios a fim de verificar o impacto sobre a qualidade das 

águas, buscando a alternativa que melhor concilie a realidade do território, as intenções de uso e 

ocupação do solo pelos municípios e a manutenção da qualidade das águas da Bacia do Alto Juquiá. 

Apesar dos conflitos de interesses, a Bacia do Alto Juquiá apresenta adequação para a produção de 

água, devido, principalmente, ao grande percentual de áreas preservadas. Atenção deve ser dada às 

pressões identificadas para expansão urbana no tocante do vetor Regis Bittencourt que acompanha 

o curso do rio São Lourenço. A ausência de ordenamento e de saneamento pode tornar a produção 

de água com qualidade muito vulnerável, podendo trazer riscos ao investimento, que vem sendo 

recentemente realizado, para a transposição de água do Sistema Produtor São Lourenço. Os mapas 

síntese a seguir, elaborados a partir dos mapas que serão apresentados ao longo desse relatório, 

compreende a composição de informações que sintetizam os resultados obtidos para a Bacia do Alto 

Juquiá. 
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3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

As informações provenientes da análise dos aspectos físicos, em conjunto com as informações 

obtidas a partir da caracterização ambiental e socioeconômica, são elementos norteadores 

fundamentais ao ordenamento e à gestão territorial da Bacia do Alto Juquiá. Tal fato justifica a 

importância da inserção deste tema no presente estudo, pois, conhecer os aspectos físicos favorece 

o gerenciamento da Bacia do Alto Juquiá, uma vez que permite: (i) o prognóstico de impactos, 

considerando as relações existentes entre a rocha e o material sobrejacente; (ii) a identificação da 

vulnerabilidade do relevo; e, (iii) o estudo da potencialidade natural da região. 

No caso dos aspectos físicos, essa compreensão envolve a análise da geologia, da geomorfologia e da 

pedologia, bem como de questões relativas à suscetibilidade à erosão, à movimentação de massa, à 

ocorrência de áreas de risco e à aptidão física para assentamento. 

A análise dos aspectos físicos teve como ponto de partida o estudo da geologia, uma vez que os tipos 

de rochas (litologia), a estrutura geológica e os processos geodinâmicos são considerados 

componentes fundamentais para a determinação do relevo. A análise integrada entre a geologia, a 

geomorfologia e a pedologia favorece o planejamento do ordenamento territorial, pois indica quais 

atividades são propícias para cada área da Bacia do Alto Juquiá, em função do tipo de solo e do 

relevo existente.  

As informações mais detalhadas com os resultados das análises da geologia, geomorfologia, 

pedologia, suscetibilidade à erosão, movimentação de massa e ocorrência de áreas de risco de 

inundação e escorregamentos, áreas contaminadas, bem como a metodologia empregada para as 

áreas de aptidão física para o assentamento urbano, encontram-se no APÊNDICE A. A análise 

integrada desses elementos resulta no mapeamento das áreas de aptidão física para o assentamento 

urbano na Bacia do Alto Juquiá. 

As classificações encontradas na Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano de 1986, 

elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pela Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano (EMPLASA), foram consideradas para os aspectos geológicos e geomorfológicos com o 

intuito de categorizar o recorte territorial da Bacia do Alto Juquiá, conforme demonstrado no 

Quadro 3.1 a partir dessa categorização, constatou-se que a Bacia do Alto Juquiá possui:  

(i) 70% de sua extensão passível de ocupação, mas com sérias restrições à ocupação;  

(ii) 21% de sua extensão com áreas impróprias à ocupação; 

(iii) 4% de sua extensão considerada favorável à ocupação;  

(iv) 3% de sua extensão constituída de Domínios Montanhosos, os quais não são classificados 

na carta de aptidão física do IPT/EMPLASA. Contudo, devido à sua elevada amplitude 

(300 a 2.000m), estes domínios compreendem áreas impróprias à ocupação; e,  

(v) 2% de área restante correspondem a domínios não identificados. 
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Quadro 3.1 – Aptidão Física na Bacia do Alto Juquiá – Relevo e Litologia 

Aptidão Física 

Unidades Homogêneas existentes na área 
da Bacia do Alto Juquiá Caracterização Geral 

Municípios 
da Bacia 

Relevo Litologia 

Áreas Favoráveis 
(4%) 

Colinas  

tc Sedimentos da Formação São 
Paulo e Correlatados 
xt Xistos e Filitos 
mg Migmatitos 
gr Granitos e Gnaisses 
af Anfibolitos 
qz Quartzitos 

Topografia suavizada, não 
exigindo práticas especiais 
em projetos de 
parcelamento. 

Juquitiba. 

Áreas passíveis de 
ocupação com 
sérias restrições 
(70%) 

Morros 
baixos 

tc Sedimentos da Formação São 
Paulo e Correlatados 
xt Xistos e Filitos 
mg Migmatitos 
gr Granitos e Gnaisses 
af Anfibolitos 
qz Quartzitos 

Condições topográficas 
desfavoráveis em muitos 
setores de encostas que 
impõem diretrizes rígidas 
de projetos e implantação 

Juquitiba; 
São Lourenço 

da Serra; e 
Ibiúna. 

Áreas Impróprias 
(21%) 

Serras e 
Escarpas 

tc Sedimentos da Formação São 
Paulo e Correlatados 
xt Xistos e Filitos 
mg Migmatitos 
gr Granitos e Gnaisses 
af Anfibolitos 
qz Quartzitos 

Amplitudes e declividades 
elevadas e precária 
estabilidade das encostas 
impõem diretrizes rígidas 
que, inviabilizam o 
parcelamento. 

Ibiúna; São 
Lourenço da 

Serra; 
Juquitiba; e 
Itapecerica 
da Serra. 

Fonte: Adaptado de IPT/EMPLASA (1985). 

Uma vez identificadas as áreas aptas para ocupação urbana, a partir dos aspectos geomorfológicos e 

geológicos, seguiu-se a análise mediante consideração dos impactos eminentes ou potenciais 

relacionados aos desastres naturais na região. Nesse aspecto, verificou-se que não há registros de 

riscos de ocorrência de escorregamentos, movimentação de massa e inundações na região da Bacia 

do Alto Juquiá. 

A análise também ponderou sobre a suscetibilidade à erosão na Bacia do Alto Juquiá. As classes dos 

níveis de erosão identificadas foram: (i) Muito Alta; (ii) Alta; (iii) Média; (iv) Baixa; (v) Muito baixa; e 

(vi) Corpo Hídrico. Consideraram-se aptas ao assentamento urbano as áreas da Bacia caracterizadas 

com suscetibilidade baixa ou muito baixa à erosão. Ressalta-se que as áreas com suscetibilidade 

média à erosão, mediante análises aprofundadas e obras de adequação, tornam-se ponderáveis ao 

assentamento urbano. Quanto à suscetibilidade à erosão, a Bacia do Alto Juquiá encontra-se: 

(i) 63% do território se enquadram na categoria de Alta Suscetibilidade à Erosão (600 Km²). 

Esta área está localizada na porção norte e oeste da Bacia; 

(ii) 26% de área classificada como Baixa Suscetibilidade à Erosão (248 Km²). Esta área está 

concentrada na porção leste da Bacia; 

(iii) 10% de área classificada como Muito Baixa Suscetibilidade à Erosão (93 Km²). Esta área 

abrange o entorno dos principais rios da Bacia. 
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(iv) 1% de área classificada como Média Suscetibilidade à Erosão (6,69 Km²). Esta área está 

localizada na porção norte da Bacia. 

Na Bacia do Alto Juquiá, averígua-se que a área com maior incidência de processos erosivos 

corresponde ao trecho situado na porção norte e oeste da Bacia, englobando os municípios de Ibiúna 

e Itapecerica da Serra (vide APÊNDICE A). 

Com relação às áreas contaminadas, foram constatados seis (06) pontos de contaminação em 

Juquitiba e em São Lourenço da Serra, sendo que nenhum deles está em condições de habitação 

próxima, pois ainda estão em processo de reabilitação ou investigação. Todos os pontos identificados 

situam-se ao longo da Rodovia Régis Bittencourt. Mais informações sobre áreas contaminadas ver 

APÊNDICE A. 

O cruzamento destas informações permitiu a configuração do Mapa 3.1. Constata-se que a área com 

potencial para o assentamento urbano concentra-se na região centro-leste da Bacia, onde 

justamente estão concentradas as ocupações urbanas, ao longo da Rodovia Régis Bittencourt, 

abrangendo os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra (vide APÊNDICE D). 

Considerações precisam ser feitas sobre a análise exclusiva da aptidão física para o assentamento 

urbano. Questões ambientais, legais e de infraestrutura também são relevantes para a definição da 

aptidão territorial para o assentamento urbano. 

Dentre os elementos ambientais, é importante destacar a existência de áreas protegidas que 

restringem a ocupação na Bacia: 5 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs); 2 Parques 

Estaduais (PE); 1 Reserva Florestal (RF) e 1 Área de Proteção Ambiental (APA). Assim sendo, o 

assentamento urbano deve ser considerado com cautela por essa área ser de suma importância para 

a produção de água e para a manutenção da qualidade ambiental e de vida da população. Estas 

informações estão apresentadas no próximo capítulo, que traz a caracterização ambiental da Bacia e 

uma análise cruzada entre os aspectos físicos e ambientais identificados. 

Essas considerações foram incorporadas à análise do Ordenamento Territorial apresentada no item 

5.1 deste relatório. O capítulo a seguir traz informações sobre os aspectos ambientais da APRM 

Cotia. 
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4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

O diagnóstico da Bacia do Alto Juquiá também contempla uma análise de questões ambientais 

fundamentais para a formulação de diretrizes que apoiem o ordenamento territorial e o processo de 

definição de cenários – atuais e futuros – de disponibilidade hídrica.  

4.1. Áreas Protegidas 

No Brasil, as áreas protegidas foram instituídas por inúmeras legislações. A Lei Federal Nº 

9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), é a 

mais conhecida delas. Contudo, a concepção de Unidade de Conservação (UC) criada por essa Lei não 

incorpora as outras áreas protegidas existentes dentro do território nacional, dentre elas as Áreas de 

Proteção de Mananciais (APMs), as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs), as 

Reservas Florestais, as Áreas de Preservação Permanente (APPs), os Sítios Geológicos, as Terras 

Indígenas, as Florestas Públicas e as Cavidades Naturais Subterrâneas. Estes são exemplos de áreas 

protegidas que não se constituem nas Unidades de Conservação do SNUC. Sendo assim, optou-se por 

utilizar o termo “UCs” apenas para as categorias de áreas protegidas inclusas no SNUC. 

As Unidades de Conservação dividem-se, de acordo com o SNUC, em dois grupos, sendo que cada um 

apresenta categorias distintas. As Unidades de Proteção Integral, que remetem à “[...] manutenção 

dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso 

indireto dos seus atributos naturais” (Inciso VI do Artigo 2º no SNUC) e UCs de Uso Sustentável, 

cujos objetivos são de explorar o “[...] ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável (Inciso XI do Artigo 2º no SNUC)”. O 

objetivo de cada uma delas pode ser averiguado no quadro do APÊNDICE B. 

 

As Áreas de Proteção de Mananciais (APMs), declaradas pela Lei Estadual Nº 898/1975 e delimitadas 

pela Lei Estadual Nº 1.172/1976, como também as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais 

(APRMs), cujas diretrizes e normas são dadas pela Lei Estadual Nº 9.866/1997, são, portanto, 

consideradas áreas protegidas.  

Nesse diagnóstico destaca-se a APM Alto Juquiá, que foi instituída pela Lei Estadual Nº 9.866/1997 e 

apresentava como atributo principal de proteção o manancial Alto Juquiá. Com os objetivos de 

preservar e recuperar esse manancial de interesse regional no Estado de São Paulo e compatibilizar 

as ações de preservação do manancial de abastecimento e de proteção do ambiente ao uso e 

ocupação do solo e ao desenvolvimento socioeconômico, busca-se a partir da elaboração do PDPA a 

criação de uma Lei Específica para a APM Alto Juquiá de modo a torná-la uma Bacia.  

A área proposta como Bacia para o Alto Juquiá é de 947,8 km² e a população que nela habita, 

segundo o Censo do IBGE de 2010, é de 42.404 habitantes distribuídos pelos municípios paulistas 

que estão inseridos parcialmente no território da Bacia, que são: Ibiúna, Itapecerica da Serra, 

Juquitiba e São Lourenço da Serra.  
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O Decreto Estadual Nº 60.302 de 2014 institui o Sistema de Informações e Gestão de Áreas 

Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo (SIGAP). Este Decreto inclui outras áreas 

protegidas, além das preconizadas no SNUC: APPs, Reservas Legais, Reservas da Biosfera, Áreas 

Úmidas, Áreas Naturais Tombadas, Áreas do Patrimônio Mundial Natural e Áreas de Cavidades 

Naturais Subterrâneas. E, como “áreas de interesse ambiental”, o decreto abarca as Estradas-Parque, 

Áreas sob Proteção Especial do Estado em Estudo para Expansão da Conservação da Biodiversidade 

(ASPE), Paisagens Culturais, Eco-Museus e Monumentos Geológicos. Dessas, na Bacia do Alto Juquiá 

encontram-se as APPs, Reservas da Biosfera e as ASPEs, as quais serão consideradas nesse estudo. A 

figura do APÊNDICE C sintetiza as Áreas Protegidas instituídas pelo SNUC e pelo SIGAP e que 

merecem ser analisadas neste estudo. 

A Bacia do Alto Juquiá se sobrepõe às áreas protegidas: Áreas de Preservação Permanente (APPs); 

(ii) Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo; (iii) Áreas de Estudo do Plano de 

Expansão das Áreas Protegidas do Governo do Estado de São Paulo: Área Sob Proteção Especial 

Jurupará-Caucaia e Região de Estudo Caucaia e Serra do Japi; (iv) Reserva Florestal do Morro Grande; 

(v) Áreas de Proteção Ambiental: Itupararanga e Serra do Mar; (vi) Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN): Cruz Preta, Meandros I, II e III e São Judas Tadeu; e, (vii) Parques: da Serra do Mar e 

do Jurupará.  

Considerando-se estritamente as áreas protegidas que impõem algum tipo de controle sobre o uso 

do solo, a Tabela 4.1 apresenta a quantificação das áreas efetivamente protegidas inseridas na Bacia 

do Alto Juquiá.  
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Tabela 4.1 – Síntese dos valores de áreas das Áreas Protegidas inseridas na Bacia do Alto Juquiá 

Alto Juquiá = 947,77 km² 

Área Protegida 
Área Total 

(km²) 

Área 
inserida 
dentro 

dos 
limites da 
Bacia do 

Alto 
Juquiá 
(km²) 

Porcentagem 
de área 

inserida dentro 
dos limites da 
Bacia do Alto 

Juquiá (%) 

Restrição à 
Ocupação 

Áreas de Preservação Permanente - 206,69 21,8 Sim 

Reserva Florestal do Morro Grande 109,50 3,56 3,25 
Sim (área 

pertencente à 
SABESP) 

Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs) 

APA Estadual 
Serra do Mar 

4.201,84 105,90 2,52 Parcial 

Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural 

(RPPNs) 

RPPN Federal 
Cruz Preta 

1,57 1,57 100 Sim 

RPPNs 
Federais 

Meandros 

I 2,04  2,04 100 Sim 

II 1,22  1,22 100 Sim 

III 2,35  2,35 100 Sim 

RPPN Estadual 
São Judas Tadeu 

0,06 0,06 100 Sim 

Parques 

Parque Estadual 
da Serra do Mar 

3.221,70 29,88 0,93 Sim 

Parque Estadual 
do Jurupará 

262,49 79,48 30,28 Sim 

(-) Não quantificado. 

Observa-se que as Áreas de Preservação Permanente – APPs ocupam uma área de 206,69 km2 na 

Bacia do Alto Juquiá, o que equivale a quase 22% de toda a área do manancial. 

A Reserva Florestal do Morro Grande (RFMG), criada pela Lei Estadual Nº 1.949 de 1979, tombada 

pela Resolução Estadual Nº 2 de 1981 e inserida, em 1994, como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera 

do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo abrange uma área de 109,5 Km² com predominância de 

cobertura vegetal de Mata Atlântica, sendo que, dessa área total, apenas 3.56 km² estão inseridos 

nos limites da Bacia do Alto Juquiá (MMA, 2015c). 

A Área de Proteção Ambiental - APA Serra do Mar percorre um território extenso do bioma Mata 

Atlântica. Na Bacia do Alto Juquiá abrange apenas porções do território do município de Juquitiba, 

de modo que a área dessa APA inserida na Bacia é de 105,90 Km² do total de 4.201,84 Km². É 

importante destacar que apesar de ter sido criada em 1984, essa APA, situada na porção sudoeste da 

Bacia do Alto Juquiá, ainda não apresenta um Conselho Gestor e tão pouco teve seu Plano de 

Manejo e seu Zoneamento elaborados. Ressalta-se que a Área de Proteção Ambiental - APA 

Itupararanga não está indicada na Tabela em função da sua área ser inexpressiva (1,36 km2 de 936,26 

km2), situada no limite norte da Bacia do Alto Juquiá. No entanto, considerou oportuno trazer 

informações sobre a mesma no APÊNDICE D deste relatório, uma vez que, ao contrário de outras 
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áreas protegidas, a APA Itupararanga já possui Plano de Manejo e zoneamento estabelecidos, 

publicados em 2010. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Cruz Preta foi criada pela Portaria Federal Nº 29 

de 2012 e abrange uma área de 1,57 Km² do município de Ibiúna. Esta RPPN não possui Plano de 

Manejo e zoneamento. 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs Meandros I, II e III foram criadas pelas 

Portarias Federais Nº 157/2001, Nº 149/2001 e 150/2001 e ocupam, respectivamente, áreas de 2,04, 

1,22 e 2,35 Km² do município de Ibiúna. Estas RPPNs não possuem Plano de Manejo e zoneamento. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN São Judas Tadeu foi criada pela Resolução 

Estadual SMA Nº 065/2008. Está localizada no bioma Mata Atlântica, ao sul da represa Cachoeira do 

França, numa área de 0,06 Km² do município de Juquitiba. O Plano de Manejo encontra-se em 

elaboração. 

O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) percorre um território extenso do bioma Mata Atlântica, 

porém, abrange apenas áreas do município de Juquitiba (29,88 km² do total de 3.221,70 km²). O 

PESM é gerido por um Conselho Gestor e apresenta Plano de Manejo e Zoneamento elaborados. 

Analisando o Plano de Manejo do PESM (FF, 2010b), quase a totalidade da área do PESM inserida na 

Bacia do Alto Juquiá está em processo de aquisição ou em processo de apuração de eventual 

remanescentes devolutos ou áreas de empresas públicas, sendo que apenas uma pequena porção da 

área é de domínio público. Isso ocorre porque desde a criação do Parque, não houve destinação de 

recursos públicos suficientes para a desapropriação das áreas particulares inseridas em seu território, 

tendo sido poucas as ações expropriatórias diretas propostas pela Fazenda do Estado em áreas 

internas aos limites da Unidade. 

O Parque Estadual do Jurupará (PEJU) percorre parcela do bioma Mata Atlântica e abrange os 

municípios paulistas de Piedade e Ibiúna. Contudo, o município pertencente ao parque que está 

inserido na Bacia do Alto Juquiá é apenas Ibiúna, de modo que a área desse parque inserida no 

limite da Bacia é 79,48 km² do total de 262,49 km². Apesar de não ter constituído um Conselho 

Gestor, o Parque Estadual do Jurupará possui Plano de Manejo e zoneamento elaborados. 

O Mapa 4.1 a seguir apresenta as principais áreas protegidas que integram a Bacia do Alto Juquiá. 
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4.2. Qualidade das Águas 

4.2.1. Rede de Monitoramento de Qualidade de Água 

O monitoramento da qualidade das águas na Bacia do Alto Juquiá baseou-se nos dados das 

redes de monitoramento da CETESB, obtidos através dos pontos: 

(i) JUQUI00800, localizado no Rio Juquiá, pertencente à rede básica da CETESB que 

monitora a qualidade do corpo hídrico; e, 

(ii) CAFR00300, localizado na Cachoeira do França, cuja rede monitora a qualidade de 

sedimento.  

O Mapa 4.2 apresenta a localização dos pontos de monitoramento da CETESB na Bacia do Alto 

Juquiá. Além da localização dos pontos de monitoramento, o Mapa traz informações sobre o 

uso e a ocupação do solo na Bacia, tema que será discutido com profundidade em item 

específico deste relatório.  
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4.2.2. Situação da Qualidade das Águas na Bacia do Alto Juquiá 

A análise da qualidade das águas na Bacia do Alto Juquiá teve como base as informações 

disponíveis no ponto de monitoramento JUQI00800, localizado no Rio Juquiá. A análise das 

variáveis de qualidade da água envolveu a comparação das concentrações de cada parâmetro 

obtidas no ano de 2014.  

O Rio Juquiá é classificado como classe especial (0) e, de acordo com a Resolução CONAMA 

357/2005, os corpos hídricos enquadrados nessa classe são destinados ao abastecimento para 

consumo humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas; e, à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

Para a análise da qualidade dos corpos d’água da Bacia do Alto Juquiá, foram selecionados os 

principais parâmetros de interesse para a qualidade da água, extraídos do relatório publicado 

pela CETESB, Qualidade de Águas Superficiais do Estado de São Paulo 2014, conforme descrito 

na Tabela 4.2. Esta Tabela traz os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 

para os parâmetros analisados neste estudo. Como a classe especial não possui valores de 

referência específicos, utilizou-se para comparação os valores adotados para a classe 1. 

Logo em seguida, a Tabela 4.3 apresenta os resultados do monitoramento realizado em 2014 

pela CETESB dos parâmetros selecionados no único ponto de monitoramento da rede básica 

da Bacia do Alto Juquiá, conforme a sua classe do enquadramento. 
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Tabela 4.2 – Valores de referência das variáveis analisadas, por classe de enquadramento, segundo a Resolução CONAMA 357/2005 

CLASSE 

HÍDRICA 

Limites das variáveis de acordo com a classe hídrica 

Turbidez Nitrato Nitrogênio Amoniacal OD DBO5,20 Fósforo Total E. coli * Clorofila-a Sólido Total 

pH 
UNT mg/L mg/L mg/L mg/L 

mg/L 
(UFC/100mL) µg/L mg/L 

Lótico Lêntico 

1 ≤40,0 10,0 

3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5  

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

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

≥6,0 3,0 0,10 0,02 < 120,0 10,0 500,0 6,0 a 9,0 

2 ≤100,0 ≤10,0 

3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/L N, 

para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/L N, para 8,0 

< pH ≤ 8,5 0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

≥5,0 ≤5,0 ≤ 0,10 ≤ 0,03 < 600,0 ≤ 30,0 500,0 6,0 a 9,0 

3 ≤ 100,0 ≤ 10,0 

13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,5 

5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 

2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

1,0 mg/L N, para pH > 8,5 

≥ 4,0 ≤ 10,0 ≤ 0,15 ≤ 0,05 < 2.400,0 ≤ 60,0 500,0 6,0 a 9,0 

4 - 
 

- ≥2,0 - - - - - - 6,0 a 9,0 

* Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão 
ambiental competente. No estado de São Paulo, o padrão de qualidade para E. coli apresentado segue os limites estabelecidos na Decisão de Diretoria nº 363/2011/ e de 07/12/2011, 
publicado no Diário Oficial Estado de São Paulo - Caderno Executivo I (Poder Executivo, Seção I), edição nº 121 (233) do dia 13/12/2011, Páginas 45 e 46. Não existem limites de 
parâmetros definidos para a classe 0 (especial), portanto, a CETESB utiliza os mesmos limites utilizados para a classe 1. (-) Parâmetros não definidos na Resolução CONAMA 357/2005. 
FONTE: Resolução CONAMA 357/2005. 

Tabela 4.3 – Resultados do monitoramento de qualidade da CETESB no ano de 2014 

Corpo 
Hídrico 

Cód. 
CETESB 

Classe 

Varável (média 2014) 

Turbidez Nitrato  
Nitrogênio 
Amoniacal  

OD  DBO5,20 Fósforo Total  E. coli Clorofila-a 
Sólido 
Total  

pH 

UNT (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
(mg/L) 

(UFC/100ml) µg/L (mg/L) 
Lótico Lêntico 

Rio Juquiá JUQI00800 0 5,2 0,2 1,0 7,7 5,0 0,02 NA 287,0 0,67 155,3 6,23 

 
Valores não conformes à Resolução CONAMA 357/2005/NA – Não aplicável.  

 Fonte: CETESB (2015). 
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Ao analisar a Tabela 4.3 percebe-se que a maioria das variáveis apresentava em 2014 valores 

compatíveis com a Resolução CONAMA 357/2005: OD = 7,70 mg/L (limite mínimo de 6 mg/L); 

Fósforo Total: 0,02 mg/L (limite máximo de 0,1 mg/L); Nitrato = 0,20 mg/L (limite máximo de 

10 mg/L); Nitrogênio Amoniacal = 1 mg/L (limite máximo de 3,7 mg/L); e, Sólido Total = 155,33 

mg/L (limite máximo de 500 mg/L). 

Em contrapartida, a concentração medida de DBO5,20, (5 mg/L) foi superior ao valor máximo 

permitido pela Resolução CONAMA, que é de 3mg/L. O valor calculado para E. coli também 

estava em desacordo com o estabelecido pelo CONAMA. O limite estabelecido para esse 

indicador é de até 120 UFC/100mL, porém, o valor obtido foi de 287 UFC/100mL.  

A existência de apenas um ponto de monitoramento de qualidade na Bacia do Alto Juquiá 

dificulta avaliar a qualidade das águas de toda a bacia. Conforme ilustrado no Mapa 4.3 este 

ponto de monitoramento situa-se próximo à área urbana da Bacia o que reforça e justifica os 

resultados negativos de qualidade apresentados. É possível constatar que os corpos d´água 

situados próximo ao ponto monitorado sofrem uma queda de qualidade em função do despejo 

de esgotos domésticos. 

4.2.3. Índices de Qualidade das Águas e Sedimento 

Na Bacia do Alto Juquiá são avaliados os índices de qualidade da água (IQA, IET, IVA) no ponto 

de monitoramento JUQI00800 e o índice CQS que monitora a qualidade do sedimento no 

ponto CAFR00300, conforme descreve o Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 – Descrição dos Índices de Qualidade das Águas  

Rede de 
Monitoramento 

Índice de Qualidade 
Principal 

finalidade 
Variáveis que compõem os Índices 

Rede Básica 

IQA – Índice de 
Qualidade das Águas 

Diluição de 
efluentes 
(principalmente 
doméstico) 

Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, 
Demanda Bioquímica de Oxigênio, 
Escherichia coli / Coliformes 
Termotolerantes, Nitrogênio Total, 
Fósforo Total, Sólidos Totais e Turbidez 

IET – Índice de 
Estado Trófico 

Eutrofização Clorofila-a e Fósforo Total. 

IVA – Índice de 
Qualidade das Águas 
Brutas para 
Proteção da Vida 
Aquática 

Proteção da vida 
aquática 

Oxigênio Dissolvido, pH, Ensaio 
Ecotoxicológico com Ceriodaphnia 
dubia, Cobre, Zinco, Chumbo, Cromo, 
Mercúrio, Níquel, Cádmio, Surfactantes, 
Clorofila-a e Fósforo Total. 

Rede de 
Sedimento 

CQS – Critério de 
Avaliação da 
Qualidade de 
Sedimentos 

Proteção da vida 
aquática 

Contaminantes químicos que possuem 
valores estabelecidos pelo CCME; Ensaio 
Ecotoxicológico com Hyalella azteca, 
Comunidade Bentônica 

Destaque para os índices analisados neste estudo. 
Fonte: CETESB (2015). 

Para essa análise considerou-se como período de avaliação os anos de 2009 a 2014. 
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 IQA - Índice de Qualidade da Água - IQA 

O IQA avalia a qualidade das águas para fins de abastecimento público, considerando aspectos 

relativos ao tratamento dessas águas e a contaminação nos corpos d’água causada pelo 

lançamento de esgotos domésticos. Tal avaliação ocorre pela análise de nove variáveis físicas, 

químicas e biológicas: DBO, OD, Coliformes Fecais, pH, Nitrogênio Total, Fósforo Total, 

Temperatura, Turbidez e Resíduo Total.  O índice é classificado em uma variação de 0 a 100, 

sendo 0 a pior qualidade (péssima) e 100 a melhor qualidade (ótima). A Tabela 4.4 apresenta a 

classificação do índice.  

Tabela 4.4 – Classificação do IQA 

CLASSIFICAÇÃO LEGENDA 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 
 Fonte: CETESB (2015) 

A Tabela 4.5 e o gráfico da Figura 4.1 apresentam os resultados do monitoramento com as 

médias anuais dos anos de 2009 a 2014 para o ponto JUQI00800.  

Tabela 4.5 – Resultado do monitoramento dos pontos para o índice IQA na Bacia do Alto 

Juquiá 

Corpo d'água Ponto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rio Juquiá JUQI00800 69 63 72 69 72 68 
Legenda: 

 
Fonte: CETESB (2015) 

 
                   

Figura 4.1 – Evolução do IQA na Bacia do Alto Juquiá 

Legenda: 

 
Fonte: CETESB (2015) 
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Conforme indicam a Tabela 4.5 e na Figura 4.1, em 2014, o IQA indicava que o Rio Juquiá, no 

local onde é monitorado, apresentava boa qualidade. 

A região do entorno dos corpos d’água é composta em sua maior parte por vegetação nativa e 

antrópica e por áreas destinadas à agropecuária, sugerindo que o impacto da área urbana é 

baixo na Bacia. A classificação do IQA não atingiu os melhores índices (ótimo), provavelmente, 

por consequência das concentrações de DBO5,20 e de E .coli, verificadas em 2014 como acima 

do limite estabelecido pela Resolução CONAMA. Este quadro pode comprometer a qualidade 

das águas naquela região em função do despejo de efluentes domésticos sem o devido 

tratamento. 

O Mapa 4.3 a seguir apresenta a localização do ponto monitorado, indicando a classificação da 

qualidade em 2014 e a estabilidade da qualidade em relação ao ano de 2013, dentre as classes 

de qualidade definidas pelo IQA.  
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 Índice de Estado Trófico – IET 

A eutrofização caracteriza-se pela elevada quantidade de nutrientes que induz a multiplicação 

de algas e cianobactérias, e impedem a penetração da luz solar e a realização da fotossíntese. 

Tal fator é prejudicial à vida aquática e à qualidade das águas. Assim, o IET avalia o grau de 

trofia do corpo d’água, considerando o enriquecimento por nutrientes e seus efeitos 

relacionados ao crescimento excessivo de algas e cianobactérias. Diferente dos outros índices, 

quanto maior o valor do IET, pior é o estado de trofia do corpo hídrico, como é apresentado na 

Tabela 4.6 a seguir: 

Tabela 4.6 – Classificação do IET  

CLASSIFICAÇÃO VALOR IET CARACTERÍSTICAS 

Ultraoligotrófico IET  ≤ 47 
Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 
insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos 
da água. 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 
Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 
interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da 
presença de nutrientes. 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 
Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis 
implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na 
maioria dos casos. 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições 
naturais, com redução da transparência, em geral afetados por 
atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na 
qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de 
nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições 
naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades 
antrópicas, nos quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis 
na qualidade da água, como a ocorrência de episódios florações de 
algas, e interferências nos seus múltiplos usos. 

Hipereutrófico IET > 67 

Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas 
concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 
comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios 
florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências 
indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades 
pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: Portal da Qualidade da Água http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-estado-trofico.aspx 

Valores de IET abaixo de 47 indicam a melhor condição de trofia do corpo hídrico, conhecida 

como ultraoligotrófica e valores acima de 67 indicam a pior situação trófica, conhecida como 

hipereutrófica. A Tabela 4.7 apresenta as médias anuais dos resultados de monitoramento do 

IET entre o período de 2009 a 2014 no ponto JUQI00800. 
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Tabela 4.7 – Resultado do monitoramento dos pontos para o índice IET na Bacia do Alto 

Juquiá  

Corpo d'água Ponto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rio Juquiá JUQI00800 53 54 44 43 44 48 

Legenda:  
Fonte: Cetesb (2010 – 2015) 

 
Figura 4.2 – Evolução do monitoramento do IET na Bacia do Alto Juquiá  

Legenda: 

 
Fonte: CETESB (2010 a 2015) 

O trecho do Rio Juquiá monitorado pelo ponto JUQUI00800, apresentou-se, em 2014, no 

estado oligotrófico, que indica boa qualidade de trofia. Porém, esse trecho do rio apresentou 

variações nos graus de trofia durante o período analisado. Nas avaliações dos anos de 2009 e 

2010, a condição era considerada mesotrófica (nível intermediário de trofia). A partir de 2011 

apresentou uma melhora na qualidade da água, apresentando condição ultraoligotrófica 

(melhor nível de trofia). Entretanto, em 2014, foi observada uma queda na qualidade das 

águas nesse ponto, apresentando a condição oligotrófica. É possível observar tal evolução no 

gráfico ilustrado pela Figura 4.2. Tal oscilação pode ter influência da elevação dos níveis de 

DBO5,20 e a E. coli, já comentados. O Mapa 4.4, a seguir, apresenta os resultados obtidos com o 

cálculo do IET para a região monitorada da Bacia do Alto Juquiá. 
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 Índices de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e de Comunidades 

Aquáticas – IVA 

O IVA avalia a qualidade das águas para fins de proteção da fauna e flora em geral. O IVA leva 

em consideração a presença e a concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito 

sobre os organismos aquáticos (toxicidade), o pH e o Oxigênio Dissolvido e aquelas utilizadas 

no índice IET, supracitado. A Tabela 4.8 apresenta a classificação do índice. A Tabela 4.9 e 

Figura 4.3 a seguir apresentam os resultados obtidos para o IVA no ponto de monitoramento 

JUQI00800 e a variação sofrida pelo trecho durante o período de 2011 a 2014. Antes desse 

período o monitoramento do IVA não era realizado.  

Tabela 4.8 – Classificação do IVA 

CLASSIFICAÇÃO LEGENDA 

Ótima IVA ≤ 2,5 

Boa 2,6 ≤  IVA ≤ 3,3 

Regular 3,4 ≤  IVA ≤ 4,5 

Ruim 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 

Péssima 6,8 ≤ IVA 
Fonte: CETESB (2015). 

Tabela 4.9 – Resultado do monitoramento dos pontos para o índice IVA na Bacia do Alto 

Juquiá 

Corpo d'água Ponto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rio Juquiá JUQI00800 sd sd 2,6 3,9 3,4 3,2 

sd= sem dados 
Legenda: 

 
Fonte: CETESB (2015). 

 
 

Figura 4.3 – Evolução do monitoramento do IVA na Bacia do Alto Juquiá  

Legenda: 

 
Fonte: CETESB (2015). 

Os resultados de IVA entre os anos de 2011 e 2014 variam entre regular e bom. Em 2011, o 

trecho monitorado do Rio Juquiá foi considerado de boa qualidade para a proteção da vida 

aquática, porém, a partir de 2012 observa-se um declínio na qualidade, tornando-se regular. 

Nota-se uma melhora na qualidade em 2014. O Mapa 4.5 indica os resultados obtidos com o 

cálculo do IVA para a Bacia do Alto Juquiá. 
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4.2.3.1 Índices de Qualidade do Sedimento 

A CETESB começou a avaliar a qualidade dos sedimentos no Estado de São Paulo no ano de 

2002. Em 2004, a Companhia desenvolveu um critério de avaliação, conhecido como Critério 

de Qualidade dos Sedimentos (CQS), que foi aprimorado ao longo dos anos e, atualmente, 

considera três principais linhas de evidência: Contaminação Química, Comunidade Bentônica e 

Toxicidade.  

Na Bacia do Alto Juquiá, o ponto monitorado é identificado como CAFR00300, e está 

localizado no Reservatório Cachoeira do França. A Tabela 4.10 identifica os critérios para o 

diagnóstico da qualidade dos sedimentos. O CQS também considera a atividade mais 

preponderante presente nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs, 

conforme ilustra a Tabela 4.11. 

Tabela 4.10 – Critérios para o diagnóstico da qualidade dos sedimentos 

Qualidade Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Substâncias Químicas           

ICB           

Ecotoxicidade - H.azteca   N.A.       

Mutagenicidade Teste Ames 
(rev/g) 

ND <50 >50 até 500 
>500 até 

5.000 
>5.000 

Deformidade   N.A.     N.A.  

Toxicidade V. fisheri N.T. N.A. Moderada Tóxica Muito tóxica 

E. Coli (NMP/100g) até 1.000 
>1.000 até 

10.000 
> 10.000 até 

100.000 
>100.000 até 

1.000.000 
>1.000.000 

Clostridium (NMP/100 g) 
N.A. * ** *** 

(<10
5
) (≥10

5
 <10

6
) (≥10

5
 <10

7
) (≥10

7
) 

Fósforo Total (mg/kg) N.A. <750 N.A.  
>750 até 

1.500 
> 1.500 

N.A. = não aplicável N.T. = Não tóxica 

   Fonte: CETESB (2015). 
Tabela 4.11 – Vocação das UGRHIs: 

  Industrial 

  Em Industrialização 

  Agropecuária 

  Conservação 

Fonte: CETESB (2015). 

A Bacia do Alto Juquiá está inserida na UGRHI 11 - Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e 

Litoral Sul. Essa UGRHI foi classificada pela CETESB com vocação para atividade ligada à 

conservação (coloração verde). O ponto CAFR00300, localizado na Cachoeira do França, passou 

a monitorar a qualidade de sedimento em 2014, portanto, não possui um histórico de 

qualidade a ser avaliado. Os resultados do monitoramento da qualidade de sedimento para o 

ponto CAFR00300 - Reservatório da Cachoeira do França são apresentados na Tabela 4.12. As 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 50 de 246 

 

cores apresentadas na segunda coluna indicam a qualidade de cada parâmetro avaliado para o 

sedimento conforme metodologia explicada.  

Tabela 4.12 – Resultados do monitoramento da qualidade de sedimento. 

UGRHI 11 

Corpo Hídrico Cachoeira do França 

Pontos Rede Sedimentos CAFR00300 

Substâncias Químicas 
 ICB 
 Ecotoxicidade 
 

Mutagenicidade 
 

Microtox. 
 

Microbiológico 
1
 

 
PT 

 
Deformidade nr 

sd sem dado/n.r = análises não realizadas/
1
 Clostridium e Escherichia coli 

Legenda: 

Sedimento Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Fonte: CETESB (2015). 

De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Superficiais da CETESB (2015), os 

sedimentos presentes nos Reservatórios Cachoeira do França foram classificados como 

argilosos e orgânicos. Tais características podem favorecer a adsorção e o acúmulo de 

contaminantes. Nessas situações, a CETESB alerta que alguns metais podem ocorrer em 

concentrações elevadas, como o Arsênio (As), o Chumbo (Pb), o Cromo (Cr) e o Níquel (Ni), o 

que pode refletir na elevada toxicidade representada pela bactéria Vibrio fischeri, principal 

indicador que mede a Microtoxicidade. Os demais parâmetros ecotoxicológicos não são 

considerados prejudiciais à biota, segundo a CETESB. No estudo da CETESB não foi identificada 

atividade mutagênica dos organismos presentes no sedimento. As concentrações de 

nutrientes nos sedimentos, medidos principalmente através do Fósforo Total (Pt) indicaram 

um processo de enriquecimento orgânico deste corpo d’água.  

O Mapa 4.6 a seguir apresenta a localização do ponto que monitora a qualidade de sedimento, 

no Reservatório Cachoeira do França, da Bacia do Alto Juquiá. 
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4.2.4. Considerações sobre a qualidade das águas na Bacia do Alto Juquiá 

A análise mostrou que na Bacia do Alto Juquiá tem-se apenas dois pontos de monitoramento, sendo 

um deles para monitorar a qualidade das águas (JUQUI00800) e outro para avaliar a qualidade dos 

sedimentos (CAFR00300). 

A maioria dos parâmetros de qualidade monitorados estão compatíveis com os limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357/2005 para a classe especial, a qual o rio Juquiá se enquadra. Os índices 

IQA e IVA também foram satisfatórios. Os piores resultados referem-se às concentrações de DBO e E. 

coli. 

O ponto de monitoramento de qualidade das águas está situado em trecho do rio Juquiá, próximo à 

área urbana. Provavelmente, a precária infraestrutura de esgotamento sanitário nessa região da 

Bacia justifica os resultados encontrados para DBO e E. coli.. Apesar de existente, a infraestrutura de 

saneamento básico ainda não atende a totalidade de sua população quanto aos serviços de coleta de 

esgoto sanitário. Somando-se a este fato, o estudo identificou a existência de ocupações irregulares, 

o que corrobora para o despejo de esgoto doméstico in natura nos corpos d´água.  

A margem do Rio São Lourenço, um dos contribuintes da bacia, também segue próxima ao eixo da 

Rodovia BR-116 e, constitui-se como corpo receptor da maior parte da carga difusa na bacia, 

comprometendo a representatividade da real qualidade das águas.  

Os resultados analisados pela CETESB, referente ao ponto de monitoramento que avalia a qualidade 

do sedimento, indica que algumas substâncias químicas como metais pesados prejudiciais a biota 

aquática foram encontradas em níveis considerados altos.  

A Bacia do Alto Juquiá localiza-se em sua maior parte em áreas de vegetação mais preservada. Tal 

fato pode ter auxiliado na manutenção da qualidade do rio Juquiá, pelo menos nos trechos 

monitorados. Porém, é importante salientar que esta avaliação considerou apenas dois pontos de 

monitoramento (um da rede básica e outro de sedimento) e os resultados obtidos podem não refletir 

os resultados da qualidade das águas da Bacia como um todo. Com o diagnóstico é possível 

recomendar a instalação de novos pontos de monitoramento de qualidade das águas em outros 

trechos do Rio Juquiá e afluentes, a fim de possibilitar uma análise que permita avaliar a qualidade 

da bacia mais próxima da realidade. 
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4.3. Disponibilidade Hídrica 

Neste item são apresentadas informações sobre a disponibilidade hídrica superficial da Bacia do Alto 

Juquiá. A princípio apresentam-se as subdivisões e compartimentos adotados que servirão de base 

para a realização dos estudos. Em sequência, apresenta-se a quantificação das vazões naturais para 

essas subdivisões. Por fim, apresenta-se um balanço hídrico superficial considerando-se as vazões 

naturais e demandas existentes. 

4.3.1. Definição das unidades de estudo 

Para a realização das análises subsequentes foram utilizadas as subdivisões adotadas no “Diagnóstico 

e Delimitação da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da sub-bacia dos rios São Lourenço 

e Juquiá” (ISA/VITAE CIVILIS, 2010). A compartimentação da bacia hidrográfica foi realizada 

considerando os principais braços que abastecem a Represa de Cachoeira do França. 

Preliminarmente, serão adotadas essas sub-bacias para a quantificação das vazões naturais de 

referência na bacia. Posteriormente, para subsidiar a modelagem matemática de qualidade da água, 

será avaliada a necessidade de fragmentação dessas sub-bacias para obtenção de resultados 

detalhados. 

Devido à compatibilização das bases de dados georreferenciados, houve pequenas alterações nas 

áreas das sub-bacias utilizadas no estudo anterior. Foram ajustados os limites externos que definem 

a área da Bacia do Alto Juquiá, além de alguns ajustes internos para corrigir erros de delimitação de 

sub-bacias. Conforme relatado no estudo anterior, uma das sub-bacias definidas encontra-se a 

jusante da barragem do reservatório de Cachoeira do França. Sendo assim, esta não drena suas 

águas para o reservatório, sendo integrante de outra bacia hidrográfica. Contudo, a delimitação feita 

para esta sub-bacia englobava uma pequena parte do reservatório, incluindo a barragem. Por isso, 

foi necessário dividir essa sub-bacia em duas, separando-se a porção que corresponde à bacia de 

jusante do reservatório no ponto onde está localizada a barragem. Desta forma, foi criada uma sub-

bacia que corresponde à foz da bacia hidrográfica do Alto Juquiá (com exutório na barragem da 

Represa Cachoeira do França). A sub-bacia a jusante do reservatório não será considerada neste 

estudo. 

De acordo com as alterações supracitadas, a Bacia do Alto Juquiá divide-se em 12 sub-bacias, 

numeradas de 1 a 12, no sentido anti-horário, a partir da sub-bacia onde se encontra a barragem do 

reservatório. A sub-bacia a jusante do reservatório está numerada como “0”. O Mapa 4.7 apresenta 

as subdivisões da Bacia do Alto Juquiá. 
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4.3.2. Caracterização Hidrológica 

A Bacia do Alto Juquiá, com 947,77 km² de área de drenagem, localiza-se na porção sudoeste da 

RMSP, estendendo-se além dos limites da mesma, na porção que corresponde ao sul do município de 

Ibiúna. Seus principais corpos d’água são o Rio São Lourenço, o Rio Juquiá e o Ribeirão Laranjeiras, 

que afluem para a Represa Cachoeira do França, construída pela Companhia Brasileira de Alumínio – 

CBA para geração de energia elétrica. 

Para o cálculo das vazões naturais na Bacia do Alto Juquiá foi utilizada a metodologia de 

Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo. Esta metodologia permite estimar as seguintes 

variáveis hidrológicas: (i) Vazão média de longo período; (ii) Vazão mínima de duração variável de um 

a seis meses associada à probabilidade de ocorrência; (iii) Curva de permanência de vazões; (iv) 

Volume de armazenamento intra-anual necessário para atender dada demanda, sujeito a um risco 

conhecido; e, (v) Vazão mínima de sete dias associada à probabilidade de ocorrência. Dessa forma, 

foram calculadas as vazões Q7,10 (vazão mínima média de sete dias consecutivos associada a uma 

recorrência probabilística de 10 anos), Q95 (vazão com 95% de frequência da curva de permanência 

de vazões) e QMLT (vazão média de longo período). A Tabela 4.13 apresenta as vazões específicas 

obtidas. 

Tabela 4.13 – Vazões específicas para a Bacia Hidrográfica do Alto Juquiá 

Região Área da Bacia (km²) 
Q7,10 

(L/s.km²) 
Q95 

(L/s.km²) 
QMLT 

(L/s.km²) 

Bacia do Alto Juquiá 947,77 8,44 12,08 21,64 

Fonte: Calculado com base na Regionalização Hidrológica - DAEE (2015) 

A Tabela 4.14 apresenta as vazões incrementais resultantes da aplicação das vazões específicas às 

áreas das sub-bacias. O Mapa 4.8 apresenta as vazões acumuladas (vazão média de longo período). 

Tabela 4.14 – Vazões Incrementais – Região Hidrográfica – Alto Juquiá 

Região Hidrográfica – Alto Juquiá 

Sub-bacia Área (km²) Q710 (m³/s) Q95 (m³/s) QMLT (m³/s) 

1 1,58 0,0133 0,0191 0,0342 

2 26,73 0,2256 0,3229 0,5784 

3 60,10 0,5072 0,7260 1,3005 

4 238,91 2,0164 2,8861 5,1701 

5 114,65 0,9676 1,3849 2,4809 

6 124,75 1,0529 1,5070 2,6995 

7 189,17 1,5966 2,2851 4,0936 

8 31,18 0,2632 0,3766 0,6747 

9 20,31 0,1714 0,2454 0,4395 

10 48,76 0,4116 0,5891 1,0553 

11 70,73 0,5969 0,8544 1,5305 

12 20,91 0,1765 0,2526 0,4525 

Total 947,77 8,00 11,45 20,51 
Fonte: Calculado com base na Regionalização Hidrológica - DAEE (2015) 
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4.3.3. Balanço Hídrico 

Para análise da disponibilidade hídrica na Bacia do Alto Juquiá foi realizado levantamento das vazões 

naturais e das demandas hídricas existentes. Conforme apresentado no item que trata sobre 

“Demandas”, não foram identificadas captações superficiais relevantes dentro da Bacia do Alto 

Juquiá em nenhum dos setores de usuários analisados. A demanda total para o abastecimento dos 

municípios é de aproximadamente 0,07 m³/s, sendo que parte dessa demanda é suprida por 

captações externas à bacia. Em termos quantitativos, é possível afirmar que não existe pressão 

significativa sobre os recursos hídricos na Bacia do Alto Juquiá, mesmo que as demandas de alguns 

setores de usuários estejam subestimadas. 

Encontram-se em andamento as obras do Sistema Produtor São Lourenço - SPL, uma das principais 

ações de reforço no abastecimento da RMSP, com entrega prevista para o final de 2017. O novo 

sistema prevê o aporte de 6,4 m³/s ao Sistema Integrado Metropolitano. As captações serão feitas no 

Reservatório de Cachoeira do França e tratadas em uma nova estação de tratamento de água em 

Vargem Grande Paulista, visando suprir uma demanda até então atendida pelo Sistema Cantareira. 

As vazões de captação previstas para o SPL devem ser analisadas em comparação as vazões médias 

na bacia, uma vez que o reservatório de Cachoeira do França regulariza as vazões naturais na bacia, 

elevando a disponibilidade hídrica em períodos de estiagem. Sendo assim, a vazão de captação do 

SPL representa cerca de 30% da vazão média de longo termo da bacia. Essa redução na vazão do 

reservatório não afetará os usos dos recursos hídricos de montante na bacia. Contudo, deve ser 

avaliado o impacto desta captação na geração de energia elétrica e nos reservatórios de jusante. 

Conforme abordado no Estudo de Impacto Ambiental do Sistema Produtor São Lourenço (SABESP, 

2011), a redução de vazão no reservatório de Cachoeira do França aumentará proporcionalmente o 

tempo de trânsito dos 5 reservatórios de jusante, não causando alterações significativas no regime 

hidráulico, na eventual estratificação térmica, nem nas condições ecológicas desses reservatórios.  

 Conclusões 

Na Bacia do Alto Juquiá não há demandas relevantes para exercer pressão significativa sobre a 

disponibilidade hídrica. A vazão de captação prevista para o Sistema Produtor São Lourenço é 

relevante. Sugere-se a avaliação do impacto desta captação na geração de energia elétrica da CBA. 

Em linhas gerais, a situação hídrica na Bacia do Alto Juquiá pode ser considerada como favorável 

diante das condições atuais de uso de recursos hídricos na bacia.   

4.4. Análise cruzada entre as caracterizações física e ambiental 

A avaliação realizada nos itens anteriores (aspectos físicos e ambientais) contribuiu para direcionar o 

planejamento da ocupação na Bacia. A análise realizada demonstra que as porções centro-oeste e 

norte da Bacia do Alto Juquiá apresentam restrições à ocupação em virtude, especialmente, dos 

aspectos de relevo.  
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O Mapa 4.9 apresenta o cruzamento entre as áreas protegidas, as áreas contaminadas, as áreas de 

risco e a categorização de aptidão física para o assentamento urbano. Observa-se que as áreas aptas 

e sugeridas à ocupação (verde) estão fora das áreas a serem preservadas, a não ser pela porção do 

Parque Estadual da Serra do Mar.  

De modo geral, a ocupação urbana na Bacia do Alto Juquiá está concentrada próximo à Rodovia 

Régis Bittencourt. Observa-se que não há restrição para ocupação nesta porção da Bacia, que 

abrange principalmente os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra. As áreas protegidas 

situadas nestas regiões consideradas inaptas fisicamente não representam impedimento à ocupação 

devido abranger porções inexpressivas do território. Mas sugere-se atenção aos zoneamentos 

propostos para estas áreas.  

A área do município de Itapecerica da Serra, por exemplo, apesar de inexpressiva (4,69 km2 de 150,9 

km2) é totalmente inapta à ocupação, em função dos aspectos físicos identificados. 

A porção do município de São Lourenço da Serra que faz parte da Bacia (153,47 km2 de 186,40 km2) 

possui áreas aptas e áreas inaptas à ocupação. A porção centro-oeste e norte do município foi 

considerada inapta e a porção centro-sul foi considerada apta à ocupação e é justamente nesta 

porção apta onde se localiza parte da Rodovia Regis Bittencourt e a sede do município de São 

Lourenço da Serra. Atenção deve ser dada para o trecho que liga a sede do município ao bairro 

Triângulo Azul. A estrada que liga estas localidades já possui ocupações, mas a área apresenta 

restrições. 

Cerca de 90% do território de Juquitiba está inserido na Bacia (480 km2 de 522,30 km2). Uma área 

expressiva do município de Juquitiba inserida na Bacia não apresenta restrições para a ocupação 

(área em verde no mapa). No entanto, atenção deve ser dada a porção sudeste do município, área 

considerada fisicamente apta à ocupação, mas com sobreposição de parte do Parque Estadual da 

Serra do Mar. 

Praticamente toda a porção do município de Ibiúna que faz parte da Bacia (cerca de 300 km2) 

apresenta restrições físicas para a ocupação e, em alguns trechos, ambientais, em função da 

existência de áreas protegidas de uso integral – Parques Estaduais e Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural. 

A margem esquerda do rio Juquiá, em Ibiúna e Juquitiba, inclusive a porção do entorno do 

reservatório Cachoeira do França fazem limite com áreas protegidas – Parque Estadual do Jurupará e 

Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar. 
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5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

A Bacia do Alto Juquiá abrange parte dos territórios dos municípios de Itapecerica da Serra, 

Juquitiba, São Lourenço da Serra de Ibiúna. Os itens a seguir apresentam a caracterização 

socioeconômica da Bacia tendo como foco as informações obtidas para os municípios que a 

compõem. 

O capítulo se inicia com o estudo sobre o ordenamento territorial, que consolida a caracterização 

socioeconômica e proporciona o entendimento sobre o uso e ocupação do solo e as perspectivas de 

expansão das manchas urbanas na Bacia e que podem impactar a qualidade das águas.  

Na sequência, o capítulo apresenta os estudos setoriais que embasaram a estruturação do 

ordenamento territorial, a saber: (i) demografia e dinâmica demográfica; (ii) perfil socioeconômico; 

(iii) desenvolvimento econômico da região; (iv) sistemas de abastecimento de água; (v) esgotamento 

sanitário; e (vi) manejo de resíduos sólidos. Esta análise tem como objetivo orientar a execução das 

próximas etapas de trabalho, tendo em vista a elaboração do PDPA da Bacia do Alto Juquiá. 

5.1. Ordenamento Territorial 

O ordenamento territorial tem por função a orientação para um planejamento integrado do espaço, 

contemplando uma ampla diversidade de elementos, sejam físicos, humanos ou biológicos, que 

configuram o território. Esta concepção permite um tratamento integrador, objetivando a análise, o 

planejamento e a gestão das APRMs.  

Para possibilitar a compreensão do território físico e das regulamentações que atuam sobre a região, 

foram estudados: (i) o uso e ocupação do solo; (ii) as categorias de uso do solo para a modelagem; 

(iii) os zoneamentos existentes – propostos pela Lei Estadual Nº 1.172/1976, para as áreas protegidas 

e nos zoneamentos municipais; (iv) os loteamentos clandestinos e ocupações irregulares; (v) os 

conflitos entre uso do solo e as funções de preservação; e (vi) as tendências de ocupação de 

território. 

A Bacia do Alto Juquiá é composta por quatro municípios parcialmente inseridos em sua bacia, 

sendo que dois deles – São Lourenço da Serra e Juquitiba – obtêm maior destaque por possuírem sua 

sede municipal inserida na Bacia. A Tabela 5.1 a seguir traz informações sobre as áreas municipais da 

Bacia do Juquiá.  
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Tabela 5.1 – Áreas Municipais da Bacia do Alto Juquiá 

Município 
Área do Município 

(km²) 

Área inserida na 
Bacia do Alto 
Juquiá (km²) 

% do Município na 
Bacia do Alto Juquiá 

Distribuição 
Municipal na Bacia 

do Alto Juquiá 

Ibiúna 1058,60 309,61 29,2% 32,67% 

Itapecerica da Serra 150,90 4,69 3,1% 0,49% 

Juquitiba 522,30 480,00 91,9% 50,65% 

São Lourenço da Serra 186,40 153,47 82,3% 16,19% 

Bacia do Alto Juquiá 
 

947,77 
 

 

Fonte: IBGE (2010) e CPLA (2010). 

5.1.1. Uso e ocupação do solo 

A análise do uso e ocupação do solo na área de estudo foi realizada com base no mapeamento da 

EMPLASA (uso não urbano de 2007 e uso urbano de 2010), em escala 1:10.000, complementadas 

com o Mapa de Cobertura da Terra do Estado de São Paulo, de 2010, escala 1:100.000, da 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (CPLA, 2010). 

As informações mapeadas foram atualizadas mediante a realização de visitas de campo, entrevista 

aos técnicos das prefeituras e documentos oficiais cedidos pelos municípios.  

Para tanto, as 56 categorias de uso e ocupação do solo apresentadas pela EMPLASA e 7 categorias de 

uso e ocupação do solo apresentadas pela CPLA foram agrupadas em 17 categorias de uso e 

ocupação do solo, de acordo com a relevância para as avaliações a serem realizadas na etapa de 

diagnóstico do projeto PDPAs RMSP, conforme pode ser observado na Quadro E.1. 

Analisando o Mapa 5.1 que traz o uso e a ocupação do solo da Bacia do Alto Juquiá, é possível 

identificar que grande parte da Bacia é recoberta por vegetação e que a ocupação urbana é mais 

expressiva ao longo da Rodovia Régis Bittencourt. Observa-se que, apesar da expressividade da área 

preservada, há uma pulverização de outros usos por toda a Bacia, entre eles, áreas com vegetação 

antropizada. Nota-se que a porção sul do município de Juquitiba, onde se insere parte da área do 

Parque Estadual da Serra do Mar encontra-se preservada. O mesmo pode ser observado na porção 

oeste da Bacia onde também se encontra outro Parque Estadual, o PE Jurupará. 

A Tabela 5.2 apresenta a extensão das áreas para cada tipo de uso por município que compõe a Bacia 

do Alto Juquiá. Verifica-se que a maior parte do território, 93,83%, que equivale a 889,28 km² de sua 

área, constituem áreas de vegetação (inclusive antrópica), áreas de reflorestamento e cursos d’água. 

Quando se analisa o percentual de preservação das porções inseridas em cada município da Bacia do 

Alto Juquiá, temos: Ibiúna com 95,26%; Juquitiba com 93,81%; São Lourenço da Serra com 91,61%; 

e, Itapecerica da Serra com 74%. 
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Tabela 5.2 – Uso e ocupação do solo na Bacia do Alto Juquiá. 

Classe de Uso (Emplasa + CPLA) 

Municípios 

Ibiúna Itapecerica da Serra Juquitiba São Lourenço da Serra Total 

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

Vias - - 0,04 0,82 1,71 0,36 0,58 0,38 2,33 0,25 

Áreas de Cultivo e Criação de Animais 14,60 4,71 0,21 4,56 6,41 1,34 4,17 2,72 25,39 2,68 

Atividades Urbanas - Alta Intensidade - - - - 0,46 0,10 0,43 0,28 0,89 0,09 

Chácaras - - - - 12,49 2,60 3,38 2,20 15,88 1,68 

Curso d'Água 5,68 1,84 - - 3,57 0,74 0,00 0,00 9,25 0,98 

Equipamentos Sociais - Alto Potencial Poluidor - - - - 0,05 0,01 0,01 0,01 0,07 0,01 

Equipamentos Sociais - Baixo Potencial Poluidor - - - - 0,99 0,21 0,48 0,31 1,47 0,15 

Infraestrutura Urbana - - - - 0,01 - 0,02 0,02 0,03 0,00 

Misto - - - - 0,25 0,05 0,39 0,25 0,64 0,07 

Movimentação de Solo e Rochas 0,02 0,01 0,42 8,97 0,79 0,16 0,44 0,28 1,67 0,18 

Reflorestamento 7,70 2,49 0,05 1,09 19,11 3,98 5,74 3,74 32,59 3,44 

Residencial - Alto e Médio Padrão 0,05 0,02 0,55 11,66 6,08 1,27 1,00 0,65 7,68 0,81 

Residencial - Baixo Padrão - - - - 0,48 0,10 1,97 1,28 2,45 0,26 

Sem Uso - - - - - - - - - - 

Vegetação 250,12 80,78 2,83 60,43 382,31 79,65 111,84 72,87 747,10 78,83 

Vegetação Antrópica 31,44 10,16 0,58 12,47 45,29 9,43 23,02 15,00 100,33 10,59 

Total 309,61 100 4,69 100 480,00 100 153,47 100 947,77 100 

(-) Classe não encontrada na área municipal dentro da Bacia do Alto Juquiá. 

Fonte: EMPLASA (2010) e CPLA (2010). 
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A Tabela 5.3 traz as respectivas proporções e áreas para os usos urbano, rural e área preservada 

referente a cada município. Em termos de área total preservada, o município com maior 

representatividade é Juquitiba (450,27 Km²). O uso rural é mais evidente em Itapecerica da Serra 

(13,53%). O uso urbano (15,55 km²) está localizado de forma dispersa na Bacia, principalmente, ao 

longo do eixo da Rodovia Regis Bittencourt (BR116).  

Tabela 5.3 – Áreas e proporções de uso do solo para cada município inserido na Bacia do Alto 

Juquiá 

Municípios 
Área inserida na 

Bacia do Alto 
Juquiá (km²) 

Área Preservada Uso Urbano Uso Rural 

(km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Ibiúna 309,61 294,94 95,26 0,05 0,02 14,62 4,72 

Itapecerica da Serra 4,69 3,47  74,00 0,58 12,48 0,63 13,53 

Juquitiba 480 450,27  93,81 10,04 2,09 19,69 4,10 

São Lourenço da Serra 153,47 140,60  91,61 4,88 3,18 7,99 5,21 

Total na Bacia 947,77 889,28 93,83 15,55 1,64 42,94 4,53 

Fonte: EMPLASA (2010) e CPLA (2010) 

A área preservada na Bacia do Alto Juquiá é de grande relevância (889,28 km²). Porém deve-se levar 

em consideração que a área antropizada, mesmo que pouco expressiva (15,55 km²), está situada em 

todo o percurso do rio São Lourenço desde montante até a sua foz no rio Juquiá. É ao longo deste rio 

que se encontram as sedes municipais dos municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba e alguns 

bairros mais adensados. Isso se deve a localização da rodovia Régis Bittencourt que possibilitou o 

desenvolvimento urbano ao longo do seu traçado. 

Para a realização da modelagem matemática, os parâmetros de uso e ocupação do solo serão 

agrupados em 8 categorias a partir da base de mapas da Emplasa. A definição precisa de como são 

agrupados as categorias de uso do solo da Emplasa para as utilizadas pelo PDPA para a interpretação 

territorial e aquelas aplicadas ao MQUAL encontram-se no APÊNDICE E. 

Os serviços de transporte são os principais caminhos para o crescimento populacional e 

adensamento das manchas urbanas na RMSP. A ocupação da região de São Lourenço da Serra e 

Juquitiba, inseridas na Bacia do Alto Juquiá, é influenciada pela passagem da Rodovia Régis 

Bittencourt (BR 116). O Mapa 5.2 traz uma interpretação sobre Transporte, Logística e Mobilidade 

Urbana na Transporte e Mobilidade Urbana na Bacia do Alto Juquiá. 

A BR 116 liga São Paulo à Curitiba cortando o manancial, em aproximadamente 36,5 km, e 

separando-o em duas regiões: região Norte e região Sul. No recorte territorial da Bacia do Alto 

Juquiá a rodovia passa pela face Nordeste do manancial, próximo ao limite Norte do município de 

São Lourenço da Serra, passando pelas sedes municipais de São Lourenço da Serra e Juquitiba, e 

termina na face Sudoeste da Bacia, no distrito Barnabés, município de Juquitiba. As principais alças 

de acesso estão localizadas nas sedes municipais de São Lourenço da Serra e Juquitiba e no distrito 

Barnabés. Outros acessos também são encontrados em alguns bairros adjacentes à rodovia. 
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O município de São Lourenço da Serra também possui estradas secundárias de ligações entre núcleos 

urbanos e sede, além de ligações com municípios vizinhos. As estradas intermunicipais para Embu-

Guaçu, são três no total, sendo elas: (i) Estrada da Barrinha, que sai da sede e passa pelo bairro 

Barrinha; (ii) Estrada Santa Rita, que inicia na Régis Bittencourt, próximo a sede municipal, seguindo 

sentido sul à Embu-Guaçu; e a (iii) Estrada José Delfino Pinto, popularmente conhecida como Estrada 

Fazenda Vitória, que se inicia também na Régis Bittencourt mais a nordeste da sede municipal e 

passa pelo bairro Fazenda Vitória. Já a ligação feita ao município de Ibiúna ocorre por meio da 

Estrada Maria da Silva Soares, popularmente conhecida como Estrada Itatuba ou Estrada Triângulo 

Azul, e continua na Estrada Francisco Castro Neves.  

No município de Juquitiba, as estradas secundárias servem de acesso aos bairros dispersos em seu 

território, e iniciam-se a partir da Régis Bitencourt ou da sede. Segue as principais estradas 

municipais elencadas junto às equipes técnicas da prefeitura de Juquitiba: 

(i) Estrada do Vargeado, localizada próximo ao limite sul de São Lourenço da Serra; 

(ii) Estrada do Saturno, que é a continuação da Estrada do Vargeado para o bairro das 

Palmeiras chegando até a Régis Bittencourt; 

(iii) Estrada do Shangrilá que se inicia na Régis Bittencourt e liga ao bairro da Palmeirinha; 

(iv) Estrada da Jacuba, que tem início na Régis Bittencourt e faz ligação com um parque 

aquático e aos loteamentos Santa Maria e São Miguel; 

(v) Estrada Amélia Correio Pontes Guimarães, conhecida popularmente como Estrada das 

Senhorinhas, que se inicia na Régis Bittencourt e leva ao bairro Senhorinhas e aos 

loteamentos Morada do Sol e Recanto dos Lagos; 

(vi) Estrada Morro das Pedras que se torna estrada Velha de Juquitiba, sua origem é na sede 

municipal e dá acesso ao loteamento Monjolo; 

(vii) Estrada das Ritas que se torna Estrada Pedro Pinto, liga a sede ao bairro das Ritas; 

(viii) Estrada dos Camargos, que se origina a partir da Estrada das Ritas e liga a sede ao bairro 

Camargos; 

(ix) Estrada do Pocinho que se torna Estrada Paulo Bueno e depois Estrada Doná Palestina, 

leva ao loteamento Fazenda Campinho; 

(x) Estrada Caulim, que tem origem no distrito de Barnabés com ligação à Estrada Doná 

Palestina; 

(xi) Estrada Caramirangas, com saída na parte norte do distrito de Barnabés; 

(xii) Estrada Cachoeira do França, tem início na Régis Bittencourt e liga ao bairro Barra 

Mansa; e, 

(xiii) Estrada Martha Maria de Jesus, conhecida popularmente como Estrada do Sama, liga a 

sede ao bairro das Laranjeiras e também a parte sul do município de Ibiúna. 

O município de Itapecerica da Serra não apresenta nenhuma estrada de interesse para o escoamento 

de cargas e transporte individual motorizado na Bacia do Alto Juquiá. Já o município de Ibiúna possui 

a Estrada Municipal Juquitiba - Ibiúna, que se inicia no limite de Juquitiba próximo ao bairro das 

Laranjeiras e utiliza a Estrada Martha Maria de Jesus, ou Estrada do Sama, para ligação com a sede de 

Juquitiba e a rodovia Régis Bitencourt. 
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As vias citadas correspondem às principais vias de escoamento dos municípios quando se refere aos 

municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba, de maiores porções territoriais na área de estudo, 

podendo servir tanto para o transporte de cargas quanto para o deslocamento dos moradores desta 

região, que utilizam o transporte individual motorizado, ou algumas linhas de ônibus intermunicipais. 

Ademais, essas vias, de certa maneira, acabam impactando as áreas de vegetação ainda preservadas, 

já que existem ocupações urbanas ou de uso rural em seus limites. Maiores detalhes sobre os 

impactos/pressão dessas vias são tratados no item 5.1.5 Vetores de crescimento e tendências de 

ocupações dos territórios da Bacia do Alto Juquiá. 

O transporte coletivo na Bacia do Alto Juquiá é atendido pelas linhas intermunicipais da empresa 

EMTU. Essas linhas ligam os municípios de São Lourenço da Serra, Juquitiba e Itapecerica da Serra 

aos municípios de São Paulo, Embu das Artes e Taboão da Serra utilizando principalmente a rodovia 

Régis Bittencourt. Além deste transporte intermunicipal a área da Bacia apresenta linhas municipais 

nos dois municípios de maior área, Juquitiba e São Lourenço da Serra. 

O município de Juquitiba terceiriza duas empresas, Realeza e Mina do Vale, para atender 21 bairros 

dispersos pelo seu território, a saber: bairro do Sama, bairro das Laranjeiras, bairro Padeiro, bairro da 

Eva, bairro das Ritas, bairro dos Camargos, bairro do Justino, bairro Cachoeira do França, bairro 

Palestina, bairro Caipunas, bairro das Marrecas, bairro do Juquiazinho, bairro da Jacuba, bairro 

Palmeiras, bairro Palmeirinhas, Jardim das Palmeiras, bairro Shangrilá, bairro Recanto das Flores, 

bairro Monjolo, bairro do Vargedo e bairro da Conceição. Já o município de São Lourenço da Serra 

possui três linhas que atendem os principais bairros, que são: (i) Fazenda Vitória, (ii) Itatuba e (iii) 

Barrinha, terminando a linha no bairro Congonhal.  

Ademais, no caso da parcela da população que não se utiliza do transporte coletivo, estes poderão 

usufruir das principais vias de acesso já citadas no item que trata de Transporte e Logística.  

Deve-se salientar que as estradas supracitadas que são interligadas à rodovia Régis Bittencourt, as 

sedes municipais, e em sua maioria a bairros consolidados, foram apontadas pelas equipes técnicas 

das prefeituras como influenciadoras na localização do crescimento populacional e aos vetores de 

pressão às áreas ainda não loteadas. 

Atualmente, a única ferrovia presente na Bacia do Alto Juquiá é a antiga FERROBAN, hoje América 

Latina Logística Malha Paulista S.A. (ALL), que corta o trecho do município de Itapecerica da Serra e o 

norte de São Lourenço da Serra, e localiza-se também sob os limites destes municípios, totalizando 

aproximadamente 6,2 km de extensão na Bacia do Alto Juquiá. Esta ferrovia compõe uma das 

principais vias de escoamento de mercadorias para o porto de Santos. 
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5.1.2. Zoneamento Existente 

Este item compreende a análise dos zoneamentos vigentes no território da Bacia do Alto Juquiá: (i) 

Zoneamento proposto pela Lei Estadual n° 1.172 de 1976; (ii) Zoneamentos propostos para as Áreas 

Protegidas; (iii) Zoneamentos propostos nos Planos Diretores Municipais; e, (iv) Proposta de 

Zoneamento Ecológico-Econômico. 

5.1.2.1. Zoneamento proposto pela Lei Estadual n° 1.172 de 1976 

A Bacia do Alto Juquiá não possui Lei Específica, desse modo ainda se encontra submetida à Lei 

Estadual n° 1.172 de 1976, a qual delimita as áreas de proteção relativas aos mananciais, cursos e 

reservatórios de água, citadas no artigo 2º de Lei nº 898, de dezembro de 1975, e estabelece normas 

de restrição de uso do solo em tais áreas2. 

No APÊNDICE E encontram-se os textos da Lei que constituem os parâmetros de zoneamento e 

índices urbanísticos vigentes. O Mapa 5.3, a seguir, apresenta o desenho do zoneamento proposto 

pela lei considerando o perímetro geográfico da Bacia. 

                                                           

2
 Nesse aspecto, lembra-se que a SSRH e a SMA, responsáveis pela gestão do projeto PDPAs RMSP, sugeriram que as áreas 

de mananciais, objeto deste estudo fossem tratadas como APRMs, mesmo aquelas que ainda não possuem Leis Específicas. 
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5.1.2.2. Zoneamentos propostos para as Áreas Protegidas 

Conforme demonstrado no item deste relatório que trata especificamente sobre Áreas Protegidas, 

inserem-se sobre a Bacia do Alto Juquiá 13 áreas protegidas, sendo que oito delas possuem usos 

restritivos: (i) RPPN Cruz Preta; (ii) RPPN São Judas Tadeu; (iii) RPPN Meandros I; (iv) RPPN Meandros 

II; (v) RPPN Meandros III; (vi) PE Serra do Mar; (vii) PE Jurupará; e, (viii) RF Morro Grande3.  

Das 8 áreas protegidas de uso restritivo, apenas os Parques Estaduais possuem zonas com normas e 

restrições de usos. O PE Serra do Mar possui a Zona de Amortecimento. Nesta Zona não é 

recomendada a implantação de empreendimentos imobiliários com parcelamentos em áreas 

menores do que o módulo do INCRA, nem a criação de novas áreas de solo urbano; corte de 

vegetação; cultivos de Organismos Geneticamente Modificados; uso de agrotóxicos; introdução de 

espécies exóticas em pisciculturas; e fracionamento de propriedades rurais.  

O PE Jurupará também possui uma Zona de Amortecimento em que nela ficam proibidos: o 

licenciamento de empreendimentos imobiliários com parcelamento do solo na zona rural em áreas 

menores do que o módulo do INCRA; a instalação de empreendimento de atividade com impactos 

negativos ao Parque; o corte de vegetação nas florestas contíguas ao Parque; o cultivo de 

Organismos Geneticamente Modificados; a contaminação do solo e dos rios por produtos químicos; a 

disposição final inadequada de embalagens de agrotóxicos; a supressão ou impedimento da 

regeneração das APPs. 

As demais Áreas Protegidas, que não são de Proteção Integral, estão parcialmente inseridas na Bacia: 

(i) ASPE Jurupará-Caucaia; (ii) Região de Caucaia e Serra do Japi (em estudo); (iii) APA Itupararanga; 

(iv) APA Serra do Mar; e, (v) Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Dentre 

elas, apenas a ASPE Jurupará-Caucaia e a Região de Caucaia e Serra do Japi não possuem zonas com 

restrições de usos, sendo considerado apenas os seus limites. Salienta-se que na ASPE devem-se 

evitar o desmatamento, drenagens inadequadas e ações que ameaçam o ecossistema. Sobre a 

Região de Caucaia e Serra do Japi não foram encontradas informações sobre as restrições de uso.  

A APA Itupararanga, apesar de estar inserida em pequeno trecho da Bacia, apresenta duas zonas 

próximas ao limite norte da Bacia do Alto Juquiá: (i) Zona de Conservação da Biodiversidade, em que 

seus usos proibidos são: instalações destinadas a necrópoles e tratamento e disposição de resíduos 

sólidos de qualquer natureza; loteamentos habitacionais que impliquem na supressão da vegetação; 

pesca predatória e aquicultura; e atividades industriais com geração de efluentes poluentes; e, (ii) 

Zona de Conservação de Recursos Hídricos, que não permite novos empreendimentos industriais 

como refinarias de petróleo e complexo químicos e petroquímicos; siderúrgicas; indústrias de 

celulose, de automóveis, de fertilizantes; usinas de açúcar e álcool; e incineradores industriais; além 

da proibição de resíduos sólidos de qualquer natureza. 

                                                           

3
 RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural; PE: Parque Estadual; RF: Reserva Florestal. 
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A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo possui no recorte territorial da 

Bacia do Alto Juquiá, além de três Zonas Núcleos (têm como diretriz o uso antrópico restritivo ou 

totalmente proibido), outras duas diferentes zonas: a Zona de Amortecimento e Conectividade e 

Zona de Transição e Cooperação. Na Zona de Amortecimento há indicação para práticas de 

desenvolvimento sustentável nos usos do solo e dos recursos naturais. Já a Zona de Transição e 

Cooperação permite o uso mais intensivo do solo e dos recursos naturais, sendo que devem ser 

estimuladas as práticas de desenvolvimento sustentável. 

Durante reuniões com os municípios e visitas de campo foi possível verificar que a Reserva Florestal 

do Morro Grande, sob a Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo, sofre pressão urbana referente ao eixo rodoviário municipal da Estrada Francisco Castro 

Neves (popularmente Estrada do Triângulo Azul) em São Lourenço da Serra. Já o PE Jurupará, que 

está sob a outra Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, sofre 

pressão urbana referente ao distrito de Barnabés, o que também ocorre na APA Serra do Mar. A APA 

Itupararanga, sob o limite norte da Bacia do Alto Juquiá, com suas zonas (Zona de Conservação dos 

Recursos Hídricos e Zona de Conservação da Biodiversidade) sofre pressão por áreas agrícolas que se 

originam da zona agrícola do município de Ibiúna e estão adentrando na Bacia do Alto Juquiá. 

Com relação às Áreas de Preservação Permanente – APPs fez-se um levantamento seguindo os 

devidos parâmetros legais, apresentados no item que trata sobre as Áreas Protegidas. Sugere-se que, 

durante a etapa de proposição de intervenções, cada situação seja analisada individualmente, a fim 

de se cumprir integralmente o estabelecido pela Lei Federal N° 12.651/2012 (Novo Código Florestal). 

O Mapa 4.9, apresentado no item que cruza no capítulo de caracterização ambiental, apresenta a 

espacialização das: (i) áreas protegidas com restrição à ocupação e das (ii) áreas protegidas passíveis 

de ocupação com restrições.  

5.1.2.3. Zoneamentos Municipais 

A seguir são analisados os instrumentos de planejamento territorial utilizados pelos municípios que 

compõem a Bacia do Alto Juquiá. São neles que se encontram as diretrizes de uso e ocupação do 

solo apresentadas por parâmetros que incidem em cada zoneamento municipal (vide APÊNDICE E). A 

permanência ou não destes parâmetros será avaliada no decorrer do estudo. O Mapa 5.4 a seguir 

apresenta os zoneamentos municipais pertencentes à Bacia do Alto Juquiá. 

a) Ibiúna 

Durante a elaboração deste diagnóstico, o Plano Diretor do município de Ibiúna estava em processo 

de revisão. Considerou-se para este estudo, a proposição de zoneamento municipal que ainda está 

em vigor pela Lei Municipal n° 1.236 de 13 de dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor da 

Estância Turística de Ibiúna e dá outras providências. A Tabela 5.4 apresenta os parâmetros 

urbanísticos para as zonas municipais inseridas na Bacia do Alto Juquiá. 
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b) Itapecerica da Serra 

O município de Itapecerica da Serra regulamenta o uso e ocupação do solo através da Lei 

Complementar n° 26/2006, a qual dispõe sobre a regulamentação urbanística, de acordo com o 

Plano Diretor Municipal de Itapecerica da Serra, Lei 1.771/2006 e adapta suas zonas com a Lei 

Estadual n° 12.233/2006 que define a Área de Proteção e Recuperação da Bacia Hidrográfica do 

Guarapiranga. A Tabela 5.4 apresenta os parâmetros urbanísticos para as zonas municipais inseridas 

na Bacia do Alto Juquiá. 

c) Juquitiba 

O Plano Diretor do município de Juquitiba está em processo de revisão, contudo ainda não existem 

resultados registrados na prefeitura, portanto, o uso e ocupação do solo do município de Juquitiba 

que será analisado para este estudo será o que segue as diretrizes da Lei n° 1.507 de 12 de dezembro 

de 2007, a qual institui o Plano Diretor Estratégico do Município de Juquitiba e dá outras 

providências. A Tabela 5.4 apresenta os parâmetros urbanísticos para as zonas municipais inseridas 

na Bacia do Alto Juquiá. 

d) São Lourenço da Serra 

São Lourenço da Serra possui a Lei 738, de 26 de julho de 2008, a qual institui o Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Lourenço da Serra, documento que regulamenta o 

macrozoneamento e zonas especiais. Porém, em seu parágrafo único do Art. 84 declara que os 

parâmetros para cada uma das zonas especiais serão definidos em lei específica, sendo que esta lei 

ainda não foi instituída, portanto não possuem parâmetros urbanísticos para serem analisados neste 

estudo. Confirmando o que está instituído no Plano Diretor Estratégico, durante reunião com a 

equipe técnica da prefeitura, foi informado que o mesmo foi elaborado de forma simplificada e que 

estão aguardando a lei específica da Bacia do Alto Juquiá para que regularizem os loteamentos do 

município com os devidos parâmetros urbanísticos a serem instituídos pela lei específica da Bacia do 

Alto Juquiá. 
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Tabela 5.4 – Zoneamento Municipal inserido na Bacia do Alto Juquiá 

Município Zoneamento 
Lote Mínimo 

(m²) 
CA 

Índice de 
Permeabilidade 

(%) 

Ibiúna Macrozona de Interesse Ambiental 3.000 NA NA 

Itapecerica da Serra 

ZOFU (Urbana) 250 1 0,2 

ZER(ii) 5000
(ii)

 0,3
(ii)

 0,6
(ii)

 

ZOFU(ii) 5000
(ii)

 0,3
(ii)

 0,6
(ii)

 

ZOFU(iii) 1000
(iii)

 0,3
(iii)

 0,6
(iii)

 

ZEPU(iii) 5000
(ii)

 0,3
(ii)

 0,6
(ii)

 

ZOFU (Preservação) 20000 0,15 0,8 

Juquitiba 

Qualificação Urbana - Unifamiliar 250 NA 0,15 

Qualificação Urbana - Multifamiliar 250 4,0 0,15 

Qualificação Urbana - Não Residencial 250 3,0 0,15 

Reestruturação Urbana - Unifamiliar 250 NA 0,15 

Reestruturação Urbana - Multifamiliar 250 4,0 0,15 

Reestruturação Urbana - Não Residencial 250 3,0 0,15 

Recuperação Urbana - Unifamiliar 250 NA 0,15 

Recuperação Urbana - Multifamiliar 250 4,0 0,15 

Recuperação Urbana - Não Residencial 250 3,0 0,15 

Exclusivamente Industrial 250 3,0 0,25 

Fonte: Ibiúna (2006); Itapecerica da Serra (2012); e Juquitiba (2007). 

Legenda: CA (Coeficiente de Aproveitamento). 
(ii) - zonas e parâmetros correspondentes à Macrozona Rururbana 2;  
(iii) - zonas e parâmetros correspondentes ao Eixo Empresarial; e, 
ZEPU - Zona de Especial de Planejamento Urbanístico; 
ZER - Zona Exclusivamente Residencial; 
ZOFU - Zona de Fundo da Macrozona de Preservação; 
ZOFU - Zona de Fundo da Macrozona do Eixo Empresarial Metropolitano; 
ZOFU - Zona de Fundo das Macrozonas Rururbanas 1 e 2; 
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5.1.2.4. Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um dos instrumentos de gerenciamento da Lei Estadual 

1.019/1998 que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo. O 

ZEE é um instrumento básico que estabelece normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos 

recursos naturais em zonas específicas com o objetivo de proteger o meio ambiente em conciliação 

com o desenvolvimento social e econômico. Essas zonas foram elaboradas junto às equipes técnicas 

das prefeituras e após análises das características ecológicas e socioeconômicas locais. O material 

disponível até o momento, adquirido pela Cobrape consiste na Proposta de Zoneamento Ecológico-

Econômico do Setor Costeiro do Vale do Ribeira: Documento de Consulta para Audiência Pública 

(SMA, 2014)4. Este documento está sendo elaborado pelo Grupo Setorial de Coordenação do 

Gerenciamento Costeiro do Vale do Ribeira e ainda aguarda a realização de audiências públicas para 

discussão e posterior aprovação. A Figura 5.1 e o Quadro 5.1 a seguir apresentam os zoneamentos 

propostos. 

 

Figura 5.1 – Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico Setor Costeiro do Vale do Ribeira 

                                                           

4
 Documento adquirido no dia 21 de agosto de 2015 através da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), órgão 

da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA).  
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Quadro 5.1 – Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico com os respectivos uso, metas e diretrizes de cada zona. 

ZONEAMENTO TERRESTRE 

  CARACTERÍSTICAS USOS E ATIVIDADES PERMITIDOS METAS DIRETRIZES PARA A GESTÃO 

Z1T 

     Áreas contínuas de vegetação nativa e fauna 
associada; 

     Predomínio de áreas de preservação permanente 
ou de risco geotécnico; 

     Ocorrência  de  Unidades  de  Conservação  de  
Proteção  Integral,  Reservas 
Particulares  do  Patrimônio  Natural,  e  nas  Áreas  
Naturais  Tombadas,  Terras 
Indígenas e Zonas de Vida Silvestre em Áreas de 
Proteção Ambiental; 

     Áreas preservadas contíguas às Unidades de 
Conservação; 

     Desenvolvimento   de   atividades   compatíveis   
com   a   preservação   e   a conservação; 

     Áreas de mananciais de interesse para o 
abastecimento. 

     Pesquisa científica; 

     Educação ambiental; 

     Manejo   autossustentado  dos   recursos   naturais,   
condicionado  à   elaboração   de   plano específico, incluindo o 
processamento artesanal e comercialização dos produtos 
decorrentes dessa 
atividade; 

     Empreendimentos de ecoturismo que mantenham as 
características ambientais da zona; 

     Pesca artesanal; 

     Ocupação humana de baixo efeito impactante, conforme 
definido no artigo 49 deste Decreto, de forma a manter as 
características da zona; 

     Sistema Agroflorestal que não prejudique a função ambiental 
da área. 

     Cobertura vegetal nativa de 90% da área total da zona, priorizando a conectividade 
florestal, as margens de cursos d’água e 
nascentes, por meio, dentre outros, de programas e projetos de pagamentos por serviços 
ambientais; 

     Adequação dos efluentes gerados em 100% das ocupações rurais, 

     Coleta e disposição adequada de resíduos sólidos em 100% das ocupações rurais, com 
implementação de programas de coleta seletiva; 

     Instituição da reserva legal em todas as propriedades rurais 

     Estímulo à pesquisa para a geração de conhecimento e tecnologias adequadas ao uso 
sustentável dos recursos naturais 

     Criação de linhas de crédito rural subsidiadas para apoio às atividades econômicas 
permitidas na zona, priorizando as práticas sustentáveis de uso dos recursos. 

     Manutenção da diversidade biológica dos ecossistemas e preservação do patrimônio histórico, paisagístico, cultural, 
arqueológico e espeleológico; 

     Promoção de programas de controle da poluição e proteção das nascentes e vegetação ciliar , com vistas à 
conservação da quantidade e qualidade das águas; 

     Promoção da regularização fundiária e da instituição de áreas para conservação ambiental; 

     Fomento do manejo sustentável dos recursos naturais, do manejo agroflorestal e do uso dos recursos paisagísticos e 
culturais para o e coturismo; 

     Implantação de programas de pagamentos por serviços ambientais. 

Z1AEP 

     Áreas sob regime de estrita proteção e 
administração autônoma definida em 
Lei: 

o Unidades de Conservação do grupo de proteção 
integral; 

o Terras  indígenas homologadas ou  com  processo 
demarcatório autorizado 
pelo órgão competente,; 

o Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
reconhecidas 

     Na Lei Federal nº 9.985/2000, assegurando-se às populações 
tradicionais residentes na área, as  condições  e  os  meios  
necessários  p/  satisfação  de  suas  necessidades  materiais, sociais  
e 
culturais; 

     No  diploma  de  criação  da  Unidade  de  Conservação  e  
respectivo  Plano  de  Manejo,  na existência deste; 

     Na regulamentação específica, no caso das terras indígenas. 

     Elaboração, revisão e implantação dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação. 

  

Z2T 

     Predomínio de áreas de preservação permanente 
ou de risco geotécnico; 

     Ocorrência de áreas contínuas de vegetação nativa 
primária e secundária em estágio avançado de 
regeneração, com relevância regional e fauna 
associada; 

     Assentamentos   humanos   dispersos   e   pouco   
populosos,   com   pouca integração viária; 

     Desenvolvimento de atividades minerárias e de 
aquicultura; e 

     Áreas  localizadas  em  Zonas  de  Vida  Silvestre  
das  Áreas  de  Proteção 
Ambiental e em Áreas Naturais Tombadas. 

Além daqueles previstos para a Z1: 

     Aquicultura    de    baixo    impacto,    incluindo    unidades    
integradas    de    beneficiamento, processamento e 
comercialização dos produtos decorrentes dessa atividade; 

     Mineração. 

     Cobertura vegetal nativa de 80% da área total da zona, priorizando a conectividade 
florestal, as margens de cursos d’água e 
nascentes, por meio, dentre outros, de programas e projetos de pagamentos por serviços 
ambientais; 

     Adequação dos efluentes gerados em 100% das ocupações rurais; 

     Coleta e disposição adequada de resíduos sólidos em 100% das ocupações rurais, c/ 
implementação de programas de coleta seletiva; 

     Instituição da  reserva  legal  em  todas  as  propriedades rurais,  priorizando a  formação 
de  corredores entre  remanescentes de vegetação; 

     Estímulo à pesquisa para a geração de conhecimento e tecnologias adequadas ao uso 
sustentável dos recursos naturais 

     Criação de linhas de crédito rural subsidiadas para apoio às atividades econômicas 
permitidas na zona, priorizando as práticas sustentáveis de uso dos recursos. 

     Manutenção da funcionalidade dos ecossistemas, garantindo a conservação dos recursos genéticos e naturais, assim 
como dos patrimônios histórico, paisagístico, cultu ral, arqueológico e espeleológico; 

     Promoção de programas de controle da poluição e proteção das nascentes, das vertentes e da vegetação ciliar, com 
vistas a garantir a quantidade e qualidade das águas; 

     Promoção da regularização fundiária; 

     Promoção do uso sustentável dos recursos naturais e a conservação da paisagem; 

     Fomento do uso dos recursos paisagísticos e culturais para o ecoturismo; 

     Fomento da implantação de sistemas agroflorestais com espécies nativas; 

     Estímulo à pesquisa para a geração de conhecimento e tecnologias adequadas ao uso sustentável dos recursos 
naturais; 

     Incentivo à  proteção e  conectividade dos fragmentos floresta is  por  intermédio  de  instrumentos de  compensação 
ambiental e  políticas de  pagamento de  serviços ambientais. 

Z3T 

     Ecossistema primitivo parcialmente modificado; 

     Predominância de atividades agrossilvipastoris; 

     Assentamentos humanos com características 
rurais, interligados localmente, atendidos  com  
equipamentos  de  infraestrutura, tais  como  escolas,  
praças  e 
postos de saúde; 

     Solos com aptidão agropecuária. 

Além daqueles previstos para a Z1 e Z2: 

    Agropecuária, silvicultura e aquicultura incluindo unidades 
integradas de beneficiamento, armazenagem, processamento e 
comercialização dos produtos decorrentes dessas atividades; 

     Comércio e serviços, que não alterem as características 
ambientais; 

     Implantação de equipamentos de suporte às atividades 
educacionais, esportivas, assistenciais, saúde, de comunicação, 
religiosas e culturais; 

    Assentamentos humanos c/ características rurais, inclusive 
atendendo as demandas dos programas de habitação de interesse 
social; 

     Produção de artefatos de cimento, concreto e cerâmica. 
- Para o licenciamento ambiental, não se considera beneficiamento 
dos produtos da silvicultura, as atividades ligadas à indústria de 
papéis e celulose, 
-Para o licenciamento ambiental, não se considera beneficiamento 
dos produtos da agropecuária, as atividades ligadas à indústria de 
couro e peles, 
-Novos critérios para o detalhamento das atividades de 
beneficiamento dos produtos agrossilvipastoris, considerando o 
porte dos empreendimentos e potencial poluidor, poderão ser 
definidos por resolução do secretário do meio ambiente. 

     Incentivo à recuperação e conservação de maciços e corredores florestais em pelo menos 
50% da área total da zona por meio, dentre outros, de programas e projetos de pagamentos 
por serviços ambientais; 

     Adequação dos efluentes gerados em 100% das ocupações rurais, conforme os padrões de 
qualidade estabelecidos na legislação atinente à matéria; 

     Coleta e disposição adequada de resíduos sólidos em 100% das ocupações rurais, com 
implementação de programas de coleta seletiva; 

     Recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente; 

     Instituição  da  reserva  legal  em  todas  as  propriedades rurais,  priorizando a  formação 
de  corredores entre  remanescentes de vegetação; 

     Estímulo à  pesquisa para a  geração de  conhecimento e  tecnologias adequadas ao  
aproveitamento agropecuário  e  energético sustentáveis; 

     Criação de linhas de crédito rural subsidiadas para apoio às atividades econômicas 
permitidas na zona, priorizando as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais; 

     Acesso facilitado para o crédito rural, inclusive com linhas de crédito exclusivas para 
manejo sustentável, agroindústria fam iliar, agricultura orgânica, sistemas agroflorestais e 
silvicultura familiar; 

     Fomento à implantação de sistemas de geração de energias alternativas nas propriedades 
rurais. 

     Manutenção da ocupação com características de baixo adensamento e/ou com uso rural diversificado, at ravés de 
práticas que garantam a conservação do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 

     Estímulo ao aumento da produtividade e à otimização das áreas agrícolas já cultivadas; 

     Fomento às estratégias que agreguem valor aos produtos locais, por meio do beneficiamento e da industrialização da 
produção agrosilvipastoril e da ampliação dos programas de certificação e de acesso ao mercado; 

     Incentivo às práticas agropecuárias sustentáveis, nos termos do Decreto Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012; 

     Promoção da regularização fundiária; 

     Priorização, quando da instituição de reserva legal, da formação de corredores entre remanescentes; 

     Recuperação da vegetação em áreas de preservação permanente, priorizando as nascentes e as margens dos corpos 
d’água; 

     Fomento à implantação de sistemas agroflorestais; 

     Estímulo à pesquisa para a geração de conhecimento e tecnologias adequadas ao aproveitamento sustentável; 

     Estabelecimento de legislação municipal, compatíveis entre os municípios, p/ viabilizar atividades de beneficiamento e 
comercialização da produção agrossilvipastoril, em locais e condições adequadas de controle da emissão de poluentes e 
efluentes; 

     Implantação de planos de controle das fontes de poluição dos empreendimentos e monitoramento da destinação dos 
resíduos; 

     Incentivo à certificação sanitária; 

     Otimização do uso de água e energia por meio de fomento a programas de uso racional e introdução de fon tes 
alternativas; 

     Incentivo à certificação florestal e certificação de gestão ambiental; 

     Fomento à utilização de espécies nativas e não invasoras na silvicultura; 

     Promoção da educação ambiental como instrumento de capacitação e orientação da juventude rura l, visando 
estimular a sua permanência na produção familiar, de modo a assegurar o processo de sucessão.  
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Quadro 5.1 – Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico com os respectivos uso, metas e diretrizes de cada zona (cont.). 

ZONEAMENTO TERRESTRE 

  CARACTERÍSTICAS USOS E ATIVIDADES PERMITIDOS METAS DIRETRIZES PARA A GESTÃO 

Z3EQ 

     Área de uso de povos e comunidades quilombolas; 

     Predominância de atividades agropecuárias; 

     Solos com aptidão agropecuária; 

     Áreas com sistemas de pousio e rodízio de roças. 

Além daqueles previstos para a Z1: 

     Aquicultura de baixo impacto; 

     Mineração de interesse social para uso imediato na construção 
civil; 

     Agropecuária, inclusive através do método de coivara, 
compreendendo também as unidades integradas de 
beneficiamento, armazenagem, processamento e comercialização 
dos produtos decorrentes dessa atividade; 

     Comércio e serviços de suporte às atividades permitidas na 
zona; 

     Implantação de equipamentos de suporte às atividades 
educacionais, esportivas, assistenciais, de comunicação, religiosas e 
culturais; 

     Assentamentos humanos com características rurais, inclusive 
atendendo as demandas dos programas de habitação de interesse 
social em zonas rurais; 

     Silvicultura até 2 ha (dois hectares) por família. 

     Implantação de sistemas alternativos de coleta e tratamento de efluentes nas residências e 
áreas comuns; 

     Recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente; 

     Implementação da reserva legal em, no mínimo 20% nos territórios quilombolas, admitido 
o cômputo das APP, 

     Fomento ao uso indireto das reservas legais, com ecoturismo e educação ambiental. 

     Conservação de  50%  da  área  total  da  zona,  por  meio,  dentre  outros, de  programas e  
projetos de  pagamentos por  serviços ambientais; 

     Incentivo ao desenvolvimento da  agroindústria familiar, por meio, entre outros, do 
estímulo à  participação  em Programas de 
Aquisição de Alimentos. 

     Implantação de no mínimo 1 projeto, em cada comunidade, de manejo de palmeira juçara 
e/ou outra espécie nativa de importância econômica; 

     Ampliação em 50% dos programas de reflorestamento da palmeira juçara, incluindo a 
produção de mudas e sementes para o manejo; 

     Implantação de coleta seletiva de resíduos nas comunidades tradicionais, podendo servir 
de fonte complementar de renda para os moradores; 

     Fomento para realização de eventos de trocas de sementes crioulas; 

     Otimização do processo de licenciamento para supressão de vegetação com finalidade de 
roça tradicional para a obtenção da licença em tempo hábil para o plantio; 

     Implantação de no mínimo 1 projeto de PSA, que possa ser replicado; 

     Fomento a estudos técnico-científicos sobre o sistema de cultivo agrícola, incluindo o uso 
do fogo como técnica tradicional de manejo, visando o aperfeiçoamento das políticas públicas 
sobre o assunto; 

     Elaboração, revisão e implantação dos Planos de Manejo e/ou Planos de Utilização. 

     Manutenção da ocupação com características de baixo adensamento e/ou com uso rural diversificado, através de 
práticas que garantam a conservação do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 

     Implantação e fortalecimento de sistemas agroflorestais e de agricultura orgânica, com a adoção de linhas de crédito 
específicas; 

     Implantação e aperfeiçoamento dos projetos de pagamento por serviços ambientais. 

     Incentivo às práticas agropecuárias sustentáveis, bem como da pesquisa para a geração de conhecimento e 
tecnologias adequadas ao aproveitamento agropecuário sustentável, extrativismo e orgânico; 

     Titulação das terras e à promoção da regularização fundiária e da posse efetiva do território; 

     Priorização, quando da instituição de reserva legal, da formação de corredores entre remanescentes de vegetação e 
das áreas com vegetação nativa em estágio avançado de regeneração; 

     Recuperação da vegetação em áreas de preservação permanente, priorizando as nascentes e margens dos corpos 
d’água; 

     Manutenção e melhoria da infraestrutura viária de acesso às moradias e para o escoamento dos produtos 
agropecuários; 

     Atendimento e melhoria da infraestrutura de saneamento básico, comunicações e energia, priorizando os sistemas 
alternativos de geração de energia elétrica; 

     Ampliação de programas de assistência técnica, adaptadas ao manejo florestal comunitário e familiar; 

     Criação de linhas de crédito rural subsidiadas, para apoio ao manejo sustentável, agroindústria familiar, agricultura 
orgânica, sistemas agroflorestais e silvicultura familiar; 

     Incentivo ao artesanato, à agroindústria familiar e ao manejo de espécies nativas c/ potencial econômico, inclusive 
dos subprodutos; 

     Estímulo ao desenvolvimento do manejo da semente e polpa de espécies nativas, incluindo implantação de local e 
maquinário para beneficiamento; 

     Promoção da educação ambiental como instrumento de capacitação e orientação da juventude rural, visando 
estimular a sua permanência na produção familiar, de modo a assegurar o processo de sucessão; 

     Fomento ao uso sustentável da biodiversidade por meio de plantas medicinais, frutas nativas, criação de abelhas 
silvestres, ecoturismo, e  outras  atividades  de  reduzido impacto ambiental que também promovam a  inclusão social; 

     Fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. 

Z3AEP 

     Áreas de uso agropecuário que se encontram sob 
regime de estrita proteção e administração autônoma 
definida em Lei, consistentes em: 

o Reservas Extrativistas e as Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável, a que alude a Lei Federal 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 

     Aqüicultura de baixo impacto; 

     Beneficiamento, processamento artesanal e  comercialização 
de  produtos  decorrentes  das atividades de subsistência das 
populações; 

     Usos previstos na Lei Federal nº 9.985/2000, no diploma de 
criação da UC e respectivos Planos de Manejo ou Planos de 
Utilização. 

     Elaboração,  revisão  e  implantação  dos  Planos  de  Manejo  das  Unidades  de  
Conservação,  garantindo-se  a  participação  das comunidades envolvidas.. 

  

Z4T 

     Ecossistema primitivo significativamente 
modificado; 

     Assentamentos  humanos,  com  características  
urbanas  descontínuas  com infraestrutura incompleta; 

     Áreas com potencial para expansão urbana; 

     Áreas com infraestrutura urbana planejada ou em 
fase de instalação. 

Além daqueles previstos para a Z1, Z2 e Z3: 

     Ocupação para fins urbanos; 

     Armazenamento, embalagem, transporte e distribuição de 
produtos e mercadorias, exceto de produtos perigosos; 

     Empreendimentos comerciais e de serviços de impacto 
ambiental local. 
-Empreendimentos comerciais e de serviços de impacto ambiental 
local - a implantação planejada 
de  obras  de  transporte,  obras  hidráulicas  de  saneamento,  
operações  urbanas  consorciadas, cemitérios e linhas de 
transmissão e subestações associadas, 
-É  admitido  o  parcelamento  do  solo  urbano,  respeitado  o  
disposto  nos  Planos  Diretores  e instrumentos de ordenamento 
territorial municipais. 

     Conservação ou recuperação de, no mínimo, 40% da zona com vegetação nativa, áreas 
verdes averbadas em matrículas de imóveis, incluídas as Áreas de Preservação Permanente e 
as áreas verdes de uso público; 

     Manutenção e conservação de 100 % das áreas verdes de uso público; 

     Atendimento de 100 % da área ocupada quanto: ao abastecimento de água potável; à 
coleta e tratamento dos esgotos sanitários; à coleta e disposição adequada de resíduos sólidos; 

     Implementação de programas de coleta seletiva dos resíduos sólidos em 100% (cem por 
cento) da zona; 

     Manejo adequado das águas pluviais em 100% das áreas urbanizadas; 

     Recuperação de 100% das áreas de risco desocupadas por famílias ou empreendimentos 
onde houve remoção. 

     Promoção: 
do desenvolvimento urbano de forma planejada; do ordenamento urbano dos assentamentos existentes, com práticas 
que preservem os patrimônios histórico, paisagístico, cultural, arqueológico e espeleológico, e assegurem o saneamento 
ambiental e a qualidade do solo, das águas superficiais e subterrâneas; da implantação de infraestrutura urbana 
compatível com o planejamento municipal; 
das atividades de suporte ao turismo. 

     Priorização da ocupação de áreas urbanizadas e incentivo da regularização e ocupação dos vazios urbanos; 

     Estímulo à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social; 

     Estímulo à elaboração e implantação dos Planos municipais de macro e microdrenagem; 

     Priorização do remanejamento de população das áreas de risco; e 

     Monitoramento das áreas de risco e mapeamento detalhado dessas áreas, considerando a instabilidade de terrenos, 
visando o planejamento urbano adequado. 

Z5T 

     Ecossistemas primitivos degradado ou suprimido; 

     Assentamentos   urbanos   consolidados   ou   em   
fase   de   consolidação  e adensamento; 

     Existência de infraestrutura urbana e de instalações 
industriais, comerciais e de serviços; 

     Existência ou planejamento de distritos industriais. 

     São permitidos, além daqueles estabelecidos para as Z1, Z2, Z3 
e Z4, todos os demais usos e atividades,  sem  prejuízo  da  
aplicação  do  disposto  nas  demais  normas  específicas  federais, 
estaduais e municipais. 
A implantação de novos empreendimentos e adequação dos já 
existentes às margens de rodovias deverá observar as soluções 
logísticas para o tráfego bem como a mitigação dos impactos ao 
patrimônio natural, cultural e paisagístico do local. 

     Manutenção e conservação de 100 % das áreas verdes de uso público; 

     atendimento de 100 % da área ocupada quanto: ao abastecimento de água potável; à 
coleta e tratamento dos esgotos sanitários;à coleta e disposição adequada de resíduos sólidos; 

     Implementação de programas de coleta seletiva dos resíduos sólidos 

     Manejo adequado das águas pluviais em 100%  das áreas urbanizadas; 

     Recuperação de 100% das áreas de risco desocupadas por famílias ou empreendimentos 
onde houve remoção ; 

     Conservação ou recuperação de, no mínimo, 20% da zona com áreas verdes e sistema de 
lazer 

     Promoção da arborização urbana; 

     Otimização da ocupação dos empreendimentos já aprovados; 

     Priorização da ocupação de áreas urbanizadas e incentivo, da regularização e ocupação dos vazios urbanos; 

     Promoção da implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social; 

     Ampliação da infraestrutura urbana, priorizando a utilização de instalações ociosas e otimizando as existentes; 

     Conservação e recuperação das áreas verdes, incluídas as áreas de preservação permanente e as áreas verdes de uso 
público; 

     Ampliação de acessos para transposição segura de rodovias especialmente nas áreas de maior concentração 
populacional. 

     Exigência da construção de acesso através de via marginal, fora da faixa de domínio da rodovia (rodovias de pista 
dupla); 

     Instalações industriais c/ características de baixo impacto ambiental, baixo potencial poluidor e compatibilidade com 
áreas de moradia; 

     Definição, em cada município, atendendo a legislação pertinente, da relação de indústrias de baixo impacto 
Fonte: SMA (2014). 
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5.1.3. Loteamentos clandestinos e ocupações irregulares 

Um dos objetivos do PDPA é fornecer subsídios para o planejamento ambiental das futuras APRMs. A 

identificação dos loteamentos clandestinos e ocupações irregulares é peça fundamental para este 

planejamento. Nesse sentido, este item trata da situação atual dos loteamentos clandestinos e 

ocupações irregulares existentes na Bacia do Alto Juquiá. Com este levantamento torna-se possível 

identificar as possíveis áreas de intervenção que serão definidas para a área estudada.  

O levantamento dos loteamentos clandestinos e dos processos de ocupação irregular em áreas 

públicas e privadas, localizados na Bacia do Alto Juquiá, foi realizado com o apoio do corpo técnico 

dos municípios envolvidos no presente estudo. As reuniões técnicas com foco na elaboração do 

diagnóstico do ordenamento territorial e na identificação de iniciativas voltadas ao planejamento 

urbano contaram com a participação das Secretarias Municipais responsáveis, departamentos 

municipais correlacionados e representantes da sociedade civil.  

Os dados apresentados a seguir têm como base documentos elaborados pelas prefeituras no âmbito 

do planejamento local, incluindo-se os dados dos respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social, quando existentes. A atualização das informações levou em consideração o conhecimento 

sobre o território apresentado pelos técnicos municipais, reforçado, em alguns casos, por visitas e 

verificação em campo junto a representantes da sociedade civil.  

O conteúdo construído junto às prefeituras foi comparado ao diagnóstico dos aglomerados 

subnormais do Censo Demográfico do IBGE de 2010. De acordo com o IBGE, os aglomerados 

subnormais correspondem a um conjunto de pelo menos 51 domicílios, caracterizados pela ausência 

de título de propriedade, pela presença de pelo menos de uma das irregularidades relacionadas às 

vias de circulação e ao tamanho e forma dos lotes; carência de serviços públicos essenciais no que 

tange a coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública.  

O município de Juquitiba forneceu o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), porém o 

referido documento não possui dados pontuais sobre a localização das áreas de habitação de 

interesse social. O município de São Lourenço da Serra não possui o PLHIS. O município de Ibiúna 

informou que o PLHIS existente não abrange a área da Bacia do Alto Juquiá. O mesmo ocorre com o 

município de Itapecerica da Serra, onde seus aglomerados subnormais e áreas de habitações de 

interesse social incidem sobre a APRM Guarapiranga.  

Apesar do Censo Demográfico (IBGE, 2010) não identificar a existência de aglomerados subnormais 

na Bacia do Alto Juquiá, durante visitas técnicas de campo ocorridas no decorrer deste ano foi 

possível verificar uma favela próxima ao rio São Lourenço, no bairro Jardim das Palmeiras, município 

de Juquitiba. Esta área não está classificada pelo município de Juquitiba como uma ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social). A análise de imagens aéreas dessa favela permitiu identificar, por 

estimativa, 106 moradias. Utilizando-se do coeficiente de moradores em aglomerados subnormais 

(3,49) pode-se afirmar que esta favela possui aproximadamente 370 habitantes. A Figura 5.2 a seguir 

apresenta imagens desta favela. A análise destas imagens também permitiu observar que o 
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manancial não possui conjuntos habitacionais formados, confirmando a ausência de registros dessas 

construções nas prefeituras visitadas. 

Segundo o conceito de aglomerados subnormais e as informações fornecidas pelos municípios de 

maior número de núcleos urbanos no recorte territorial da Bacia do Alto Juquiá, São Lourenço da 

Serra e Juquitiba apresentam irregularidades em quase todo o seu território, pois não possuem 

tratamento de esgoto em seus núcleos urbanos, com exceção das sedes municipais e o bairro Paiol 

do Meio, além de muitos de seus lotes não condizerem com a Lei 1.172/1976, conforme informações 

coletadas durantes visitas técnicas às prefeituras.  

O município de Itapecerica da Serra, por sua vez, possui apenas um loteamento irregular na área de 

abrangência da Bacia do Alto Juquiá, chamado Shogo Yoshihiro e localizado nas zonas ZOFU (ii) e 

ZEPU. Por se tratar de uma área inexpressiva para este estudo a análise mais detalhada de 

loteamentos irregulares da Bacia do Alto Juquiá será abordada no item a seguir, que trata dos 

conflitos entre uso e ocupação do solo e as funções de preservação. 

 

Figura 5.2 – Local de invasão com formação de favela no Jardim das Palmeiras, município de 

Juquitiba. 
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5.1.4. Conflitos entre uso e ocupação do solo e as funções de preservação 

Foram realizados cinco tipos de cruzamentos de informação para se chegar aos principais conflitos 

de interesse na Bacia do Alto Juquiá.  

(i) Plano Diretor com a Lei Estadual n° 1.1172/1976; 

(ii) Plano Diretor com o ZEE; 

(iii) Plano Diretor com o Uso do Solo; 

(iv) A Lei Estadual n°1.1172/976 com o Uso do Solo; e, 

(v) ZEE com o Uso do Solo. 

O primeiro cruzamento relacionou a Lei Estadual n° 1.172 de 1976, que delimita a Bacia do Alto 

Juquiá e as Legislações de Uso e Ocupação do Solo de cada município inserido no território. O Mapa 

5.5 identifica os conflitos decorrentes deste primeiro cruzamento - a legislação municipal traz índices 

urbanísticos mais permissivos do que os preconizados na Lei Estadual n. 1.172 de 1976 e a Tabela 5.5 

apresenta os respectivos parâmetros urbanísticos. 

Em Itapecerica da Serra, por exemplo, apesar de apresentar uma área inexpressiva na Bacia do Alto 

Juquiá, a base legal se mostra mais permissiva quando comparada à Lei Estadual n° 1.1172/1976, 

especialmente, quando trata do(s): (i) parâmetros urbanísticos de lote mínimo na ZOFU (Urbana); (ii) 

coeficiente de aproveitamento em todas as zonas; e, (iii) índice de permeabilidade, também em 

todas as zonas. Em Juquitiba, os zoneamentos apresentam conflitos decorrentes do(s): (i) tamanho 

do lote mínimo; (ii) coeficientes de aproveitamento; e, (iii) índice de Permeabilidade na Zona Urbana.  

O segundo cruzamento relacionou o conteúdo do Plano Diretor de Juquitiba e a proposta de ZEE 

(Mapa 5.6). Quando comparados, verifica-se um maior conflito entre as áreas da Macrozona Rural do 

Plano Diretor de Juquitiba em relação às zonas mais restritivas propostas pelo ZEE, zonas Z1AEP e 

Z2T de diretrizes proibitivas para o uso rural com características de vegetação primária e secundária 

em estágio avançado de regeneração. Também há conflitos nos limites da Macrozona Urbana com as 

mesmas zonas propostas pelo ZEE. Isto se deve, provavelmente, por problemas de topografia no 

mapeamento do ZEE que ainda está em processo de audiências públicas e, portanto, ainda não 

oficializado.  

O terceiro cruzamento relacionou o zoneamento previsto nos Planos Diretores Municipais e as 

informações de uso e ocupação do solo (Mapa 5.7). Há conflitos, principalmente de uso rural em 

áreas classificadas como de interesse ambiental pelos planos diretores, em maior concentração no 

município de Ibiúna, e com alguma incidência no município de Juquitiba e numa área a leste, no 

município de Itapecerica da Serra. Observa-se também conflito de uso urbano em áreas classificadas 

como “ambiental” nos municípios de Juquitiba e Itapecerica da Serra e uso urbano em área 

classificada como “rural pulverizado” no território do município de Juquitiba. No município de São 

Lourenço da Serra não foi identificada incidência de conflitos, uma vez que esse não possui 

mapeamento do zoneamento vigente. 
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Tabela 5.5 – Parâmetros urbanísticos das Lei municipais e Lei Estadual n° 1.172/1976. 

Município Zoneamento 
Lote Mínimo (m²) CA Índice de Permeabilidade (%) 

Municipal Lei 1.172/1976 Municipal Lei 1.172/1976 Municipal Lei 1.172/1976 

Ibiúna Macrozona de Interesse Ambiental 3.000 500 NA Na NA NA 

Itapecerica da Serra 

ZOFU (Urbana) 250 500 1 0,25 0,2 0,4 

ZER(ii) 5000
(ii)

 500 0,3
(ii)

 0,25 0,6
(ii)

 0,4 

ZOFU(ii) 5000
(ii)

 500 0,3
(ii)

 1,00 0,6
(ii)

 0,2 

ZOFU(iii) 1000
(iii)

 500 0,3
(iii)

 0,25 0,6
(iii)

 0,4 

ZEPU(iii) 5000
(ii)

 500 0,3
(ii)

 0,25 0,6
(ii)

 0,4 

ZOFU (Preservação) 20000 500 0,15 1,00 0,8 0,2 

Juquitiba 

Qualificação Urbana - Unifamiliar 250 500 NA 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Qualificação Urbana - Multifamiliar 250 500 4,0 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Qualificação Urbana - Não Residencial 250 500 3,0 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Reestruturação Urbana - Unifamiliar 250 500 NA 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Reestruturação Urbana - Multifamiliar 250 500 4,0 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Reestruturação Urbana - Não Residencial 250 500 3,0 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Recuperação Urbana - Unifamiliar 250 500 NA 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Recuperação Urbana - Multifamiliar 250 500 4,0 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Recuperação Urbana - Não Residencial 250 500 3,0 0,25 – 1,00 0,15 0,2 – 0,4 

Exclusivamente Industrial 250 500 3,0 0,25 – 1,00 0,25 0,2 – 0,4 

Fonte: Fonte: Ibiúna (2006); Itapecerica da Serra (2012); e Juquitiba (2007). 

 Legenda: CA (Coeficiente de Aproveitamento). (ii) - zonas e parâmetros correspondentes à Macrozona Rururbana 2; (iii) - zonas e parâmetros correspondentes ao Eixo Empresarial; ZEPU - 

Zona de Especial de Planejamento Urbanístico; ZER - Zona Exclusivamente Residencial; ZOFU - Zona de Fundo da Macrozona de Preservação; ZOFU - Zona de Fundo da Macrozona do Eixo 

Empresarial Metropolitano; ZOFU - Zona de Fundo das Macrozonas Rururbanas 1 e 2; 
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O quarto cruzamento relacionou as características de uso e ocupação do solo, decorrentes dos 

parâmetros urbanísticos fornecidos pela Lei Estadual N° 1.172 de 1976 e o uso e ocupação do solo na 

Bacia do Alto Juquiá (Mapa 5.8). Nesse cruzamento, como a Lei Estadual N° 1.172 de 1976 legisla 

apenas sobre o território da RMSP, os conflitos decorrentes desse cruzamento são inexistentes na 

porção territorial pertencente ao município de Ibiúna. 

Devido à escala de trabalho, esse cruzamento abrangeu a análise dos conflitos nas áreas de maior 

restrição à ocupação (também denominadas como áreas de 1ª categoria), estabelecidas pela Lei 

Estadual n. 1.172 de 1976. Buscou-se identificar se estas áreas permanecem sem ocupação, já que 

zonas de 1ª categoria possuem características de preservação por se tratarem de APP de rios e 

reservatórios, áreas com vegetação primitiva e terrenos com inclinações superiores a 60%. Analisou-

se, também, o movimento de expansão das áreas urbanas sobre as áreas de 2ª categoria C, ou seja, 

sobre as áreas que deveriam ser menos adensadas, predominando chácaras e uso rural, conforme 

preconiza a Lei Estadual 1.172 de 1976. Nesse âmbito, verificou-se se há ocupação em APPs. 

Nota-se pouca incidência de conflitos no território, sendo o mais significativo, a ocorrência de 

conflitos decorrentes do crescimento da mancha urbana sobre a área denominada 2ª categoria C, a 

qual deveria manter características rurais. Observam-se também, pequenas áreas pulverizadas pelo 

território da Bacia, ocupações nas áreas de 1° categoria, as quais deveriam ser mantidas preservadas. 

O quinto cruzamento considerou a Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico Setor Costeiro do 

Vale do Ribeira e o Uso e Ocupação do Solo (Mapa 5.9). Ibiúna não apresenta conflitos em seu 

território, uma vez que sua sede administrativa fica fora do Setor Costeiro do Vale do Ribeira. Há 

conflitos de uso rural, e em menor escala de uso urbano, em áreas classificadas pelo ZEE como de 

preservação ambiental. 

De modo geral, os principais conflitos identificados referem-se à incidência de áreas rurais sobre 

áreas de vocação ambiental e o crescimento, ainda que pequeno, dos núcleos urbanos sobre áreas 

de vocação rural e/ou ambiental. 
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5.1.5. Vetores de crescimento e tendências de ocupação dos territórios da Bacia do Alto Juquiá 

A análise dos Planos Diretores Municipais, das informações obtidas em campo junto às 

municipalidades e da percepção técnica da área quanto às tendências de proteção e ocupação 

ambiental permitiram definir quatro vetores de expansão na Bacia do Alto Juquiá, sendo três deles 

urbanos e um rural. Esses vetores são descritos a seguir e estão identificados no Mapa 5.10. 

5.1.5.1. Vetor de Expansão Urbana Intermunicipal 

O vetor de expansão urbana intermunicipal subdivide-se em três vetores, demonstrados pelas setas 

vermelhas no Mapa 5.10, sendo eles: (i) São Paulo; (ii) Embu-Guaçu; e (iii) Juquitiba. Destes, o 

principal vetor de expansão advém de São Paulo, pela Rodovia Regis Bittencourt com destino às 

sedes municipais de Juquitiba e São Lourenço da Serra, além da ligação com Curitiba e a região sul do 

país. Este vetor incide de forma direta sobre áreas protegidas de uso sustentável, especialmente, a 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, a Área Sob Proteção Especial (ASPE) Jurupará-

Caucaia e a Área de Estudo da Região Caucaia e Serra do Japi.  

O segundo vetor intermunicipal origina-se no núcleo urbano de Embu-Guaçu, e faz ligação entre o 

município de São Lourenço da Serra e a Rodovia Regis Bittencourt pelas estradas secundárias 

Embratel (popularmente Estrada Fazenda Vitória) e Barrinha, onde possuem núcleos urbanos 

maiores do que outros bairros dispersos no município devido a essa pressão sofrida. Este vetor 

também incide sobre o município de Juquitiba, porém de forma menos intensa quando comparado à 

pressão sofrida por São Lourenço da Serra. Entretanto, deve-se considerar que este vetor pressiona a 

Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, que possui restrições a ocupação. 

O terceiro vetor intermunicipal surge na sede municipal de Juquitiba, por meio da Estrada Martha 

Maria de Jesus (popularmente denominada Estrada do Sama) que faz ligação ao Sistema Produtor 

São Lourenço, e insere-se sobre o município de Ibiúna que é mais preservado no recorte territorial da 

Bacia do Alto Juquiá. Entretanto, em relação aos primeiros vetores este ocorre com menor 

intensidade. Mesmo assim, deve-se considerar a pressão gerada por este vetor sobre as RPPNs 

Meandros I, II e III e sobre a ASPE Jurupará-Caucaia. 

5.1.5.2. Vetor de Expansão Urbana Régis Bittencourt 

O vetor de expansão urbana, denominado Régis Bittencourt, é o principal vetor de expansão urbana 

da Bacia do Alto Juquiá e está identificado em amarelo no Mapa 5.10. 

A pressão decorrente deste vetor é mais intensa nas margens da Rodovia em formato de ‘espinha de 

peixe’. Dessa forma, a ocupação primária ocorre adjacente à rodovia e a ocupação secundária nas 

estradas que se iniciam a partir da Regis Bittencourt. Ao analisar o Mapa 5.1 de Uso e Ocupação do 

Solo é possível verificar onde se inicia este tipo de ocupação no território, devido à concentração do 

uso Residencial Alto e Médio Padrão ao longo da Rodovia Regis Bittencourt e nas estradas vicinais. 
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Este vetor segue para áreas consideradas inaptas, segundo o estudo realizado, em especial, nas 

porções nordeste, nos municípios de Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra e sudoeste no 

município de Juquitiba.  

Este vetor pressiona a Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar; corta a APA 

Serra do Mar em duas partes; pressiona a região sudoeste da ASPE Jurupará-Caucaia e Região 

Caucaia e Serra do Japi e corta as Zona de Transição e de Amortecimento da Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde de São Paulo. 

Durante as reuniões realizadas com as municipalidades, a equipe da Cobrape percebeu a intenção do 

poder público em fomentar o crescimento econômico da Bacia do Alto Juquiá neste vetor de 

expansão, visto que se trata do principal modal de transporte e escoamento de cargas, além do 

transporte coletivo e individual motorizado.  

Tendo em vista os anseios das municipalidades e a necessidade de preservação das áreas de 

mananciais, considera-se oportuno aprofundar a discussão sobre as tendências de ocupação na 

Bacia, de forma a se tentar compatibilizar os interesses de todos os envolvidos. 

5.1.5.3. Vetor de Expansão Urbana nas Estradas Secundárias 

O terceiro vetor de expansão urbana refere-se à pressão exercida pelas estradas secundárias, 

originárias da Rodovia Regis Bittencourt (Mapa 5.10). Este vetor dá continuidade ao sistema de 

ocupação em espinha de peixe abrindo-se novos logradouros com novos loteamentos ao longo das 

estradas secundárias ou ao final delas, quando se formam condomínios residenciais ou até mesmo 

núcleos urbanos como os bairros já consolidados nos municípios de Juquitiba e São Lourenço da 

Serra. Este modelo de vetor incide pressão na Reserva Florestal do Morro Grande e nas demais Áreas 

Protegidas que já recebem pressão do vetor de expansão urbana Regis Bittencourt. 

5.1.5.4. Vetor de Expansão Rural 

Outro vetor de expansão ocorre no meio rural, no extremo norte da Bacia do Alto Juquiá localizado 

ao sul do município de Ibiúna, identificado pela seta marrom no Mapa 5.10. Este vetor gera pressão 

sobre o manancial, especialmente, pela necessidade de desmatamentos de áreas preservadas ao 

norte, principalmente pela expansão agropecuária da Macrozona Rural de Ibiúna. Essa pressão pode 

desencadear impactos ambientais negativos como o assoreamento de rios e processos erosivos, 

decorrentes do solo exposto e da poluição da água.  

Após análise territorial da Bacia do Alto Juquiá verificou-se que há áreas protegidas que determinam 

restrição de uso como é o caso dos Parques Estaduais Jurupará e Serra do Mar, e das RPPNs São 

Judas Tadeu, Cruz Preta e Meandros I, II e III, estas últimas de uso sustentável, mas com restrições à 

ocupação. Sendo assim, os vetores de crescimento supracitados não deveriam incidir sobre estas 

áreas devido ao uso restritivo que elas possuem. Estas áreas estão identificadas no Mapa 5.10 pela 

cor verde.  
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O Mapa 5.11 demonstra a espacialização da população segundo projeção populacional por setor 

censitário (IBGE, 2010). Observa-se a tendência de adensamento dos setores próximos aos da Régis 

Bittencourt e estradas secundárias. Não foi considerado o vetor de expansão rural, uma vez que não 

é refletido no histórico de crescimento dos setores censitários, mas que será considerado na 

modelagem matemática e na proposição de cenários. Os quatro vetores de expansão identificados e 

a espacialização da população segundo projeção representam pressões e tendências de expansão do 

território, naturais ou provocadas, que devem ser observadas, levando-se em consideração as 

diferentes possibilidades de combinações, de modo a formarem cenários a serem analisados 

posteriormente durante a etapa de definição de metas de qualidade ambiental. Mediante análise e 

somando-se as informações identificadas nos itens sobre (i) aptidão física; (ii) áreas protegidas; (iii) 

zoneamentos municipais com as informações decorrentes da modelagem matemática, serão 

definidos quais vetores devem ser motivados ou combatidos pelos poderes públicos estaduais e 

municipais, o que embasará as diretrizes, metas e o zoneamento proposto para o PDPA. Cabe 

ressaltar que o mesmo será feito quanto à influência do Sistema Produtor São Lourenço sobre o 

território da Bacia do Alto Juquiá. Contudo, o índice de preservação apresentado no manancial 

(93%) aponta para baixos valores de carga afluentes no reservatório Cachoeira do França, onde se 

localiza a captação deste sistema.   
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5.2. Demografia 

5.2.1. Dinâmica Demográfica 

5.2.1.1. Crescimento Populacional 

Quanto ao crescimento populacional dos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá, analisados 

isoladamente, apenas o município de Juquitiba apresentou taxa média de crescimento geométrico 

abaixo do valor registrado para a RMSP, que foi de 0,97% para o período entre 2000 e 2010. Por 

outro lado, os municípios de Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra se destacam por terem as 

maiores taxas de crescimento entre os demais, 1,64% e 1,37%, respectivamente. Na maior parte da 

Bacia do Alto Juquiá as populações residem em áreas urbanas, com exceção do município de Ibiúna 

que ainda preserva a maioria de sua população em áreas rurais. A Tabela 5.6 apresenta a evolução 

das populações totais dos municípios, de acordo com os dados dos Censos Demográficos de 2000 e 

2010 realizados pelo IBGE.  

Tabela 5.6 – Evolução das Populações Total nos municípios que compõem a Bacia do Alto Juquiá 

Município 2000 2010 
Taxa de 

Urbanização (2010) 
Crescimento 

Geométrico Anual 

Ibiúna 64.384 71.217 35,0% 1,01% 

Itapecerica da Serra 129.685 152.614 99,2% 1,64% 

Juquitiba 26.459 28.737 77,4% 0,83% 

São Lourenço da Serra 12.199 13.973 91,0% 1,37% 

Total 232.727 266.541 79,3% 1,37% 

Fonte: IBGE Cidades (2000; 2010) 

No recorte territorial dos municípios, correspondente à Bacia do Alto Juquiá, a dinâmica 

populacional apresenta uma configuração bem distinta, uma vez que, nenhum dos municípios que a 

compõe está totalmente inserido em seu território. Apenas 0,5% de Itapecerica da Serra faz parte da 

Bacia. A Tabela 5.7 faz um recorte das populações anteriormente apresentadas, identificando a 

evolução populacional restrita à Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela 5.7 – Evolução das Populações inseridas na Bacia do Alto Juquiá 

 Município 2000 2010 
Taxa de 

Urbanização (2010) 
Crescimento 

Geométrico Anual 

Ibiúna 2.910 1.234 0,0% -8,22% 

Itapecerica da Serra 427 212 14,6% -6,76% 

Juquitiba 24.718 27.343 77,9% 1,01% 

São Lourenço da Serra 10.874 13.615 93,0% 2,27% 

Bacia do Alto Juquiá 38.929 42.404 80,2% 0,86% 

Fonte: IBGE Cidades (2000; 2010) 

As taxas de urbanização, ou seja, o percentual correspondente à população que reside em áreas 

urbanas com relação ao total dos municípios, não apresentam grandes variações quando se compara 

a população total com o recorte da Bacia em São Lourenço da Serra e Juquitiba. Por outro lado, nos 

municípios de Ibiúna e Itapecerica da Serra, o percentual de população residente em áreas rurais é 
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significativamente superior, quando se analisa o recorte inserido na Bacia, sendo que toda a área de 

Ibiúna inserida no manancial é predominantemente rural.  

Os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra são os mais representativos em termos de 

população residente na Bacia, em comparação a população total dos municípios. Por outro lado, 

Ibiúna e Itapecerica da Serra apresentam população pouco significativa inserida na Bacia. Nota-se 

que as áreas predominantemente rurais apresentam decréscimo acentuado de população, o que 

resulta na diminuição das populações residentes em áreas de manancial nos municípios de Ibiúna e 

Itapecerica da Serra. Já os municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba registraram, em suas 

porções inseridas na Bacia, crescimento superior à média do manancial. De forma geral, o 

crescimento da população residente na Bacia do Alto Juquiá encontra-se um pouco abaixo do 

crescimento registrado para a RMSP (0,97%). Em números absolutos, a população residente na Bacia 

do Alto Juquiá aumentou em 3.475 habitantes, sendo que os municípios de Juquitiba e São Lourenço 

da Serra, juntos, contribuíram com o acréscimo de 5.366 habitantes, enquanto Ibiúna e Itapecerica 

perderam, juntos, 1.891 habitantes entre 2000 e 2010. 

5.2.1.2. Densidade Demográfica 

A densidade demográfica na Bacia do Alto Juquiá pode ser considerada baixa, com os valores mais 

acentuados registrados nas áreas urbanas de Juquitiba e São Lourenço da Serra, 1,78 hab./ha e 1,21 

hab./ha, respectivamente. 

A Tabela 5.8 apresenta as concentrações das populações inseridas na Bacia do Alto Juquiá, 

distinguindo-se o número de domicílios, a média de moradores por domicílio, entre outros atributos 

relacionados à densidade populacional. Os dados são apresentados separadamente para as áreas 

urbanas e rurais. No Mapa 5.12 a seguir observa-se a distribuição da população a partir das 

densidades populacionais registradas em cada setor censitário que compõem os municípios inseridos 

na Bacia do Alto Juquiá.  
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Tabela 5.8 – Distribuição da População e Domicílios na Bacia do Alto Juquiá (2010) 

Município 
Domicílios (unid.) Moradores (unid.) 

Média de 
morador por 

domicílio 
Área (ha) 

Densidade 
Demográfica (hab./ha) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Ibiúna - 409 409 - 1.234 1.234 - 3,02 0,00 30.963,42 30.963,42 - 0,04 0,04 

Itapecerica da 
Serra 

10 60 70 31 181 212 3,10 3,02 125,40 343,13 468,54 0,25 0,53 0,45 

Juquitiba 6.508 1.961 8.469 21.310 6.033 27.343 3,27 3,08 11.987,27 36.019,57 48.006,84 1,78 0,17 0,57 

São Lourenço da 
Serra 

3.938 317 4.255 12.673 952 13.615 3,22 3,00 10.471,75 4.875,27 15.347,02 1,21 0,20 0,89 

Bacia do Alto 
Juquiá 

10.456 2.747 13.203 34.004 8.400 42.404 3,25 3,06 22.584,42 72.201,39 94.785,81 1,51 0,11 0,45 

(-) Não existente. 

Fonte: IBGE (2010).
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5.2.1.3. Aglomerados Subnormais 

A análise dos aglomerados subnormais foi elaborada com base no levantamento do IBGE, que 

considera os conjuntos de, no mínimo, 51 domicílios, ocupando ou tendo ocupado até período 

recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostos, em geral, de forma 

desordenada e densa; carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. Observados os 

critérios de padrões de urbanização e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais, podem se 

enquadrar, nas seguintes categorias: invasão; loteamento irregular ou clandestino; e áreas invadidas 

e loteamentos irregulares ou clandestinos regularizados em período recente. 

De acordo com dados do IBGE, nenhum dos quatro municípios possui aglomerado de habitação 

subnormal na Bacia do Alto Juquiá. Porém, como apresentado no item 5.1.3. Loteamentos 

clandestinos e ocupações irregulares, há um bairro no município de Juquitiba com 377 habitantes em 

condições subnormais de habitação. 

5.2.1.4. População Flutuante 

A estimativa da população flutuante foi realizada com base nos domicílios de uso ocasional e nos 

domicílios coletivos, que correspondem aos hotéis, pensões e alojamentos, levantados pelo IBGE nos 

Censos Demográficos de 2000 e 2010. Para tanto, foi estabelecida a hipótese de que os domicílios de 

uso ocasional apresentem uma taxa de ocupação equivalente à média de pessoas residentes por 

domicílio ocupado na RMSP (3,22). 

Dos quatro municípios, Ibiúna destaca-se pelo caráter turístico. Em 2010, 27% dos domicílios dos 

municípios eram de uso ocasional. Entre 2000 e 2010 o aumento foi de 2.400 domicílios de uso 

ocasional. A população dos domicílios coletivos foi estimada com base na média da capacidade dos 

meios de hospedagem da RMSP. 

Analisando-se a projeção da população flutuante nos municípios pertencentes à Bacia do Alto 

Juquiá, observa-se que, em Juquitiba e São Lourenço da Serra há previsão de crescimento moderado 

da população flutuante, inferior ao crescimento total da população em área de manancial; para 

Ibiúna e Itapecerica da Serra também é previsto o crescimento da população flutuante, apesar da 

atual perda de população residente nas áreas rurais. Ibiúna destaca-se, ainda, pela expectativa de 

crescimento médio anual acentuado de população flutuante na Bacia, de 2,5%. Esse processo pode 

ser entendido pela substituição das atividades produtivas rurais pela implantação de chácaras e 

condomínios com fins recreativos. A Tabela 5.9 apresenta a projeção das populações flutuantes e o 

percentual de crescimento médio anual esperado para cada município que compõem a Bacia do Alto 

Juquiá. O Mapa 5.13 apresenta a distribuição da população flutuante na Bacia.   
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Tabela 5.9 – Projeção da População Flutuante na APRM Alto Juquiá 

Município 2010 2015 2020 2025 2030 2035 TGC 

Ibiúna 1.077 1.207 1.358 1.539 1.751 1.998 2,50% 

Itapecerica da Serra 110 116 121 125 130 135 0,82% 

Juquitiba 12.576 12.919 13.277 13.634 14.012 14.392 0,54% 

São Lourenço da Serra 4.253 4.422 4.603 4.791 4.985 5.189 0,80% 

Bacia do Alto Juquiá 18.016 18.664 19.359 20.089 20.878 21.714 0,75% 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

No tocante à distribuição dos domicílios de uso ocasional ou temporário, nota-se a localização 

dispersa pelo manancial. Nos municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba, é possível verificar o 

aumento da ocorrência destes domicílios em setores censitários externos às sedes municipais. Em 

Ibiúna as populações flutuantes estão localizadas na região próxima ao Parque Estadual de Jurupará, 

concentrando-se, principalmente, ao norte da Bacia, fora da Unidade de Conservação. A pequena 

área de Itapecerica da Serra inserida na Bacia do Alto Juquiá segue a mesma lógica de ocupação dos 

demais municípios, apresentando um número significativo de população flutuante, compreendendo 

áreas destinadas ao uso rural, grande presença de chácaras e domicílios de uso ocasional.  

5.2.1.5. Projeção Populacional Urbana e Rural 

A partir (i) do estudo do crescimento demográfico entre 2000 e 2010; (ii) dos resultados obtidos com 

as visitas de campo realizadas em 2015; e, (iii) da análise dos Planos Diretores Municipais, foi 

proposta a projeção populacional na Bacia do Alto Juquiá, chegando na estimativa de um 

incremento de cerca de 7.000 habitantes até 2035, resultando na população total um pouco inferior 

a 50.000 habitantes, conforme Tabela 5.10, que sintetiza a distribuição da projeção populacional na 

Bacia. As Tabelas com a distribuição da projeção específica aos municípios encontram-se no 

APÊNDICE E. 

Tabela 5.10 – Distribuição da Projeção Populacional – Bacia do Alto Juquiá 

Municípios 
Ano 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Ibiúna 1.234 1.166 1.158 1.162 1.164 1.163 

Juquitiba 27.343 28.253 29.130 29.992 30.793 31.477 

São Lourenço da Serra 13.615 14.431 15.265 15.998 16.589 17.025 

Itapecerica da Serra 212 183 172 169 170 173 

Bacia do Alto Juquiá 42.404 44.033 45.725 47.321 48.716 49.838 

Fonte: Seade, 2015 

  



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 100 de 246 

 

5.2.2. Perfil Socioeconômico 

O perfil socioeconômico da população residente na Bacia do Alto Juquiá é caracterizado a partir de 

dados agrupados por setores censitários, relativos à renda e à vulnerabilidade social.  

5.2.2.1. Renda 

A Tabela 5.11 apresenta a renda mensal média per capita, relativa ao ano de 2010, registrada no 

último Censo Demográfico do IBGE, nos setores censitários que integram a Bacia do Alto Juquiá.  

Tabela 5.11 – Renda mensal média per capita na Bacia do Alto Juquiá 

Município Renda Média (R$) 
Percentual da população por faixa de renda 

até 1/2 sal até 1 sal até 2 sal Acima de 2 sal 

Ibiúna 1.093,28 4,7% 71,3% 0,0% 24,0% 

Itapecerica da Serra 811,52 0,0% 54,7% 45,3% 0,0% 

Juquitiba 733,59 11,3% 56,6% 32,1% 0,0% 

São Lourenço da Serra 921,33 0,0% 57,8% 42,2% 0,0% 

Bacia do Alto Juquiá 829,92 7,4% 57,4% 34,4% 0,7% 

Fonte: Seade, 2015 

Verifica-se que a renda média da população que reside na Bacia do Alto Juquiá é inferior à média da 

RMSP, que é de R$ 948,06 ao mês. Os municípios de Itapecerica da Serra e Juquitiba apresentam as 

menores rendas per capita entre os municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá. É importante 

salientar que Juquitiba e São Lourenço da Serra têm suas sedes municipais dentro da Bacia, sendo 

que Itapecerica da Serra possui uma pequena parte de seu território inserido no manancial. Apesar 

de Ibiúna possuir apenas áreas rurais inseridas na Bacia, é o município com a maior média de renda 

per capita. 

5.2.2.2. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) avalia as condições de vida nos municípios 

paulistas, identificando a localização espacial das áreas que abrigam os segmentos populacionais 

mais vulneráveis à pobreza. O IPVS considera, além da renda, a escolaridade e o ciclo de vida familiar 

nas áreas geográficas correspondentes aos setores censitários. Para o presente estudo, a análise do 

IPVS torna-se especialmente importante, pois trabalha com territórios menores, permitindo maior 

aproximação dos números à realidade de cada setor censitário analisado. O Quadro 5.2 apresenta as 

dimensões e os critérios utilizados para a qualificação dos territórios e das populações neles inseridas 

quanto ao nível de vulnerabilidade à pobreza. A situação de vulnerabilidade das populações 

residentes na Bacia do Alto Juquiá é apresentada na Tabela 5.12 por município.  
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Quadro 5.2 – Grupos de Vulnerabilidade e Dimensões do IPVS 

Grupos 
Nível de 

Vulnerabilidade 

Dimensões 
Situação e Tipo de Setores 

por Grupo 
Condição 

Socioeconômica 
Ciclo de Vida Familiar 

1 Baixíssima  Muito Alta 
Famílias jovens, adultas e 
idosas 

Urbanos e rurais não 
especiais e não subnormais 

2 Muito Baixa Média Famílias adultas e idosas 
Urbanos e rurais não 
especiais e não subnormais 

3 Baixa Média Famílias jovens 
Urbanos e rurais não 
especiais e não subnormais 

4 Média Baixa Famílias adultas e idosas 
Urbanos não especiais e não 
subnormais 

5 Alta Baixa 
Famílias jovens em setores 
urbanos 

Urbanos não especiais 

6 Muito Alta Baixa 
Famílias jovens residentes em 
aglomerados subnormais 

Urbanos subnormais 

7 Alta Baixa 
Famílias idosas, adultas e 
jovens em setores rurais 

Rurais 

Fonte: SEADE (2013) 

 

Tabela 5.12 – IPVS na Bacia do Alto Juquiá 

Municípios Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 
sem 

informação 

Ibiúna  
Hab. 0 219 0 0 0 0 880 135 

% 0,0% 17,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,3% 10,9% 

Itapecerica da 
Serra 

Hab. 0 72 0 7 24 0 0 109 

% 0,0% 34,0% 0,0% 3,3% 11,3% 0,0% 0,0% 51,4% 

Juquitiba 
Hab. 0 748 905 10.323 8.952 0 5.686 746 

% 0,0% 2,7% 3,3% 37,7% 32,7% 0,0% 20,8% 2,7% 

São Lourenço da 
Serra 

Hab. 0 1.900 1.265 6.758 3.425 0 189 78 

% 0,0% 14,0% 9,3% 49,6% 25,2% 0,0% 1,4% 0,6% 

Bacia do Alto 
Juquiá 

Hab. 0 2.939 2.170 17.088 12.401 0 6.755 1.068 

% 0,0% 6,9% 5,1% 40,3% 29,2% 0,0% 15,9% 2,5% 

Fonte: SEADE (2010) 
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 Conclusões 

Destaca-se que mais de 85% da população residente na Bacia do Alto Juquiá se enquadra entre os 

grupos de média a alta vulnerabilidade, caracterizadas pela baixa condição socioeconômica, o que 

equivale a mais de 36 mil habitantes. Por outro lado, apenas 12% da população se enquadra entre os 

grupos de muito baixa e baixa vulnerabilidade, o que corresponde a pouco mais de 5 mil habitantes.  

O município de Ibiúna apresenta a maior porcentagem de população com vulnerabilidade alta e 

muito alta, 71,3%, devendo ser considerado o fato de possuir apenas território rural dentro da área 

estudada; sendo que essa população representa apenas 2,1% da população total da Bacia. Juquitiba 

possui 53,5% de sua população enquadrada nos grupos de alta e muito alta vulnerabilidade, sendo os 

valores totais mais representativos, quase 15 mil habitantes, ou 35% da Bacia. São Lourenço da Serra 

têm 26,5% de sua população nestas condições, o equivalente a 3,6 mil habitantes, ou 9% da 

população da Bacia.   

O menor percentual de população em alta ou muito alta vulnerabilidade é atribuído à Itapecerica da 

Serra, 11,3%. Lembrando que o território do município na Bacia do Alto Juquiá é de apenas 468 

hectares, não sendo representativo para o município como um todo, ou para o contexto da Bacia. O 

Mapa 5.14 apresenta a distribuição especial da vulnerabilidade social nesta área. 
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5.3. Desenvolvimento Econômico 

Para o reconhecimento das características econômicas dos municípios que compõem a Bacia do Alto 

Juquiá, fez-se uma análise do Produto Interno Bruto Municipal (PIB Municipal – IBGE, 2012) destes 

municípios considerando os setores (i) Agropecuário; (ii) Industrial (inclusive mineração); e, (iii) 

Serviços. Vale lembrar que os municípios estão parcialmente inseridos na Bacia e, por esta razão, a 

quantificação do PIB não se restringiu à área da Bacia. O território da Bacia do Alto Juquiá abrange 

uma área muito reduzida do município de Itapecerica da Serra, que acaba por ser pouco relevante 

diante das contribuições das áreas dos outros municípios integrantes. Desta forma, a análise 

apresentada não considera os dados e informações econômicas do município de Itapecerica da Serra. 

A Fundação SEADE define o PIB como a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em 

determinado período, em uma determinada região. O PIB Municipal é composto pelo valor 

adicionado estimado das atividades econômicas agrupadas nos setores Agropecuário, Industrial e de 

Serviços, além dos impostos5. A Tabela 5.13 apresenta o somatório do PIB Municipal, registrado em 

2012, por setor econômico, nos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá. Na sequência, a Figura 

5.3 apresenta, para cada município, a composição do PIB Municipal, ou seja, o percentual 

equivalente a cada setor que o compõe. 

Tabela 5.13 – PIB Municipal dos municípios inseridos nas Bacia do Alto Juquiá - 2012 

Municípios 
PIB - 2012 (mil reais) 

Agropecuária Indústria Serviços Impostos Total per capita 

Ibiúna 58.350 149.964 651.798 86.624 946.737 13,10 

Juquitiba 334 46.626 223.755 30.320 301.035 10,35 

São Lourenço da Serra 2.253 25.097 129.826 20.502 177.678 12,48 

Fonte: IBGE, 2012. 

Verifica-se que o setor de serviços é o que mais contribui na composição do PIB, sendo responsável 

por mais de 68% dos valores totais. Em seguida, são significativas as parcelas referentes ao setor da 

indústria e aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios, correspondente à soma dos impostos 

indiretos federais. O setor agropecuário não apresenta representatividade no PIB dos municípios 

inseridos na Bacia do Alto Juquiá, com exceção do município de Ibiúna em que o setor correspondeu 

a 6,16% do PIB Total. De maneira geral, este cenário acompanha a participação dos setores no PIB da 

RMSP e do Estado de São Paulo. 

Ibiúna é o município com maior valor total de PIB (946 milhões de reais) na Bacia do Alto Juquiá. 

Este é seguido pelos PIBs dos municípios de Juquitiba (301 milhões de reais) e de São Lourenço da 

Serra (177 milhões de reais). 

                                                           

5
 As atividades econômicas consideradas no cálculo compõem 15 categorias: agropecuária; indústria extrativa mineral; 

indústria de transformação; construção civil; serviços industriais de utilidade pública; comércio; transportes; serviço de 
alojamento e alimentação; comunicações; serviços financeiros; administração pública; aluguel e serviços prestados às 
empresas; educação e saúde; outros serviços; e serviços domésticos. 
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Fonte: IBGE, 2012 

Figura 5.3 – Composição do PIB nos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá 

A partir dos dados apresentados, fez-se um levantamento dos municípios com as contribuições mais 

significativas de cada setor. Em relação ao PIB do setor de serviços, destacam-se as contribuições do 

município de Ibiúna. No setor da indústria, verifica-se pouca expressividade nos municípios da Bacia 

do Alto Juquiá. Apesar de alguma contribuição no município de Ibiúna, o setor agropecuário não 

apresenta contribuições relevantes nos municípios da Bacia do Alto Juquiá quando comparado aos 

outros setores. É importante observar que, para a maior parte dos municípios da RMSP as taxas de 

crescimento do PIB sofreram redução no ano 2012, em comparação com os anos anteriores, 

resultando em um crescimento mais modesto da economia. As informações obtidas sobre os 

principais setores econômicos existentes na Bacia do Alto Juquiá, e que podem ter impacto na 

gestão de recursos hídricos, quer seja pela demanda de recursos hídricos necessária nos processos 

produtivos, ou pelo potencial poluidor atribuído ao segmento são apresentadas no APÊNDICE E. 

5.4. Abastecimento de Água 

Os itens subsequentes trazem informações sobre demandas hídricas, localização dos pontos de 

captação outorgados, assim como índices operacionais e demais aspectos que envolvem a gestão do 

abastecimento de água nos municípios integrantes da Bacia do Alto Juquiá. O serviço de 

abastecimento de água é um dos componentes dos serviços de saneamento básico, conforme 

estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei Nº 11.445/2007, que 

estabelece, entre outras diretrizes, a universalização do acesso dos serviços de saneamento. Tal 

diretriz atende o Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257/2001), onde a política urbana tem como 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana 

mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis e ao saneamento ambiental. 

5.4.1. Demanda pelo Uso da Água 

Durante análise preliminar, optou-se por considerar as vazões captadas indicadas no Plano Diretor de 

Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista de 2013 como base para o 

cálculo das demandas. No estudo da Macrometrópole, os dados de demanda foram apresentados 

para três grandes usos: urbano; industrial; e irrigação. Durante este processo, no entanto, 

evidenciou-se a necessidade de melhorar a estimativa de demandas mediante a consideração de 

outras metodologias de cálculo e não apenas os dados provenientes das outorgas, incorporando à 

análise outros usos efetivos na área de abrangência do estudo, tais como: mineração; dessedentação 

animal; usos não consuntivos; e outros usos.  
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O primeiro passo para o aperfeiçoamento das informações correspondeu à obtenção dos cadastros 

de outorgas existentes no recorte territorial de interesse, junto ao Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE), a fim de confirmar as vazões apresentadas e identificar os usos preponderantes na 

Bacia do Alto Juquiá. Após o recebimento do banco de dados do DAEE, realizou-se a organização das 

informações, da seguinte maneira: (i) Dos dados recebidos, foram desconsiderados àqueles 

classificados como “Cadastros DAEE”, uma vez que, de acordo com a própria instituição, os referidos 

cadastros correspondem às vazões pouco representativas, e que, por este motivo, são isentas de 

outorgas. Neste sentido, foram considerados apenas os dados indicados como “Portarias”; (ii) 

Realizou-se, ainda, um filtro das outorgas, sendo consideradas na análise aquelas com data de 

vencimento a partir de janeiro de 2013; e, (iii) As informações foram agrupadas de modo a 

corresponder aos sete usos analisados. 

Após os ajustes das vazões outorgadas, percebeu-se que as mesmas não eram suficientes para a 

análise de todos os usos e, por este motivo, outras metodologias foram consideradas. As fontes e os 

métodos utilizados bem como os valores finais encontrados para a determinação das demandas na 

Bacia do Alto Juquiá são detalhados a seguir. Importante comentar que nesta Bacia não foram 

identificadas outorgas para os usos não consuntivos, mineração e dessedentação animal. 

5.4.1.1. Abastecimento Humano 

Realizou-se uma averiguação a respeito das vazões outorgadas na área de abrangência da Bacia do 

Alto Juquiá, e percebeu-se a existência de doze (12) outorgas para o Abastecimento Público em todo 

o seu recorte territorial. Isto pode ser observado na Tabela 5.14, a seguir.  

Tabela 5.14 – Vazões outorgadas – Abastecimento Público nos municípios da Bacia do Alto Juquiá 

Município Usuário Tipo de Captação L/s 

Itapecerica da Serra 
Hideo Kuramoto Subterrânea 0,43 

Cesar Itiro Kuramoto Subterrânea 0,58 

Juquitiba 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Superficial 45,28 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Subterrânea 2,48 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Subterrânea 0,75 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Subterrânea 5,22 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Subterrânea 1,81 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Subterrânea 0,97 

São Lourenço da Serra 

João Koga Superficial 0,01 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Superficial 15 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Superficial 21,3 

Cia Saneamento Básico Estado São Paulo Subterrânea 2,78 

Total 96,61 
Fonte: DAEE, 2015. 

Nota-se que, além de pouco numerosas, as vazões concedidas ao abastecimento humano na área de 

abrangência da Bacia não são acompanhadas de valores expressivos. Percebe-se, ainda, que dentre 

as doze (12) outorgas apresentadas, nove (09) são destinadas à Cia Saneamento Básico do Estado de 
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São Paulo (Sabesp). Neste contexto, com vistas a confirmar o cenário indicado a partir do banco de 

outorgas, optou-se pela incorporação de outras fontes de dados à análise, a fim de evitar possíveis 

subestimações a respeito da demanda de abastecimento no recorte territorial de interesse. São elas: 

(i) Atlas - Abastecimento Urbano de Água (2010); (ii) SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (2013); e, (iii) PDE- Plano Diretor de Esgotos da Região Metropolitana de São Paulo 

(2010). 

Salienta-se que, este último documento apresenta valores relacionados unicamente ao esgoto 

gerado. Desta forma, realizou-se o cálculo para obtenção das vazões captadas para uso urbano, uma 

vez que o esgoto representa, de acordo com o SNIS, 80% da vazão destinada ao abastecimento. Após 

o cálculo, realizou-se uma comparação entre os dados obtidos, a partir de cada uma das referidas 

fontes, com vistas a indicar àqueles que melhor representassem a realidade da área estudada. Isto 

pode ser visto na Tabela 5.15.  

Tabela 5.15 – Somatório de vazões captadas por fonte examinada 

Bacia Município 
Sistema de 

Abastecimento 
SABESP –
PDE* (L/s) 

Vazão 
DAEE 
(L/s) 

Vazão 
SNIS  
(L/s) 

Vazão Atlas  
(Projeção 2015) 

(L/s) 

Alto 
Juquiá 

Ibiúna Ibiúna - - 115,19 80,13 

Itapecerica da 
Serra 

Alto Cotia 

383,75 1,01 412,89 378,88 Guarapiranga 

Santa Adélia 

Juquitiba 

Bairro Barnabés 

120,00 56,51 45,67 111,80 Sede Juquitiba 

Senhorinha 

São Lourenço da 
Serra 

Paiol do Meio  

62,50 39,09 21,57 59,01 
Sede- São Lourenço da 

Serra 

Despézio 

TOTAL 566,25 96,61 595,32 629,82 

* Calculado 

(-) Não encontrados na Bacia do Alto Juquiá. 

Fonte: DAEE (2015); SNIS (2013); ANA (2010b); e PDE (2010).  

Cabe destacar que os sistemas supracitados não se encontram no recorte territorial da Bacia Alto 

Juquiá, e atendem a outros municípios, além dos inseridos dentro de seus limites. Além disso, é 

importante ressaltar que as vazões outorgadas foram especializadas, e consideradas, apenas aquelas 

inseridas dentro do recorte territorial da Bacia, enquanto que os demais dados foram considerados 

para o município como um todo. Neste caso, a diferenciação existente entre os dados outorgados, 

para as demais fontes de dados é esperada. Apesar de estes dados divergentes já serem esperados, a 

fim de se desviar de uma possível subestimação nos valores demandados ao abastecimento humano, 

julgou-se plausível desconsiderar as vazões outorgadas na análise do abastecimento. Neste caso, 

ponderou-se a respeito da utilização dos dados encontrados no PDE, SNIS e no Atlas Abastecimento. 

Assim percebeu-se que tanto o Atlas como o SNIS apresentam valores próximos aos disponibilizados 

pela SABESP no PDE.  
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Contudo, por se tratar de dados calculados a partir da geração de esgotos, optou-se por utilizar os 

dados do PDE, apenas no âmbito comparatório. Notou-se também que o somatório das vazões 

encontradas no Atlas é superior às encontradas no SNIS. Em todo o caso, ao analisar o valor per 

capita por município e os índices de perdas, não foram identificadas grandes discrepâncias. Além 

disso, os valores do Atlas correspondem a índices de 2010 projetados para 2015, o que infere a uma 

margem de erro considerável, se comparados aos dados do SNIS, que apresentam informações mais 

atuais (2013). Neste sentido, realizou-se uma análise minuciosa e constatou-se que em ambas as 

fontes são encontradas informações relevantes para o estudo, as quais, se usadas adequadamente 

podem complementar-se.  

Neste cenário, optou-se pela utilização conjunta desses dois bancos de dados, valendo-se do SNIS 

como fonte principal de informações para o abastecimento humano, uma vez que possui maior 

detalhamento a respeito das captações urbanas e rurais, que incorporam informações de 

lançamento; enquanto que o Atlas indica valores apenas para a porção urbana do território.  

Em contrapartida, o SNIS possui sistema de preenchimento auto declaratório, o que potencializa o 

surgimento de lacunas em seu banco de dados. Neste contexto se dá a utilização das informações 

expostas no Atlas, tanto para o preenchimento das referidas lacunas, como para a inserção de 

informações suplementares, não encontradas no SNIS, tais como a localização dos pontos de 

captação e o percentual da população atendida por cada sistema de abastecimento, por exemplo. A 

Tabela 5.16, sintetiza os sistemas integrados existentes na área estudada, incluindo as vazões 

tratadas e o percentual de contribuição de cada um deles no abastecimento dos municípios inseridos 

na Bacia do Alto Juquiá.  
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Tabela 5.16 – Abastecimento Humano – Bacia do Alto Juquiá 

Município 
Sistema de 

Abastecimento 
Tipo de 

Captação 

Vazão 
destinada 

para o 
abastecimento 
do município, 
por cada um 
dos sistemas 

(L/s) 

Somatório 
Vazões 

Superficiais 
(L/s) 

Somatório 
Vazões 

Subterrâneas 
(L/s) 

Vazão Total 
demandada 

para o 
Município 

(L/s) 

Vazão Total 
demandada 

para a 
porção 

urbana da 
Bacia (L/s) 

Ibiúna Isolado Ibiúna Superficial 115,19 115,19 0,00 115,19 - 

Itapecerica 
 da Serra 

Integrado Alto 
Cotia 

Superficial 114,29 

408,55 4,34 412,89 - 
Integrado 

Guarapiranga 
Superficial 294,26 

Isolado Santa 
Adélia 

Subterrânea 4,34 

Juquitiba 

Isolado Bairro 
Barnabés 

Subterrânea 4,96 

37,73 7,94 45,67 45,67 
Isolado Sede 

Juquitiba 
Superficial 37,73 

Isolado 
Senhorinha 

Subterrânea 2,98 

São Lourenço 
 da Serra 

Isolado Paiol 
do Meio 

Superficial 6,64 

19,91 - 21,57 21,57 
Isolado Sede- 
São Lourenço 

da Serra 
Superficial 13,27 

Isolado 
Despézio 

- 1,66 

Total - - 595,32 581,38 12,28 595,32 67,24 

 (-) Não possui demanda na Bacia, pois suas porções territoriais inseridas nela são rurais. 

Fonte: ANA (2010b); e SNIS (2013). 

Cabe destacar que, os municípios supracitados encontram-se parcialmente inseridos no recorte 

territorial da Bacia do Alto Juquiá e, portanto, apesar dos municípios apresentarem 595,32 L/s 

indicados para o abastecimento público em suas áreas de abrangência, esta não é uma realidade 

para a porção territorial inserida na Bacia. Notou-se, com isso, que apenas os municípios de São 

Lourenço da Serra e Juquitiba apresentam áreas urbanas em suas parcelas inseridas dentro da Bacia. 

Como os sistemas isolados destes dois municípios referem-se a bairros totalmente inseridos na Bacia 

e, que os municípios de Ibiúna e Itapecerica da Serra não possuem áreas urbanas dentro do recorte 

territorial da área de estudo, chegou-se ao valor de 67,24 L/s de água demandada para o 

abastecimento humano na Bacia do Alto Juquiá. Cabe destacar que, a ausência de informações a 

respeito dos demais municípios, não, necessariamente, significa que estas regiões não possuam 

abastecimento de água, mas sim, que estas localidades possuem soluções alternativas de 

abastecimento, aquém do sistema público convencional, como poços, por exemplo. O detalhamento 

a respeito dos sistemas responsáveis pelo abastecimento dos municípios alocados na área de 

abrangência da Bacia do Alto Juquiá é apresentado na Tabela 5.17 a seguir. 
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Tabela 5.17 – Sistemas de Abastecimento – Bacia do Alto Juquiá 

ATLAS SNIS Participação 
no 

Abastecime
nto do 

Município 
(%) 

Sistema  
Mananciais 

Constituintes 
Tipo de 

Captação 

Municípios 
da Bacia do 
Alto Juquiá 
atendidos  

Vazão captada 
p/ 

Abastecimento 
no município 

(L/s) 

Isolado Ibiúna Rio Sorocabuçu  Superficial Ibiúna 115,19 100 

Total demandado para os municípios da Bacia  115,19   

Isolado Santa Adélia 
Poço Santa 

Adélia  
Subterrânea 

Itapecerica 
da Serra 

4,34 1,05 

Total demandado para os municípios da Bacia  4,34   

Isolado Bairro 
Barnabés 

Poços Bairro 
Barnabés  

Subterrânea Juquitiba 4,96 10,87 

Total demandado para os municípios da Bacia  4,96   

Isolado Sede Juquitiba 
 Ribeirão dos 

Godinhos/Soares 
Superficial Juquitiba 37,61 82,61 

Total demandado para os municípios da Bacia  37,61   

Isolado Senhorinha  Poço Senhorinha Subterrânea Juquitiba 2,98 6,52 

Total demandado para os municípios da Bacia  2,98   

Isolado Paiol do Meio 
 Rio São 

Lourenço 
Superficial 

São Lourenço 
da Serra 

6,64 30,77 

Total demandado para os municípios da Bacia  6,64   

Isolado Sede- São 
Lourenço da Serra 

 Rio São 
Lourenço 

Superficial 
São Lourenço 

da Serra 
13,27 61,54 

Total demandado para os municípios da Bacia  13,27   

Isolado Despézio  - - 
São Lourenço 

da Serra 
1,66 7,69 

Total demandado para os municípios da Bacia  1,66   

Integrado Alto Cotia 

Represas Pedro 
Beicht e 

Cachoeira da 
Graça 

Superficial 
Itapecerica 

da Serra 
114,29 27,68 

Total demandado para os municípios da Bacia  114,29   

Integrado 
Guarapiranga 

Represa 
Guarapiranga, 

Reversão 
Billings-

Taquecetuba, Rio 
Capivari 

Superficial 
Itapecerica 

da Serra 
294,26 71,27 

Total demandado para os municípios da Bacia 294,26   

(-) Não encontrado. 

Fonte: ANA (2010); e SNIS (2013).   
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5.4.1.2. Irrigação 

As vazões outorgadas pelo DAEE foram consideradas suficientes para determinar a demanda para 

irrigação, uma vez que a área abrangida pela agricultura irrigada na região é pouco expressiva. De 

acordo com o banco de dados do DAEE, dos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá, o único 

que possui outorga para a irrigação é o município de Itapecerica da Serra. Isto pode ser observado na 

Tabela 5.18, a seguir. 

Tabela 5.18 – Vazões Outorgadas para Irrigação na Bacia do Alto Juquiá 

Finalidade Município Usuário Tipo de Captação l/s 

Irrigação Itapecerica da Serra Hideo Kuramoto Captação Subterrânea 0,35 

Total 0,35 
DAEE (2015). 

Nota-se ainda, ao observar a Tabela 5.18 que além de haver apenas uma única vazão concedida na 

área da Bacia para este uso, seu valor é pouco representativo, com apenas 0,35 L/s.  

5.4.1.3. Indústria e Mineração 

A análise das demandas para o uso industrial e para a mineração foi embasada unicamente nas 

outorgas. Tal atitude é justificada, a partir do pressuposto de que, mesmo que nem todas as 

indústrias e mineradoras distribuídas no recorte territorial de interesse possuam outorgas, pelo 

menos os grandes usuários da região possuem suas outorgas devidamente cadastradas junto ao 

DAEE, uma vez que este é um dos critérios para a obtenção do Licenciamento Ambiental. 

Neste contexto, realizou-se a espacialização das outorgas, e percebeu-se, no recorte territorial da 

Bacia do Alto Juquiá, a existência de dois pontos de captação, concedidos a estabelecimentos 

industriais, e nenhum voltado à atividade mineradora. Contudo, conforme informações obtidas em 

visitas de campo há na área de abrangência da Bacia, estabelecimentos mineradores. Porém, de 

acordo com os critérios estabelecidos para a análise, os mesmos não serão inclusos no estudo, uma 

vez que não existem outorgas cadastradas para os referidos estabelecimentos, junto ao DAEE. Isto 

posto, as vazões identificadas para uso industrial podem ser observadas na Tabela 5.19 a seguir. 

Tabela 5.19 – Vazões Outorgadas para Indústria na Bacia do Alto Juquiá 

Finalidade Município Usuário Tipo de Captação l/s 

Indústria Juquitiba OXY Química e Metalúrgica Ltda. 
Captação 

Subterrânea 
0,07 

Indústria São Lourenço da Serra 
STICKOLOR Ind. e Com de Autoadesivos 

Ltda. 
Captação 

Subterrânea 
0,1 

Total 0,17 

Nota-se que, apesar de haver dois estabelecimentos industriais outorgados no recorte territorial da 

Bacia do Alto Juquiá, os mesmos não possuem vazões consideráveis, atingindo, juntas, uma captação 

de apenas 0,17 L/s. 
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5.4.1.4. Dessedentação Animal 

Durante a análise das demandas para o uso da água destinado à dessedentação animal, verificou-se a 

inexistência de pontos de captação outorgados na área de abrangência da Bacia do Alto Juquiá. 

Sendo assim, a fim de minimizar potenciais subestimações a respeito das vazões demandadas para 

este uso nos municípios envolvidos, considerou-se a produção pecuária do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013). Constatou-se então, que o município de Ibiúna – inserido no 

recorte territorial da Bacia – possui produção pecuária em sua área de abrangência.  

Neste contexto, optou-se, pela determinação da demanda destinada para a dessedentação animal 

no município de Ibiúna, através do cálculo da metodologia encontrada no Plano de Aproveitamento 

Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste do Brasil (PLIRHINE). O referido método determina que 

um BEDA (Bovinos Equivalentes para a Demanda de Água), equivale a 50 litros de água por dia; e gera os 

seguintes coeficientes de consumo, conforme demonstram a Tabela 5.20 e a Tabela 5.21.  

Tabela 5.20 – Coeficientes de Consumo por tipo de Rebanho 

Tipo de Rebanho Consumo (l/dia) - PLIRHINE 
Coeficientes ANA - Estudo de demandas 

(l/dia) 

Bovinos 50 50 

Bubalinos 50 50 

Equinos, Muares e Asininos 40 40 

Suínos 10 18,7 

Ovinos e Caprinos 8 10 

Coelhos 0,25 0,25 

Galináceos - Total - 0,22 

Galináceos - Galinhas - 0,27 

Codornas - 0,18 

(-) Não encontrado. 

Fonte: SUDENE (1980) 

Tabela 5.21 – Coeficientes de Manutenção e Limpeza 

Animais Espécies Manutenção e Limpeza (%/100) 

Aves 
Galináceos - Total 0,5 

Galináceos - Galinhas 0,2 

Suínos - 0,5 

Fonte: SUDENE (1980) 

Utilizaram-se então, os coeficientes supracitados, juntamente com os dados de produção pecuária 

(IBGE, 2013) para a aplicação da seguinte expressão matemática: 

BEDA = nº de bovinos + nº de equinos + nº de asininos + (nº de caprinos + nº de ovinos) /5 + nº de suínos/4  

Após a aplicação da expressão supracitada, encontrou-se o valor demandado para a dessedentação 

animal no município de Ibiúna. Isto pode ser observado na Tabela 5.22, a seguir. 
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Tabela 5.22 – Demanda Total para Dessedentação Animal - por Município 

Municípios Demanda Municipal (L/s) 

Ibiúna 7,25 
 Fonte: IBGE (2013); e PLHIRINE (1980).     

Ressalta-se, porém, que a demanda municipal encontrada não deve ser contabilizada na análise, uma 

vez que o município de Ibiúna – tampouco sua área de agropecuária – encontra-se totalmente 

inserido no recorte territorial da Bacia. 

Neste contexto, a fim de evitar possíveis superestimações dos valores, realizou-se a interseção do 

uso do solo da área de estudo com a delimitação da Bacia do Alto Juquiá. Após o cruzamento das 

informações, identificou-se que a área de cultivo e criação de animais ocupa 14,60 km² do município 

de Ibiúna, não sendo possível verificar qual o percentual de área ocupado pelo mesmo uso, na área 

do município fora da Bacia.  

Isto ocorre, pois para o desenvolvimento dos trabalhos, recebeu-se o uso do solo apenas da área de 

estudo inserida dentro do recorte territorial da RMSP. Ademais, o município de Ibiúna, não se 

encontra totalmente inserido dentro desta área, e assim, impossibilita-se a identificação da região 

coberta por agropecuária no município como um todo.  

Ainda assim, a necessidade de adequar o valor de 7,25 L/s apenas para a parcela inserida na Bacia do 

Alto Juquiá não se extingue. Neste sentido, como os 7,25 L/s correspondem à demanda total do 

município, apesar das limitações metodológicas, optou-se pela utilização do cálculo proporcional da 

área inserida dentro da área da Bacia. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.23, a 

seguir. 

Tabela 5.23 – Demanda para Dessedentação Animal na Bacia do Alto Juquiá 

Município Demanda Municipal (L/s) Demanda Inserida na Bacia (L/s) 

Ibiúna 7,25 2,12 
Fonte: Emplasa (2007); IBGE (2013); e PLHIRINE (1980).  

5.4.1.5. Outros Usos e Usos Não Consuntivos 

Para a determinação da demanda por “outros usos” e usos “não consuntivos”, consideraram-se as 

vazões outorgadas como fonte principal, uma vez que usos considerados nessas categorias dispõem 

de pouca expressividade na área abrangida e, por este motivo, a realização de maiores refinamentos 

torna-se dispensável.  

A Tabela 5.24, a seguir, apresenta os dados outorgados para “outros usos” na Bacia do Alto Juquiá. 
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Tabela 5.24 – Vazões Outorgadas para “outros usos” na Bacia do Alto Juquiá 

Município Usuário Tipo de Captação l/s 

Juquitiba Presidente Juquitiba Auto Posto Ltda Captação Subterrânea 0,33 

São Lourenço da Serra Autopista Regis Bittencourt S.A. Captação Subterrânea 0,14 

Total 0,47 
Fonte: DAEE (2015) 

Nota-se, que os valores encontrados para os “outros usos” na área de abrangência da Bacia, 

possuem pouca relevância, se comparadas, por exemplo, com o abastecimento humano na mesma 

região. Não foram identificadas vazões outorgadas para usos “não consuntivos”.  

A Tabela 5.25 a seguir traz um resumo das principais demandas de água na Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela 5.25 – Resumo das demandas de água na Bacia do Alto Juquiá 

Município ∑ Vazões Captadas L/s 

Abastecimento Humano 67,24 

Indústria 0,17 

Mineração - 

Irrigação 0,35 

Dessedentação Animal 2,12 

Outros Usos  0,47 

Não consuntivos - 

Total 70,35 

(-) Não encontrado. 

Fonte: SNIS (2013); e DAEE (2015). 

Nota-se, que a demanda preponderante na Bacia do Alto Juquiá corresponde ao abastecimento 

humano, e que esta é parcialmente atendida a partir de captações inseridas em sua área de 

abrangência, somadas à importação de água de mananciais fora de seu recorte territorial.  

O Mapa 5.15 apresenta a localização das capitações superficial e subterrânea outorgadas.  
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5.4.2. Gestão do Abastecimento de Água 

Na Bacia do Alto Juquiá, o serviço de abastecimento de água dos municípios de Ibiúna, Itapecerica 
da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra é de responsabilidade da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – Sabesp.  

5.4.2.1. Índices Operacionais 

A Tabela 5.26 a seguir apresenta as informações operacionais do abastecimento nos municípios 
inseridos na Bacia do Alto Juquiá, que tiveram como base os dados cadastrados no SNIS (2014). 

Tabela 5.26 – Informações operacionais do abastecimento nos municípios que integram a Bacia 

Municípios 

Informações Operacionais  

Ligações 
totais 

Ligações 
ativas6 

Economias 
ativas6 

Rede de 
abastecimento 

(m/hab.) 

Volume 
consumido 

(1.000m³/ano) 

Consumo 
médio per 

capita 
(l/hab.dia) 

Ibiúna  13.181 11.639 11.889 5,1 1895,70 180,70 
Itapecerica da Serra 42.544 37.942 44.073 2,7 6385,60 128,90 
Juquitiba 6.529 5.622 5.677 8,1 975,70 196,10 
São Lourenço da Serra 3.317 2.996 3.005 4,6 452,10 183,50 
Fonte: SNIS (2014)  Ano Base: 2013. 

Conforme Tabela 5.26, o município de Juquitiba possui o maior consumo médio per capita da área de 
estudo, com 196,10 L/hab./dia, enquanto que o município de Itapecerica da Serra é o que apresenta 
o menor o consumo per capita que é de 128,90 L/hab./dia.  

As Figuras a seguir apresentam a evolução dos índices de atendimento total e urbano, bem como as 
perdas de distribuição entre os anos de 2011 e 2013. 

                                                             

6 Economia refere-se ao imóvel de uma única ocupação ou subdivisão de imóvel com ocupação independente das demais, 
que seja identificável ou comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, que tenha instalação privada ou 
comum para o uso de abastecimento de água ou coleta de esgoto. Já o número de ligação é o Ramal predial conectado à 
rede de distribuição de água ou à rede coletora de esgoto. Pode estar ativa ou inativa. O que definem que sejam ativas são 
aquelas que se encontravam em funcionamento no último dia do ano de referência. 
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Figura 5.4 – Índices de atendimento total 

Fonte: SNIS, 2012; 2013; 2014. 

O município de Itapecerica da Serra apresentou melhor o índice de atendimento total (85%) 

classificado como regular, entretanto, nota-se que o município de São Lourenço da Serra, que possui 

atendimento classificado como ruim (47%), apresentou uma pequena melhora em seu atendimento 

total de abastecimento de água. O município de Juquitiba manteve o nível de atendimento 

basicamente constante que também é classificado como ruim (≈46%). Os municípios de Itapecerica 

da Serra e Ibiúna apresentaram piora no atendimento, durante os três anos avaliados. 

A mesma avaliação foi realizada para os índices de atendimento urbano, conforme demonstra a 

Figura 5.5. 

 
Figura 5.5 – Índices de Atendimento Urbano  

Fonte: SNIS, 2012; 2013; 2014 
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Como é possível observar na Figura 5.5, os índices de atendimento urbano são bem diferentes entre 

os municípios da Bacia. Porém, os índices de atendimento mantiveram constantes durante o período 

analisado para todos os municípios, sendo o município de Ibiúna o que apresentou o melhor índice 

de atendimento urbano (100%) classificado como bom e o de São Lourenço da Serra responsável 

pelo pior atendimento urbano (51%), classificado como ruim.  

 

A Figura 5.6 a seguir apresenta os resultados quanto às perdas sofridas em cada município da Bacia 

do Alto Juquiá. 

 

Figura 5.6 – Índices de perda por distribuição 
Fonte: SNIS, 2012; 2013; 2014 

 

Em 2014, os municípios de Itapecerica da Serra e Ibiúna apresentaram os maiores índices de perdas 

(48%), índice considerado não satisfatório. Já os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra 

apresentaram os menores valores de perdas (33%), sendo classificados como regular neste quesito. 

Mesmo assim, os municípios de São Lourenço e Juquitiba apresentaram um pequeno aumento nas 

perdas de água no último ano.  
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5.4.2.2. Atendimento e Caracterização do Abastecimento de Água nos Municípios 

O Mapa 5.16 a seguir identifica as áreas com os maiores índices de atendimento por sistemas 

públicos, compostos pelos principais Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) dos municípios 

inseridos na Bacia do Alto Juquiá. 

Utilizando-se dados censitários do IBGE (2010), conforme metodologia explicada no APÊNDICE E, 

chegou-se a um índice de 56% de atendimento dos serviços de abastecimento de água na Bacia do 

Alto Juquiá, sendo que os maiores índices se localizam justamente nas áreas urbanas, principalmente 

as sedes municipais de Juquitiba e São Lourenço da Serra e os bairros atendidos pelos sistemas 

públicos de abastecimento de água.  

Vale destacar que boa parte do território da Bacia do Alto Juquiá é composto por chácaras e 

propriedades rurais, que utilizam soluções individuais, não consideradas nesse levantamento. Tal 

situação é predominante no território dos municípios de Itapecerica da Serra e Ibiúna que se insere 

na Bacia, suas sedes e áreas urbanas se concentram em território externo ao manancial.  

Importante também considerar que na Bacia do Alto Juquiá existem áreas com loteamentos e 

ocupações irregulares que não são atendidas pelos SAAs, agravando a ocorrência de ligações 

clandestinas na rede de água, como, por exemplo, o bairro Jardim das Palmeiras em Juquitiba, que se 

constitui de uma favela que abriga 106 moradias com 370 habitantes.  

No município de Juquitiba, o SAA atende as localidades Barnabés e Senhorinhas, os bairros 

Palmeiras, Palmeirinha e Jardim das Palmeiras são atendidos pelo SAA do município de São Lourenço 

da Serra. O município de São Lourenço da Serra possui três sistemas isolados, sendo: (i) sistema 

principal, responsável pelo abastecimento de água da sede municipal e os bairros de Barrinha, Jardim 

Serrano, Portal, Godóes, Carolinas e Rita Soares; (ii) sistema Paiol do Meio, que atende os bairros de 

Paiol do Meio, Floreal Parque e Palmeirinhas, além dos três bairros de Juquitiba, conforme 

mencionado; e, (iii) sistema Despézio, para atendimento da população local por captação 

subterrânea. 
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5.4.2.3. Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento 

Entre os municípios pertencentes à Bacia do Alto Juquiá, somente Itapecerica da Serra é atendido 

por sistemas integrados (Alto Cotia e Guarapiranga), contudo, o território do município que se insere 

no manancial possui características rurais, sendo esta porção do município não atendida por esses 

sistemas.  

Os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra são atendidos por sistemas isolados, operados 

pela Sabesp, conforme demonstra a Tabela 5.27. Ibiúna também é atendido por sistema isolado da 

Sabesp, porém, a área atendida não se insere na Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela 5.27 – Especificações técnicas dos sistemas de abastecimento de água 

Munícipio 
Tipo de 
Sistema 

SAA Operadora 
Categoria 

da 
Operadora 

Reservatório Tratamento 
Capacidade 
ETA (m³/s) 

Juquitiba Isolado 

Sede 
Juquitiba 

Sabesp 
Companhia 

Estadual 

Ribeirão dos 
Godinhos/Soares 

ETA 
Juquitiba 

0,05 

Barnabés 
Captação 

Subterrânea 
Simplificado 0,005 

São 
Lourenço 
da Serra 

Isolado 

Sede São 
Lourenço 
da Serra 

Sabesp 
Companhia 

Estadual 

Rio São Lourenço 

ETA São 
Lourenço 

0,03 

Paiol do 
Meio 

ETA Paiol do 
Meio 

0,01 

Despézio 
Captação 

Subterrânea 
Simplificado 0,003 

Fonte: ANA (2010); *SABESP (2015e). 

O Mapa 5.17 identifica a infraestrutura existente para o abastecimento de água na Bacia do Alto 

Juquiá, incluindo redes de distribuição de água, captações, reservatórios e estações de tratamento. 
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5.4.2.4. Projetos em Planejamento e/ou Execução 

Entre os projetos que estão em fase de planejamento ou implantação, destaca-se dois projetos da 

Sabesp que consistem na transferência de 1 m³/s do Rio Juquiá para o Ribeirão Santa Rita, através de 

uma adutora com extensão aproximada de 5,3 km e diâmetro de 1.000 mm, e na transferência de 2 

m³/s do Rio São Lourenço para o Ribeirão das Lavras na bacia do Guarapiranga, através de 9 km de 

adução (SABESP, 2015f).  

Além disso, para aumentar a oferta de água na RMSP, está em andamento implantação do Sistema 

Produtor São Lourenço (SPSL), pela Sabesp. O referido sistema consiste em um conjunto de 

instalações para captação de uma vazão média anual de 6,4 m³/s de água no Reservatório Cachoeira 

do França para, através da interligação ao Sistema Integrado Metropolitano (SIM) operado pela 

Sabesp, servir de reforço e regularização do abastecimento público de água de cerca de 1,5 milhões 

de habitantes dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira e Vargem Grande 

Paulista, situados na região oeste da RMSP (SABESP, 2011). Não se trata, portanto, de uma medida 

para o atendimento do abastecimento de água dos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá. A 

Figura 5.7 a seguir, apresenta a localização das obras de transposição de águas, bem como a futura 

adutora do Sistema São Lourenço. 

 

Figura 5.7 – Obras de Abastecimento de Água Planejadas 
Fonte: SABESP (2015e) 
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 Conclusão 

Apesar de manterem bons índices de abastecimento urbano de água, os municípios da Bacia do Alto 

Juquiá possuem diferenças quanto aos seus índices de abastecimento total de água, indicando a 

necessidade de ampliação dos sistemas municipais de abastecimento público.  

Existem muitas áreas carentes de abastecimento, principalmente as rurais e as comunidades urbanas 

irregulares, onde são adotadas soluções individuais, comumente desprovidas de tratamento e 

análises de qualidade, o que resulta em riscos à saúde humana com consequente agravamento de 

doenças de veiculação hídrica. Ademais, as áreas não atendidas muitas vezes adotam o 

abastecimento por ligações irregulares, o que pode comprometer a qualidade da água tratada 

distribuída pelos sistemas, e aumentar o risco de contaminação. Outro fator a se considerar são os 

índices de perdas, dos sistemas de abastecimento municipais evidenciando desperdícios.  

Conclui-se que ainda são necessárias intervenções e ações de manutenção preventiva e corretiva na 

infraestrutura existente. Estas consistem basicamente na manutenção dos componentes de 

abastecimento, na verificação e eliminação de ligações irregulares, assim como na ampliação do 

serviço para universalização do atendimento de abastecimento urbano de água.  

5.5. Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto 

A seguir serão apresentadas informações sobre o esgotamento sanitário das áreas que compõem a 

Bacia do Alto Juquiá.  

O serviço de esgotamento sanitário também é um dos componentes dos serviços de saneamento 

básico, estabelecido pela Política Nacional de Saneamento Básico - PNSB, instituída pela Lei Nº 

11.445/2007, que estabelece, entre outras diretrizes, a universalização do acesso dos serviços de 

saneamento. Tal diretriz atende o Estatuto das Cidades, através da Lei Nº 10.257/2001, onde a 

política urbana tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana mediante a garantia do direito à cidades sustentáveis e ao saneamento 

ambiental. 

5.5.1. Geração de Efluentes 

Realizou-se a estimativa das vazões referentes ao lançamento de esgotos domésticos na Bacia do 

Alto Juquiá, utilizando dados fornecidos pelo SNIS correspondentes ao “esgoto gerado com sistema 

público a partir do abastecimento de água”. Para suprir eventuais lacunas, tais como a identificação 

das ETEs responsáveis pelo atendimento dos municípios, foram considerados os dados obtidos no 

Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: tratamento de esgotos urbanos, estudo 

atualmente em desenvolvimento pela Agência Nacional de Águas (ANA). De acordo com o SNIS, a 

geração de esgoto doméstico corresponde a 80% do total de água consumido para fins de 

abastecimento humano. A Tabela 5.28 apresenta os valores consumidos em cada um dos municípios 

que integram a Bacia do Alto Juquiá e a correspondente geração de esgoto doméstico.  
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Tabela 5.28 – Lançamento de Esgotos Domésticos – Bacia do Alto Juquiá 

Município ETE (Atlas) 
SNIS- Vazão 

Consumida no 
Município (L/s) 

Esgoto gerado com sistema 
público (L/s) (Retorno 80%)* 

Ibiúna Piai/Paruru/Ibiúna 60,11 48,08 

Itapecerica da Serra Integrado Barueri 202,49 161,99 

Juquitiba Juquitiba 30,94 24,75 

São Lourenço da Serra São Lourenço Paiol do Meio 14,34 11,47 

TOTAL 307,88 246,29 

*Calculado, a partir da vazão consumida no município.  

Fonte: SNIS (2014) Ano base: 2013 e Atlas Despoluição (em execução). 
 

Das ETEs supracitadas, as únicas que estão inseridas na parcela urbana dos municípios são as ETEs 

Juquitiba, São Lourenço e Paiol do Meio. O Mapa 5.18 apresenta a localização dos pontos de 

lançamento de esgoto conforme outorgas do DAEE (2015). Ressalta-se a existência de padrões de 

emissão e qualidade, conforme as exigências previstas na Lei nº 9.866/97, respeitando os limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. Esta legislação apresenta níveis de restrição que proíbem o lançamento 

dos esgotos in natura. Salienta-se, contudo, que as informações dispostas na tabela estão 

relacionadas aos dados de esgoto gerado para o município como um todo, enquanto que, apenas 

dois pontos de Lançamento foram identificados na área de abrangência da APRM. Cabe destacar 

ainda que os dados apresentados na Tabela correspondem à área do município como um todo, e não 

somente a porção inserida no recorte territorial da Bacia do Alto Juquiá. O Mapa 5.18, por sua vez, 

apresenta os pontos de lançamento outorgados inseridos na área da Bacia – apenas dois – que, por 

estarem outorgados, encontram-se dentro dos padrões legais exigidos pelo licenciamento ambiental. 
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5.5.2. Gestão de Esgotamento Sanitário 

Na Bacia do Alto Juquiá, os serviços de esgotamento sanitário nos municípios de Ibiúna, Itapecerica 

da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra são de responsabilidade da Sabesp. 

5.5.2.1. Índices Operacionais 

A Tabela 5.29 apresenta informações operacionais de esgotamento sanitário dos municípios 

integrantes da Bacia do Alto Juquiá.  

Tabela 5.29 – Informações operacionais do esgotamento sanitário nos municípios que integram a 

Bacia 

Municípios 

Informações Operacionais 

Ligações 

totais 

Ligações 

ativas 

Economias 

ativas 

Rede de coleta 

(m/hab.) 

Volume 

coletado 

(1.000m³/ano) 

Volume tratado 

(1.000m³/ano) 

Ibiúna 5.114 4.631 4.631 2,21 594,1 594,1 

Itapecerica da Serra 10.776 10.186 12.016 3,77 1.389,60 1.361,80 

Juquitiba 1.828 1.685 1.704 7,27 217,7 217,7 

São Lourenço da Serra 1.950 1.805 1.812 8,69 212,6 212,6 

Fonte: SNIS (2014) Ano Base: 2013. 

Itapecerica da Serra é o município com o maior número de ligações totais e ativas, de economias 

ativas e de volume coletado e tratado. Ibiúna é o segundo em ligações totais e ativas e em volumes 

de esgoto coletado e tratado, porém é o que apresenta menor rede de coleta. Os municípios de 

Juquitiba e São Lourenço da Serra apresentam valores semelhantes.  

Os gráficos ilustrados nas Figuras a seguir demonstram índices de coleta e tratamento de 

esgotamento sanitário de 2013 e a evolução dos mesmos no período de 2011 a 2013, nos municípios 

que compõem a Bacia do Alto Juquiá. 

 
Figura 5.8 – Índices de coleta de esgoto 

Fonte: SNIS 2012; 2013; 2014 
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Figura 5.9 – Índices de tratamento de esgoto 

Fonte: SNIS, 2012; 2013; 2014 

Analisando o ano de 2013, nota-se que São Lourenço da Serra era o município que possuía melhor 

índice de coleta (47%) e de tratamento (100%). Os piores índices de coleta, em 2013, foram de 

Itapecerica da Serra. No entanto, o município melhorou os índices de tratamento de esgoto entre os 

anos de 2011 a 2013, passando de 57% para 98% de tratamento do esgoto coletado.  

O Mapa 5.19 apresenta os índices de atendimento com redes coletoras na Bacia do Alto Juquiá, 

considerando as áreas beneficiadas pelos principais Serviços de Esgotamento Sanitário dos 

municípios. Utilizando os dados por setor censitário, a média calculada do índice de atendimento da 

Bacia do Alto Juquiá, quanto aos serviços de coleta de esgotamento sanitário, foi de 28%.  

Observa-se que os maiores índices de atendimento se localizam justamente na sede municipal de 

Juquitiba e na sede de São Lourenço da Serra. No caso de São Lourenço da Serra também são 

atendidos os bairros de Carolinas, Paiol do Meio e Despézio. 

As demais localidades/comunidades da Bacia não possuem atendimento pelos sistemas públicos e 

fazem uso de soluções individuais, como a utilização de fossas.  
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5.5.2.2. Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

Na Bacia do Alto Juquiá, parte do esgoto gerado pelos municípios de Ibiúna, Juquitiba e São 

Lourenço da Serra é coletado e tratado através de sistemas isolados, dos quais apenas os sistemas 

municipais de Juquitiba (Sistemas Sede) e São Lourenço da Serra (Sistemas Sede, Despézio e Paiol do 

Meio) atendem a área inserida no manancial. Itapecerica da Serra tem parte de seu esgoto sanitário 

coletado pelo Sistema Barueri, cuja rede não se insere na Bacia do Alto Juquiá. 

A Tabela 5.30 traz um resumo das principais especificações técnicas dos sistemas de esgotamento 

sanitário inseridos na Bacia do Alto Juquiá.  

Tabela 5.30 – Especificações técnicas dos sistemas de esgotamento sanitário da Bacia do Alto 

Juquiá 

ETE Município Operadora 
Categoria 

da 
Operadora 

Eficiência 
de 

tratamento 
(%)* 

Vazão 
projetada 
ETE (L/s)* 

Q 
afluente 

(L/s)* 

Remoção 
DBO do 

(kg/dia)* 

Corpo 
Receptor 

Juquitiba Juquitiba Sabesp 
Companhia 
Estadual 

92,39 20,46 7 425 
Rio São 

Lourenço 

São 
Lourenço 
da Serra 

São 
Lourenço 
da Serra 

Sabesp 
Companhia 
Estadual 

72,73 13 6,03 80 
Rio São 

Lourenço 

Paiol do 
Meio  

São 
Lourenço 
da Serra 

Sabesp 
Companhia 
Estadual 

50 4 2 130 
Rio São 

Lourenço 

Fonte: ANA (2015); *SABESP (2015d). 

 

O Mapa 5.20 apresenta a área de abrangência dos sistemas citados e os seus principais 

componentes, compostos por redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, assim como estações 

de tratamento. 
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5.5.2.3. Projetos em planejamento e/ou execução 

De acordo com as informações do PDE (SABESP, 2010), estão indicadas algumas melhorias nos 

sistemas existentes, como por exemplo, a desativação da ETE existente e a integração do município 

de Itapecerica da Serra ao Sistema Principal. Tal procedimento já está em andamento de acordo com 

as informações do Atlas de Despoluição das Águas (ANA, 2015).  

Para o município de Juquitiba são previstas a ampliação da capacidade da ETE da sede de 18 L/s para 

51 L/s, juntamente com a ampliação da rede de coleta de esgotos, para outros bairros, como o de 

Barnabés, conforme indicado na Figura 5.10 a seguir. Para o município de São Lourenço da Serra 

existe a previsão da substituição da ETE com a implantação do processo de lodo ativado por batelada 

com capacidade de tratamento de 60 L/s e a de substituição da ETE Paiol do Meio por uma ETE 

compacta para o tratamento local. Ressalta-se que tais informações estão contidas no documento 

PDE da SABESP elaborado em 2010.  

 

Figura 5.10 – Obras de Esgotamento Sanitário Planejadas 
Fonte: SABESP (2015d).  
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 Conclusões 

No geral, os municípios almejam a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, através da 

expansão de redes coletoras e a interligação destas ao sistema principal, com consequente aumento 

dos índices de tratamento de esgotos. 

Assim, como para o abastecimento de água, o serviço de esgotamento sanitário na Bacia do Alto 

Juquiá é marcado pela ausência de atendimento em áreas irregulares, como a identificada no item 

5.1.3, e rurais. Neste caso, a adoção de alternativas rudimentares, tais como as fossas sépticas, 

fossas negras ou lançamentos diretos em corpos hídricos ou a céu aberto, representam um risco à 

saúde humana e ao meio ambiente. A percolação de esgoto no solo através de fossas negras pode 

resultar na contaminação de lençóis freáticos, que em alguns casos também são utilizados como 

mananciais de captação de água para uso individual. Já o lançamento direto em corpos hídricos, 

promove a sua contaminação e deterioração, podendo afetar não somente o meio ambiente, como 

também a saúde da população através da propagação de doenças relativas à falta de saneamento.  

Vale ressaltar que durante a visita realizada nos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá, foi 

relatada a dificuldade dos municípios na solução dos problemas referente à regularização de áreas 

municipais e da dificuldade de se aumentar a coleta de esgoto devido à restrição imposta pelo artigo 

22 da Lei Estadual nº 1.172/1976, que impede a instalação de estações de tratamento de esgoto em 

áreas de mananciais fora das Classes A e B de 2ª Categoria. Tal dificuldade em proporcionar a essa 

população o serviço de esgotamento sanitário acarreta no lançamento do esgoto direto ao corpo 

hídrico, sem o devido tratamento. Nessa perspectiva, mostra-se necessário a reavaliação sobre o 

atendimento dos sistemas de esgotamento sanitário da população já estabelecida na Bacia do Alto 

Juquiá. E da limitação que evitem novas ocupações irregulares no município. Ao mesmo tempo, é 

necessário o investimento na ampliação dos sistemas isolados dos municípios para o atendimento de 

todas as residências. 

Informações mais detalhadas sobre a gestão do abastecimento de água e do esgotamento sanitários 

estão disponíveis no APÊNDICE E. 

5.6. Manejo de Resíduos Sólidos 

Este item apresenta os resultados do diagnóstico da situação dos serviços públicos da limpeza 

pública e do manejo dos resíduos sólidos da Bacia do Alto Juquiá. Informações mais detalhadas são 

apresentadas no APÊNDICE E. 

Para o diagnóstico, foram consultados diversos documentos oficiais e legislações, como: (i) Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; (ii) o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011); (iii) Política Nacional 

de Saneamento Básico; (iv) Plano Nacional de Saneamento – Plansab (2013); (v) Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS (2013); (vi) Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo 

(2006); (vii) Plano Estadual de Resíduos Sólidos (2014); (viii) Política Estadual de Saneamento de São 

Paulo (1992); e, (xi) Políticas e Planos Municipais de Resíduos Sólidos e Saneamento. Adicionalmente, 

foram consideradas informações do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (2014), elaborado 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 134 de 246 

 

anualmente pela CETESB, além de informações obtidas junto às prefeituras municipais durante as 

visitas realizadas. 

Os dados sobre resíduos são apresentados conforme sua origem: (i) Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

(ii) Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); (iii) Resíduos da Construção Civil (RCC); (iv) Resíduos Sólidos 

Industriais (RSI); e, (v) Resíduos Sólidos dos Serviços de Saneamento (RSSS). 

Os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU abrangem os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), provenientes 

dos domicílios e comerciais com características semelhantes, e os Resíduos da Limpeza Urbana (RLU), 

gerados nos serviços de conservação e zeladoria das áreas públicas, tais como varrição de vias e 

logradouros públicos, capina, limpeza de praças, entre outros.  

Para este diagnóstico, considerou-se suficiente a apreciação dos dados obtidos para os municípios de 

Juquitiba e São Lourenço da Serra, tendo em vista a pouca representatividade das parcelas 

territoriais dos municípios de Ibiúna e Itapecerica da Serra, principalmente por suas áreas urbanas 

serem remotas aos limites da Bacia. Tal afirmação pode ser observada na Tabela 5.31 a seguir, que 

apresenta a geração de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) de cada município, na Bacia do Alto 

Juquiá. 

Tabela 5.31 – Estimativa de geração de RSD na Bacia do Alto Juquiá - 2015 

Municípios 

GERAÇÃO DE RSD TOTAL DOS 
MUNICÍPIOS

 GERAÇÃO DE RSD DENTRO DA BACIA 

Total 
(t/dia) 

Origem 
Urbana (t/dia) 

Origem Rural 
(t/dia)

 
Total 

(t/dia) 
Origem 

Urbana (t/dia)
 

Origem 
Rural (t/dia) 

São Lourenço da Serra 9,67 8,91 0,74 9,45 8,25 1,21 

Juquitiba 25,67 21,05 4,61 24,58 20,19 4,39 

Ibiúna 60,56 21,77 38,78 0,95 0 0,96 

Itapecerica da Serra 153,21 151,93 1,19 0,17 0,03 0,14 

TOTAL 249,11 203,67 45,353 35,16 28,47 6,70 
Fonte: SNIS (2014) e CETESB (2014). 

Nota-se assim, que a geração de RSD na Bacia corresponde a 35,16 t/dia, dentre os quais, 19,05% são 

de origem rural e 80,95% são de origem urbana.  

Ressalta-se que como nem todos os municípios envolvidos possuem informações sobre a geração de 

resíduos, a estimativa da geração de RSD na Bacia do Alto Juquiá foi feita a partir dos índices de 

geração per capita, relativos ao ano de 2013, do SNIS e da CETESB, aplicados sobre a população 

residente na Bacia projetada pela SEADE para o ano de 2015. 

Como todos os demais serviços sanitários, a coleta domiciliar convencional, responsável pelo 

recolhimento da fração de Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD, também possui um “índice de 

cobertura”, já que alguns aspectos como a infraestrutura viária, o tipo de ocupação, e a densidade 

demográfica podem inviabilizar o acesso dos equipamentos de coleta e afetar a prestação do serviço. 

A situação da coleta dos RSD é traduzida na taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar (Tcu), 

que é obtida através da relação entre o número de habitantes da área urbana com acesso ao serviço 

de coleta domiciliar convencional (porta-a-porta) e a população urbana residente do município. A 
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Tabela 5.32 apresenta a projeção populacional para o ano de 2015 (SEADE, 2015), aplicada à Tcu dos 

municípios, calculada no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 2013 (SNIS, 2013), ou 

em fontes de informação mais atualizadas. 

Tabela 5.32 – Taxa de Cobertura dos Serviços de Coleta Domiciliar na Área Urbana (Tcu) dos 

municípios – 2015 

Municípios Tcu (%) 

População 
Urbana 
(hab.) 

Quantidade 
Gerada pela 
População 

Urbana (t/dia) 

População 
Urbana 

atendida 
(hab.) 

Quantidade 
Coletada na 
Zona Urbana 

(t/dia) 

Quantidade 
NÃO Coletada 

na Zona 
Urbana (t/dia) 

São Lourenço da Serra 100% 
1
 13.595 8,91 13.595 8,91 0 

Juquitiba 87%  24.199 21,05 21.053 18,33 2,72 

TOTAL - 37.794 29,96 34.648 27,24 2,72 
Fonte: SEADE (2011) e PMSB Juquitiba (2010), PMGRS São Lourenço da Serra (2014). 
1 Indicador proveniente do PMSB ou PMGIRS. 

 

Salienta-se que São Lourenço da Serra é o único município da Bacia que possui um Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (2014) e, por este motivo, sua Tcu (100%) foi 

extraída do referido documento.  

Em contrapartida, em Juquitiba, o processo de elaboração do PMGIRS está em andamento, e não 

foram disponibilizadas informações sobre a sua coleta no SNIS (2013) logo, calculou-se a sua Tcu 

(87%) a partir de documentos fornecidos pelo município, por ocasião das visitas feitas em 2015, os 

quais informam uma coleta de 550 mil Kg RSD/mês, ou seja, 18,33 t RSD/ dia. Sendo assim, e 

considerando-se que a quantidade de RSD gerada pela população urbana do município é de 21,05 t 

RSD/dia, infere-se que cerca de 2,72 t/ dia de RSD são gerados e não coletados na área urbana do 

município, ou seja, são destinados de forma desconhecida. Assim, no total (urbano e rural) não são 

coletados cerca de 9,42 RSD t/d. 

A respeito da coleta realizada nas parcelas rurais dos municípios, obteve-se detalhamento apenas 

para São Lourenço da Serra, que, de acordo com seu PMGIRS (2014), atende a 60% de sua população 

rural. Os demais 40% não são atendidos. Nestes casos, os resíduos produzidos são transportados 

pelos proprietários até o ponto de coleta ou são queimados ou enterrados no próprio local. 

Conforme aponta o próprio plano, quase todo o resíduo orgânico produzido nessas propriedades é 

separado e utilizado para compostagem. Já as embalagens de agrotóxicos, em sua maioria, são 

reaproveitadas pelos produtores rurais após a tríplice lavagem nos estabelecimentos onde são 

adquiridos. 

As informações sobre as frequências das coletas de RSD não foram fornecidas pelo SNIS para os 

municípios analisados. Segundo o PMGIRS de São Lourenço da Serra (2014), 100% de sua coleta é 

realizada diariamente. Segundo informações fornecidas pelo município de Juquitiba, 97% da coleta é 

diária e 3% alternada (de 2 ou 3 vezes por semana). Em ambos os casos o atendimento à população é 

considerado adequado, de acordo com o Plansab (2013). 

Sobre o transporte, tratamento e disposição final dos RSU, ambos os municípios destinam seus 

resíduos ao aterro sanitário de Caieiras. No caso de Juquitiba, primeiramente passam por uma área 
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de transbordo, localizado no centro da cidade, onde são triados e temporariamente destinados, e 

posteriormente são encaminhados ao aterro sanitário. De acordo com o Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos (CETESB, 2014), este aterro sanitário possui Índice de Qualidade de resíduos – IQR 

=8,4, sendo classificado como “adequado”. Embora as informações sobre sua vida útil não estejam 

disponíveis no site eletrônico da CETESB em 02/05/2016, quando o acesso às suas licenças 

apresentou erros, infere-se que sua vida útil não seja um problema para o órgão fiscalizador, tendo 

em vista o seu IQR considerado adequado, de 8,4. A este respeito, cabe mencionar que a 

metodologia utilizada pela CETESB para o cálculo deste índice agrega diversos critérios técnicos e 

operacionais como a adequabilidade do monitoramento geotécnico ao aterro; a ocorrência de 

episódio de queima de resíduos a céu aberto; a ocorrência de restrições legais ao uso do solo e 

análise da vida útil do aterro. Por fim, vale destacar que este aterro se encontra fora dos limites da 

Bacia do Alto Juquiá.  

A respeito da coleta seletiva, a Tabela 5.33 apresenta um panorama geral com os dados da coleta 

seletiva, quantidade de material e a existência de associações ou cooperativas organizadas que 

recebem esse material após a coleta nos municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela 5.33 – Panorama da coleta seletiva nos municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá 

Município 
Coleta 

seletiva 
Pop. Urbana Atendida 

t /mês Associação ou Cooperativa 
 (hab.) (%) 

São Lourenço da Serra SIM 13.595 1
70 22,35 

Cooperativa de Recicladores de 
Itapecerica da Serra – CRIS 

Juquitiba SIM 21.053 87 - Cooperju 

TOTAL - 34.648 - - - 
Fonte: COBRAPE, 2015. 
1 

Informação fornecida pelo município. 
(-) Não existente. 

A Prefeitura de Juquitiba informou que 15% do volume de resíduos são coletados seletivamente e 

que a população participa ativamente na separação dos materiais. Na região central, a coleta seletiva 

é realizada três dias por semana, enquanto que nos bairros varia de um a dois dias por semana. Os 

demais resíduos que não são separados nos domicílios passam por uma triagem, realizada pela 

Cooperativa de Recicladores de Itapecerica da Serra – CRIS, localizada junto à área do transbordo 

municipal.  

Já em São Lourenço da Serra, de acordo com o seu PMGIRS (2014), a coleta seletiva é realizada por 

um caminhão às terças, quartas e quintas feiras. Estes resíduos são acondicionados em sacos de ráfia 

de 100 kg e retirados de porta em porta e posteriormente transportados para a Cooperativa de 

Recicladores de Itapecerica da Serra – CRIS. Vale mencionar que não há área de transbordo em São 

Lourenço da Serra devido às dificuldades em se licenciar este tipo de atividade junto à CETESB, o que 

pode ser comprovado pela situação da área de Juquitiba, que vem passando por dificuldades para 

manter a conformidade legal junto ao órgão ambiental. 

No âmbito dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), apenas São Lourenço da Serra possui contrato 

efetivo com empresas responsáveis por sua coleta e disposição final. Os RSS gerados em São 

Lourenço da Serra são provenientes de uma Unidade Básica de Saúde, de três unidades do Programa 
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Saúde da Família e de um Centro de Reabilitação (unidade de fisioterapia). Os RSS são 

acondicionados em recipientes, conforme normas da ANVISA, e coletados pela Consfab Construções 

e Serviços Ltda. Os demais RSS são gerados por duas Clínicas Veterinárias existentes no município e 

por quatro farmácias, sendo transportados pela empresa DPC Construções e Serviços Ltda., com sede 

em Itaquaquecetuba. Ambas empresas- Consfab e DPC- transportam todos os RSS gerados no 

município (900 kg/ mês, conforme visitas técnicas) para a Unidade Integrada de Tratamento e 

Disposição Final dos Resíduos denominada Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda., onde a 

incineração é realizada. 

Já em Juquitiba, foi identificada a geração de 360 kg/ mês de RSS, que são armazenados no pronto 

socorro local, enquanto se dão as negociações com a empresa Serpel. Está previsto que a referida 

empresa seja a responsável pela coleta e disposição adequada dos RSS do município. 

Ambos os municípios carecem de uma legislação específica sobre RSS. Entretanto, não foram 

identificados problemas ou entraves no serviço de coleta, acondicionamento e disposição dos RSS. 

No que se refere aos Resíduos da Construção Civil (RCC), geralmente são descartados 

clandestinamente em estradas vicinais, em especial provenientes de outros municípios da RMSP. 

Considerando-se as dificuldades de se licenciar áreas para a destinação deste material, a 

regularização do manejo desses resíduos encontra-se em vias de acontecer.  

No caso de São Lourenço da Serra, seu PMGRS prevê a utilização deste material em outras 

atividades. O município almeja a utilização de antigas cavas de mineração inoperantes, por exemplo, 

o Porto de Areia. Já em Juquitiba, os RCC são encaminhados à área de transbordo municipal, ao 

aterro de Caieiras e/ou a outras áreas de bota-foras. De maneira geral foram identificadas 

dificuldades desses municípios em licenciar áreas de transbordo, tendo em vista os conflitos desta 

atividade com as restrições de uso e ocupação do solo determinadas pela Lei Estadual 1.172/1976.  

Em relação aos Resíduos Sólidos Industriais (RSI), em ambos os municípios não foram levantadas 

informações, já que são de responsabilidade dos grandes geradores. Como não existem grandes 

geradores nesses municípios, não há geração significativa deste tipo de resíduo nesta área. Apenas 

para São Lourenço da Serra foram indicados no seu PMGRS (2014) dois postos de combustíveis, que 

geram resíduos como papel e papelão, destinados à reciclagem; e aqueles gerados em rampas de 

troca de óleo, estopas e materiais contaminados com óleos e desengraxastes, que são coletados pela 

Preven Engenharia – Segurança e Meio Ambiente Ltda. Salienta-se que o Sistema Nacional de 

Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), também não disponibiliza um Diagnóstico 

dos RSI com recorte municipal apto a subsidiar a caracterização no recorte territorial da Bacia. A 

inexistência de maiores geradores de resíduos industriais na área de abrangência dos municípios 

justifica-se pelas determinações da Lei de Mananciais, que proíbe a existência de estabelecimentos 

industriais nas áreas de mananciais da RMSP. 

Não foram encontradas informações sobre o tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos dos 

Serviços de Saneamento (RSSS) em ambos os municípios.  
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• Conclusões 

A geração total de RSD na Bacia do Alto Juquiá é de 35,16 t/dia, dentre os quais 28,47 t/dia 

correspondem à parcela urbana e 6,70 t/dia à rural. Deste valor total, cerca de 9,42 RSD t/dia não são 

coletados e provavelmente são destinados de maneira irregular dentro da Bacia do Alto Juquiá. Em 

ambos os municípios há dificuldades logísticas para o atendimento de coleta dos núcleos rurais, 

devido à grande extensão territorial, ao relevo acidentado e aos acessos restritos, o que torna a 

coleta custosa e pouco eficiente. Nesses casos, as alternativas usualmente adotadas pela população 

em geral não atendida pelos serviços de coleta domiciliar são a queima, o lançamento em áreas de 

encostas, rios e terrenos vazios, além do descarte em vias e logradouros públicos, contribuindo com 

a poluição difusa de corpos d’água, do solo e demais prejuízos a saúde pública. Os resíduos 

industriais não são relevantes, já que este tipo de atividade não é permitido em áreas de mananciais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Bacia do Alto Juquiá compreende parte dos territórios dos municípios de Ibiúna, Itapecerica da 

Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra, atingindo uma população de 42.404 habitantes e 

abrangendo uma área de 94,7 hectares. Os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra são os 

mais representativos em termos de população residente (40.958 habitantes). O diagnóstico realizado 

identificou que mais de 85% da população residente na Bacia se enquadra entre os grupos de média 

a alta vulnerabilidade, indicando a baixa condição socioeconômica que se verifica na região.   

A análise do uso e ocupação do solo permitiu identificar que quase 95% de todo o território da Bacia 

do Alto Juquiá está recoberto por vegetação, inclusive antrópica, áreas de reflorestamento e cursos 

d´água. Por outro lado, as áreas antropizadas, inclusive as sedes municipais de Juquitiba e São 

Lourenço da Serra, mesmo que inexpressivas, estão localizadas em todo o percurso do rio São 

Lourenço. A existência da rodovia federal Régis Bittencourt (BR-116) favorece a antropização nesta 

região. Nesse sentido, destaca-se a execução das obras do Sistema Produtor São Lourenço, que 

captará 6,4 m3/s do reservatório Cachoeira do França e favorecerá o abastecimento da região oeste 

da RMSP.  

As características de uso e ocupação do solo verificadas favorecem a qualidade das águas da Bacia. 

Apesar disso, faz-se necessária atenção às concentrações de DBO e E. coli, indicando possíveis 

problemas com o despejo de esgotos domésticos sem prévio tratamento, em especial, em todo o 

percurso antropizado do rio São Lourenço. Do mesmo modo, apesar dos bons índices de 

abastecimento urbano de água, observou-se a necessidade de ampliação dos sistemas públicos 

municipais, uma vez que ainda existem áreas, especialmente rurais, desprovidas destes serviços. O 

mesmo foi verificado para o esgotamento sanitário. 

O diagnóstico elaborado permitiu identificar conflitos na região, em especial, pelo fato das leis 

municipais de uso e ocupação do solo serem mais permissivas que a Lei Estadual 1.172/1976. 

Pretende-se, mediante trabalho conjunto com os municípios, mediar os conflitos existentes 

possibilitando o desenvolvimento da região e a conservação das áreas de mananciais. 

O estudo identificou quatro vetores de expansão, sendo três urbanos e um rural. Apesar dos 

problemas identificados, conclui-se que o ordenamento territorial ainda pode ser considerado 

adequado para a produção de água. 

As informações colhidas neste diagnóstico, juntamente com outras informações, permitirão 

determinar metas de concentração ou cargas poluentes mediante utilização de modelagem 

matemática que correlaciona informações sobre uso e ocupação do solo e qualidade das águas. 

Estas definições embasarão as diretrizes, metas e o zoneamento que será proposto para o PDPA do 

Alto Juquiá. 
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

METODOLOGIA - APTIDÃO FÍSICA PARA OCUPAÇÃO URBANA 

Para a determinação da Aptidão Física para a Ocupação Urbana na área de estudo, realiza-se a 

análise conjunta dos seguintes aspectos:  

(i) Geomorfologia/ Geologia (CPRM- Obtido no GEOBANK, 2015);  

(ii) Suscetibilidade à erosão (shape elaborado a partir do estudo: “Orientações para o 

Combate à Erosão no Estado de São Paulo” no período de 1985 a 1997 (DAEE/IPT); 

(iii) Áreas contaminadas (CETESB, 2014); 

(iv) Áreas de risco (propensão a desastres naturais) - (Eventos registrados no período de 

1991 a 2013. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 2013); e 

(v) Manchas de Inundação (Cobrape, 2015). 

Utilizou-se os shapefiles de cada um dos respectivos itens, disponíveis, para identificar a ocorrência 

de cada um dos fatores supracitados na área de interesse. 

Uma vez caracterizada a área de estudo, ainda no âmbito do diagnóstico, realizaram-se análises 

pontuais a respeito de cada um dos itens, e a partir delas, pôde-se identificar as seguintes 

considerações, no que se refere à ocupação urbana: 

(i) Geomorfologia/ Geologia: Foram consideradas as classificações encontradas na Carta de 

Aptidão Física ao Assentamento Urbano, elaborado pelo IPT/EMPLASA (1986). Em 

síntese, são elas:  

Geomorfologia Classificação IPT/EMPLASA Classificação PDPA 2016 
Colinas Áreas favoráveis 

 
Aptas aos usos urbanos 

Morrotes Áreas com restrições localizadas 
Morros baixos Áreas passíveis de ocupação com 

sérias restrições 

 
Planícies aluviais, morrotes 

baixos isolados, morrotes altos 

e morros altos 

Áreas com severas restrições 

Serras e Escarpas Áreas Impróprias Inaptas aos usos urbanos 

 

(ii) Erosão: Foram consideradas aptas ao assentamento urbano as localidades que 

possuíssem níveis de erodibilidade baixa ou muito baixa. Salienta-se que, mediante 
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análises mais aprofundadas, somadas a obras de adequação, quando possível, as áreas 

com suscetibilidade aos processos erosivos “médias” tornam-se potencialmente 

ocupáveis; 

Erosão Classificação PDPA 2016 
Muito Alta  Inaptas aos usos urbanos 
Alta 
Média Ocupação urbana ponderável 

Baixa  Aptas aos usos urbanos 
Muito Baixa 

  

(iii) Áreas Contaminadas: Considerou-se aptas ao assentamento urbano, apenas as áreas 

contaminadas que possuíssem seu status como “reabilitado para uso declarado”; 

Áreas Contaminadas Classificação PDPA 2016 

Contaminada com risco confirmado 

Inaptas aos usos urbanos 

Contaminada em processo de reutilização 
Contaminada sob investigação 

Contaminada em processo de monitoramento p/ 
encerramento 

Contaminada em processo de remediação 

Reabilitada para uso declarado Aptas aos usos urbanos 

 

(iv) Áreas de Risco: As áreas de risco foram indicadas de modo pontual no mapa. Indicou-se 

inaptas as localidades com risco considerado alto (3) ou muito alto (4), no âmbito dos 

desastres naturais. Salienta-se que as regiões com níveis médios (2) foram consideradas 

potencialmente ocupáveis, desde que sejam consideradas algumas especificidades da 

região, quando o processo de instabilização para estas superfícies encontra-se em 

estágio inicial de desenvolvimento.  

Áreas de Risco Graus de Risco Classificação PDPA 2016 
Baixada/Talvegue, 
Encostas/Escorregamentos 
Inundações 
Solapamento 

1- Baixo ou sem risco Aptas aos usos urbanos 

 
2- Médio 
3- Alto  Inaptas aos usos urbanos 
4- Muito Alto 
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(v) Manchas de Inundação: Foram consideradas inaptas as localidades com incidência de 

manchas de inundação em sua área de abrangência.  

A análise da aptidão física da Bacia do Alto Juquiá se deu a partir das seguintes considerações. 

 Localidades onde dois ou mais aspectos apresentaram inaptidão à ocupação urbana, 

foram registradas como áreas inaptas; 

 Quando apenas 01 dos aspectos apresentou inaptidão à ocupação urbana, realizou-se 

avaliação sobre a relevância do mesmo, para categorização da área em inapta; e 

 Áreas urbanas consideradas inaptas foram analisadas em função do grau de antropização 

do território, com vistas a identificar sua aptidão. 

 

GEOLOGIA 

O levantamento dos aspectos geológicos na Bacia do Alto Juquiá possibilitou o reconhecimento das 

rochas existentes em sua área de abrangência. Esta distribuição geológica pode ser vista no Mapa A.1 

a seguir.  
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A Figura a seguir apresenta o percentual de cada tipo de rocha identificado no recorte territorial da 

Bacia do Alto Juquiá. 

 

Figura A.1 – Distribuição Litológica na Bacia do Alto Juquiá 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do CPRM, 2015. 

 

Nota-se que as rochas metamórficas são predominantes na Bacia do Alto Juquiá, correspondendo a 

cerca de 79% da sua área. Além destas, são também encontradas rochas ígneas (19,24%). A tabela 

A.1 apresenta as subclasses referentes a cada tipo de rocha identificada na Bacia estudada.  

Tabela A.1 – Unidades Litológicas na Bacia do Alto Juquiá 

 
Cód. Classe de Rocha Sub- Classe de Rocha 

Área (km²) 

Km² %  

17 

Ígnea 

Granito 97,34 10,27 

23 Granito, Granodiorito, Quartzo-Sienito 40,26 4,24 

16 Granitóide 41,42 4,37 

29 Granodiorito, Monzogranito, Quartzo-Monzonito 3,47 0,36 

11 

Metamórfica 

Filito, Sericita Xisto 9,49 1,00 

33 Mica xisto, Quartzo Xisto 697,50 73,59 

38 Ortognaisse, Biotita Gnaisse 39,79 4,19 

- Não identificado Não identificado 18,5 1,95 

 Total 947,77 100,00 

A coluna com o “código” identifica a litologia no mapa apresentado.  

Fonte: Delimitação das unidades litológicas do Estado de São Paulo pelo CPRM, 2015. 

As rochas metamórficas são formadas por materiais sedimentares, ígneos ou mesmo metamórficos 

que, por algum motivo, foram submetidos a condições adversas de pressão e temperatura. As rochas 

metamórficas mais conhecidas são os gnaisses, xistos e quartzitos. Na Bacia do Alto Juquiá foram 

identificadas as seguintes tipologias de rochas metamórficas: (i) filito, sericita xisto; (ii) mica xisto, 

quartzo xisto; e (iii) ortognaisse, biotita gnaisse. 

A primeira – filito – corresponde a rochas metamórficas xistosas que têm um brilho prateado, sedoso 

e uma cor verde-acinzentada. A segunda – mica xisto – indica as rochas metamórficas de granulação 

grossa, que possuem lâminas de mica, visíveis sem dificuldade e que podem originar-se de um 
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granito, de uma rocha argilosa, de um arenito ou de um calcário impuro. E, por fim, foram 

encontradas as ortognaisses. Estas últimas são, basicamente, gnaisses originados a partir da 

transformação de rochas ígneas e que contém minerais muito semelhantes aos das rochas originais. 

São comumente utilizados para a pavimentação de estradas. 

Na Bacia do Alto Juquiá também foram identificadas rochas ígneas (19,24%), também conhecidas 

como rochas magmáticas ou eruptivas. As rochas ígneas resultam da consolidação do magma 

encontrado na região interior do globo terrestre; ou são oriundas da consolidação do magma 

encontrado na região superficial da terra (rochas plutônicas). Na Bacia do Alto Juquiá, as rochas 

ígneas são encontradas nas variações: (i) granito; (ii) granito, granodiorito, quartzo- sienito; (iii) 

granitóide; e (iv) granodiorito, monzogranito, quartzo- monzonito. Essas rochas originam-se por 

cristalização de um magma rico em sílica, e, por este motivo, designam-se a partir de um magma 

ácido.  

De acordo com TEIXEIRA et al (2009) as rochas ígneas podem conter jazidas de diversos metais, 

dentre eles, o ouro, platina, cobre ou estanho, que trazem à camada superficial da Terra informações 

relevantes relacionadas às regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Sendo assim, sua 

contribuição econômica abrange, desde a utilização das pedras ornamentais oriundas deste tipo de 

rocha, como o uso de fontes termais e de energia geotérmica.  Cabe destacar ainda que solos 

formados por rochas vulcânicas apresentam alta fertilidade para a agricultura, apesar desta atividade 

não ser expressiva na Bacia. 

 

GEOMORFOLOGIA 

Os relevos estão geomorfologicamente relacionados à paisagem física e à configuração atual da 

superfície terrestre. Daí a importância de compreender as especificidades e características do relevo 

na área de abrangência da Bacia do Alto Juquiá, uma vez que tal conhecimento possibilita nortear as 

decisões, referentes ao desenvolvimento do seu PDPA e, assim, atingir um desenvolvimento 

contínuo que impacte minimamente às características ambientais da região. Salienta-se que este 

item está sendo tratado após a análise dos aspectos geológicos, uma vez que, em geral, as formas de 

relevo são determinadas a partir: (i) da composição litológica; (ii) da estrutura geológica; e (iii) dos 

processos geodinâmicos. O objetivo deste trabalho é a apresentação dos tipos de relevo existentes 

na área de abrangência da Bacia, construindo um diagnóstico que possibilite o conhecimento da 

área, direcionando as medidas gestoras. 

Evidenciou-se, durante a análise, a ocorrência de cinco tipos de domínios morfoesculturais 

predominantes na Bacia do Alto Juquiá: (i) morros e serras baixas, (ii) colinas amplas suaves, (iii) 

colinas dissecadas e morros baixos; (iv) escarpas serranas; e (v) montanhoso. A distribuição destes 

domínios morfoestruturais pode ser observada no Mapa A.2. A fim de facilitar a compreensão acerca 

da distribuição geomorfológica da Bacia do Alto Juquiá, elaborou-se a Tabela A.2 a qual apresenta 

informações detalhadas a respeito dos domínios morfoescultural e morfoestrutural, bem como 
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indicação da declividade, da amplitude do topo e do percentual de área em que são encontrados 

estes tipos de relevo na área estudada.  

Tabela A.2 – Unidades Geomorfológicas na Bacia do Alto Juquiá 

Cód. 
Domínio 

Morfoescultural 
Domínio Morfoestrutural Declividade 

Amplitude do 
Topo (m) 

Área 
(Km²) 

% 

- Não identificado Não identificado 
Não 

identificado 
Não 

identificado 
18,45 1,95 

4 
Domínio de colinas 
dissecadas e morros 
baixos 

Domínio dos Complexos 
Granitóides deformados 

5 a 20° 30 a 80 

41,15 4,34 

Domínio de Sequências 
sedimentares Proterozóicas 
dobradas, metamorfizadas 
em baixo grau a médio grau 

9,49 1,00 

Domínio das Sequências 
Vulcanossedimentares 
Proterozóicas dobradas 
metamorfizadas de baixo a 
alto grau 

604,17 63,75 

5 
Domínio de morros 
e serras baixas 

Domínio dos Complexos 
Granitóides deformados 

15 a 35° 80 a 200  93,75 9,89 

Domínio das Sequências 
Vulcanossedimentares 
Proterozóicas dobradas 
metamorfizadas de baixo a 
alto grau 

15 a 35° 80 a 200  46,45 4,90 

7 Escarpas serranas 

Domínio das Sequências 
Vulcanossedimentares 
Proterozóicas dobradas 
metamorfizadas de baixo a 
alto grau 

25 a 60° 300 a 2.000  
50,92 5,37 

Domínio dos Complexos 
Granitóides deformados 

14,89 1,57 

3 
Domínio de colinas 
amplas e suaves 

Domínio dos Complexo 
Granito-gnaisse-migmatítico 
e Granulitos 

3 a 10° 20 a 50  38,84 4,10 

6 
Domínio 
montanhoso 

Domínio dos Complexos 
Granitóides deformados 

25 a 45° 300 a 2.000  29,59 3,12 

Fonte: Delimitação das unidades geomorfológicas do Estado de São Paulo pelo CPRM, 2015. 
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Nota-se que as colinas dissecadas e morros baixos são o domínio predominante da Bacia do Alto 

Juquiá, correspondendo a uma área de cerca de 674 km2 (69 % da área da Bacia), se comparados à 

distribuição dos outros domínios. Este domínio se refere aos relevos com colinas dissecadas, com 

vertentes convexo côncavas e topos arredondados ou aguçados. Possuem equilíbrio no processo de 

pedogênese, originando assim solos bem espessos e bem drenados.  Seu sistema de drenagem 

principal possui deposição de planícies aluviais restritas ou em vales fechados. No que tange à sua 

amplitude, chegam a atingir de 30 até 80 m. 

Os domínios de morros e serras baixas – segundo domínio de maior incidência na Bacia – 

encontram-se em 14,79 % do território estudado e se referem: (i) aos morros convexo côncavos 

dissecados com topos arredondados ou aguçados e (ii) aos morros de topo tabular (característico das 

chapadas intensamente dissecadas), e de topos planos. São esculpidos a partir de diferentes tipos de 

rochas e correspondem a áreas territorialmente amplas. Nas áreas de abrangência deste tipo de 

relevo, os solos formados possuem baixa espessura e estão localizados em terrenos declivosos. É 

possível perceber em sua extensão, a incidência frequente de processos de erosão laminar e linear 

acelerada e, também, de processos de movimentação de massa ocasionais. Este tipo de relevo possui 

amplitude de 80 a 200m. As escarpas serranas também são encontradas no recorte territorial da 

Bacia do Alto Juquiá, e correspondem a cerca de 7% do seu território. Este tipo de domínio possui 

amplitude elevada (de 300 a 2.000m) e relevos significativamente acidentados, normalmente em 

transição, entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas altimétricas. São encontrados, 

comumente, nos arredores de chapadas, platôs, ou de outros relevos elevados. No que tange à 

drenagem, ainda estão em fase de evolução. Seu processo pedogênico indica a formação de solos 

rasos em terrenos muito acidentados, com ocorrência frequente de processos de erosão laminar e 

de movimentos de massa.   

Os domínios de colinas amplas suaves abrangem uma parcela de 4,10% do território da Bacia e 

correspondem às formas pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, de estrutura 

tabular ou alongada. Apresentam sistema de drenagem principal com planícies aluviais relativamente 

amplas. No que tange à formação dos solos, indicam ocorrência restrita de processos de erosão 

laminar ou linear acelerada. Sua amplitude pode atingir de 20 a 50m.  

Por fim, encontra-se na área de abrangência da Bacia do Alto Juquiá o domínio montanhoso. O 

referido domínio possui alinhamentos serranos, maciços montanhosos, front de cuestas e hogback 

(forma de relevo parecida com as cuestas, mas que possui maior inclinação; se visto de perfil, 

assemelha-se a um dorso de porco), e ocupam cerca de 3% do território da Bacia. São 

caracteristicamente muito acidentados, com vertentes predominantemente retilíneas e côncavas, 

escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados, com sedimentação 

de colúvios (porções de solo e detritos acumulados numa encosta, por perda de massa ou erosão 

superficial) e depósito de tálus (fragmentos rochosos de tamanho e forma variáveis, depositados na 

base de um morro ou encosta). Seu sistema de drenagem ainda se encontra em desenvolvimento, e 

em sua área de abrangência, o processo de pedogênese origina solos rasos uma vez que se encontra 

em terrenos bastante acidentados, com processos de erosão laminar e de movimentos de massa 

frequentes. As amplitudes desses relevos chegam a atingir de 300 a 2.000 m, o que facilita a 
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incidência de paredões rochosos subverticais (de 60° a 90°), em seu recorte territorial. O item a 

seguir traz informações sobre os aspectos pedológicos da Bacia do Alto Juquiá. 

PEDOLOGIA 

Este item trata dos tipos de solo existentes na Bacia do Alto Juquiá e descreve as atividades mais 

apropriadas, ou as limitações a que a região fica exposta, devido às suas características pedológicas. 

A configuração pedológica da Bacia do Alto Juquiá pode ser observada no Mapa A.3. A Tabela a 

seguir apresenta a distribuição pedológica existente na área de abrangência da Bacia do Alto Juquiá, 

por quilometragem e percentual de área. Cabe destacar, porém, que a base de dados analisada 

(CPRM, 2015) traz informações sobre os tipos de solo existentes no recorte territorial estudado, mas 

não identifica que tipo de solo está sob a área designada como “área urbana”. Por esta razão, as 

informações são apresentadas considerando além das tipologias dos solos, a parcela denominada 

como área urbana.   

Tabela A.3 – Tipos de solos presentes na Bacia do Alto Juquiá 

Ordem Subordem Símbolo Legenda 
Área (km²) 

km² % 

Área urbana Área urbana AU Área urbana (AU) 2,50 0,26 

Corpos d'água Corpos d'água HD Corpos d'água (HD) 7,79 0,82 

Cambissolos Háplicos CX Cambissolos Háplicos (CX) 15,54 1,63 

Latossolos Vermelho-Amarelos LVA Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) 921,94 97,27 

Total 947,77 100,00 

Fonte: Delimitação das unidades pedológicas do Estado de São pelo CPRM, 2015; e Legenda estabelecida a partir do 

Manual Técnico de Pedologia do IBGE, 1998. 

A partir dos dados relacionados na Tabela A.3, e baseando-se no Mapa Pedológico do Estado de São 

Paulo (OLIVEIRA et al., 1999), pôde-se identificar a expressividade do Latossolos (subtipoLVA) ma 

área de estudo, abrangendo 97,27% da área. O solo do tipo Cambissolo (subtipo CX) é menos 

expressivo, ocupando apenas 1,63% do território. A Figura A.2, a seguir, ilustra a distribuição destes 

percentuais.  

 
Figura A.2 – Porcentagens das unidades pedológicas que ocorrem na Bacia do Alto Juquiá  

Fonte: Elaborado a partir dos dados do CPRM, 2015. 
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Nota-se que os Latossolos abrangem quase a totalidade da Bacia do Alto Juquiá. Estes solos são da 

tipologia Vermelho-Amarelo e são bem profundos. Possuem cor, textura e estruturas bastante 

homogêneas, além de boa fertilidade e propriedades físicas aptas ao desenvolvimento vegetal, 

sendo localizadas, muitas vezes, em áreas de florestas como a Mata Atlântica. Esse tipo de solo é 

encontrado normalmente em relevos mais suaves.  

Além dos Latossolos, são identificados na Bacia do Alto Juquiá os Cambissolos Háplicos (1,63%). Este 

tipo de solo corresponde àqueles pouco desenvolvidos, que apresentam em sua formação 

características do material originário (rochas e pedregulhos) e que possuem baixa profundidade. São 

encontrados, normalmente, em terrenos declivosos, apesar de também serem identificados em 

algumas áreas planas (baixadas), fora da influência do lençol freático. Dessa forma, devido à sua 

formação, este tipo de solo, principalmente, quando encontrado em relevos mais declivosos, possui 

algumas limitações para o uso agrícola, especialmente, devido a alta suscetibilidade aos processos 

erosivos e, também do uso da mecanização.  

Sendo assim, algumas medidas preventivas para o uso deste solo são necessárias. Para solos mais 

planos, deve-se realizar: (i) a correção da acidez e de teores nocivos de alumínio à maioria das 

plantas; e (ii) adubação de acordo com a necessidade da cultura. Para os Cambissolos das encostas, 

deve-se, além das medidas supracitadas, considerar a necessidade de práticas conservacionistas 

devido a maior susceptibilidade aos processos erosivos. (AGEITEC, 2015) O item a seguir traz 

informações sobre suscetibilidade à erosão da Bacia do Alto Juquiá.  

SUSCETIBILIDADE À EROSÃO 

Os processos erosivos são condicionados basicamente por alterações do meio ambiente, provocadas 

pelo uso do solo nas suas várias formas, desde o desmatamento e agricultura, até obras urbanas e 

viárias, que, de alguma forma, propiciam a concentração das águas de escoamento superficial. 

O processo erosivo manifesta-se como fenômeno resultante da ruptura de equilíbrio do meio 

ambiente, decorrente da transformação drástica da paisagem, por eliminação da cobertura vegetal 

natural e introdução de novas formas de uso do solo. Desta forma, o Estado de São Paulo, ao longo 

dos anos de sua ocupação, vem manifestando não só a erosão correspondente à intensificação da 

atividade agrícola, mas também àquela relativa ao uso urbano do solo, como um conjunto de 

processos denudacionais da superfície terrestre. 

O mapa de suscetibilidade à erosão do Estado de São Paulo foi elaborado a partir dos trabalhos 

realizados no projeto “Orientações para o Combate a Erosão no Estado de São Paulo”, no período de 

1985 a 1997, através de um convênio entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (PT). Esse mapa utilizou a abordagem morfopedológica, que 

integra as características geológicas, geomorfológicas e pedológicas das diferentes regiões do Estado 

de São Paulo, para identificar áreas com características de meio físico semelhantes. Associando tipos 

e formas de erosão a cada unidade morfopedológica, obtêm-se classes de suscetibilidade à erosão. 

As classes foram definidas de modo a considerar de maneira integrada a erosão laminar, linear e os 

escorregamentos. Estas unidades foram agrupadas e hierarquizadas em categorias de acordo com a 
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intensidade dos processos erosivos constantes no Mapa de feições erosivas, que subsidiou a 

elaboração do mapa de suscetibilidade à erosão do Estado de São Paulo. São elas: (i) Muito Alta; (ii) 

Alta; (iii) Média; (iv) Baixa; (v) Muito baixa; e (vi) Corpo Hídrico.  

A Figura A.3 possibilita visualizar a incidência de cada categoria na Bacia do Alto Juquiá. Podemos 

observar que 63,31% do território da Bacia do Alto Juquiá se enquadram na categoria de Alta 

Suscetibilidade à Erosão (600,05 Km²). Esta área está localizada na porção norte e oeste da Bacia do. 

Observa-se, também, que 26,20% do território da Bacia do Alto Juquiá estão classificados como 

Baixa Suscetibilidade à Erosão (248,30 Km²). Esta área está concentrada na porção leste da Bacia. 

Cerca de 10% de área está classificada como Muito Baixa Suscetibilidade à Erosão (93 Km²), 

abrangendo o entorno dos principais rios da Bacia. Os demais 0,71% da Bacia (6,69 Km²) constituem 

área de Média Suscetibilidade à Erosão, localizadas na porção norte da Bacia. A ocupação urbana 

localiza-se ao longo da Rodovia Régis Bittencourt, em especial, nos municípios de Juquitiba e São 

Lourenço da Serra. 

 

 

Figura A.3 – Suscetibilidade à Erosão e a Movimentação de Massa, inseridos na Bacia do Alto 

Juquiá 
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Esses dados foram cruzados com outras informações físicas (geologia, geomorfologia, pedologia, 

movimentos de massa, áreas de risco, áreas contaminadas) e ambientais (áreas protegidas) para a 

elaboração do mapeamento de aptidão física para o assentamento urbano, apresentado no capítulo 

3 deste relatório. 

MOVIMENTOS DE MASSA 

Os movimentos de massa estão na categoria de desastres naturais do tipo geológico. Esses 

movimentos estão associados a deslocamentos rápidos de solo e rocha de uma encosta onde o 

centro de gravidade deste material se desloca para fora e para baixo desta feição; e quando ocorrem 

de forma imperceptível ao longo do tempo são denominados de rastejo (TERZAGHI, 1952). 

No Estado de São Paulo, no período entre 1991 e 2012, os desastres associados a movimentos de 

massa atingiram 605.966 pessoas em 165 registrados, especializados em 93 municípios. O número de 

vítimas fatais foi de 61 pessoas e de desabrigados de 10.572 pessoas, com um total de 150 feridos e 

13.913 desalojados. 

Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – Volume São Paulo (2013), o único registro de 

ocorrências de movimentação de massa na Bacia do Alto Juquiá ocorreu em Itapecerica da Serra no 

ano de 2010. 

ÁREAS DE RISCO 

A caracterização das áreas de risco descritas no PDMAT 3 tiveram também como fonte de 

informação os estudos disponibilizados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e 

Instituto Geológico. O PDMAT 3 relacionou também áreas que apresentaram ocorrências de 

inundações, representadas por manchas que indicam a possível extensão que os eventos podem 

atingir. As áreas de riscos geotécnicos e de inundação podem ser classificadas como: 

 Baixada/Talvegue: linha mais profunda de um curso de água ou de um fundo de vale, 

passando por ele as águas de chuva, rios e riachos.  

 Encosta/Escorregamento: todas as superfícies naturalmente inclinadas, que unem duas 

outras superfícies, que por processos naturais podem produzir desestabilizações como 

escorregamentos ou tombamentos.  

 Inundações: elevação de água com tal magnitude que supera os limites da calha principal do 

rio, extravasando para áreas marginais.  

 Solapamento: processo de afundamento do solo. 

A metodologia para a classificação das áreas de risco é a proposta pelo Ministério das Cidades cujos 

níveis de risco variam de 1 a 4: 

 Para inundação: R1 – Baixo ou sem risco: A região apresenta condições potenciais para o 

desenvolvimento de processos de inundação (localização em baixadas ou próximo a cursos d’água, 
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por exemplo), mas apresentam eventos poucos frequentes e com magnitude insignificativa nos 

últimos 5 anos. R2 – Médio: O setor apresenta eventos frequentes de inundação, com registros ou 

relatos de moradores indicando a ocorrência de pelo menos 1 evento de magnitude significativa nos 

últimos 5 anos. R3 – Alto: O setor apresenta frequência elevada de ocorrência de inundações, com 

registros ou relatos de moradores indicando a ocorrência de pelo menos 2 eventos de magnitude 

significativa nos últimos 5 anos.  R4 – Muito Alto: O setor apresenta frequência extremamente 

elevada de ocorrência de inundações, com registros ou relatos de moradores indicando a ocorrência 

de pelos menos 3 eventos de magnitude significativa nos últimos 5 anos (Ministério das Cidades, 

2013). 

 Para Escorregamento: R1 – Baixo ou sem risco: os condicionantes geológicos-geotécnicos 

predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa 

potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Não se 

observam evidências de instabilidade. Não há indícios de desenvolvimento de processos de 

instabilização de encostas e de margens de drenagens. É a condição menos crítica. Mantidas as 

condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 ano.  R2 – 

Médio: os condicionantes geológicos – geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, 

etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de 

processos escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presença de alguma evidência de 

instabilidade. Processo de instabilização em estágio inicial de desenvolvimento. Mantidas as 

condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante 

episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 ano. R3 – Alto: os condicionantes 

geológicos – geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade 

para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presença 

de significativa evidência de instabilidade. Processo de instabilização em pleno desenvolvimento, 

ainda sendo possível monitorar a evolução ao processo. Mantidas as condições existentes, é 

perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e 

prolongadas, no período de 1 ano. R4 – Muito Alto: os condicionantes geológicos – geotécnicos 

predisponentes e o nível de intervenção no setor são de muito alto potencialidade para o 

desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. As evidências de instabilidade 

são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude. Processo de instabilização em 

avançado estágio de desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, é muito provável a 

ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período 

de 1 ano (Ministério das Cidades, 2013). 

Na área da Bacia do Alto Juquiá não há registro de riscos de ocorrência de escorregamentos e 

inundações na região. 

ÁREAS CONTAMINADAS 

Segundo a CETESB (2015), áreas contaminadas são definidas como locais, terrenos ou áreas que 

receberam algum tipo de resíduo ou substância, que, por sua vez, venham a impactar negativamente 

o meio ambiente. O contato dessas substâncias, com tais áreas, pode ocorrer de modo ocasional ou 

acidental; originando-se naturalmente, ou de forma planejada. 
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O processo de contaminação – através de infiltração, deposição, armazenamento, acumulação ou 

enterramento – implica, de modo generalista, no transporte desses resíduos ou substâncias, através 

de rochas, solos e águas subterrâneas.  Neste contexto, as características naturais das regiões 

afetadas no percurso sofrem alterações em suas propriedades, gerando assim impactos ambientais 

relevantes em toda a sua área de abrangência, inclusive em áreas adjacentes. Desta forma, as áreas 

contaminadas identificadas foram classificadas por atividades: (i) postos de combustível; (ii) 

indústrias; (iii) resíduos; (iv) comércio; (v) acidentes; e, (vi) desconhecido. A partir da análise do 

último relatório de áreas contaminadas no Estado de São Paulo, publicado pela CETESB em dezembro 

de 2014, foi possível quantificar, de acordo com as classes supracitadas, as áreas contaminadas 

existentes no recorte territorial da Bacia do Alto Juquiá. A análise permitiu verificar que na Bacia do 

Alto Juquiá há, atualmente, seis (6) pontos de contaminação, sendo: (i) 5 pontos de contaminação 

decorrentes de postos de combustíveis; e (ii) 1 ponto de contaminação decorrente da atividade 

industrial. O Quadro A.1 relaciona e caracteriza os pontos de contaminação existentes na Bacia do 

Alto Juquiá. 

Quadro A.1 – Áreas Contaminadas na Bacia do Alto Juquiá. 

Município 
Número de 

Áreas 
Contaminadas 

Atividade Contaminante Meio Impactado 

Situação atual 
da área 

impactada 
(CETESB) 

Juquitiba 4 
Posto de 

combustível (4) 

Solvente aromático, 
PAHs, combustível 

automotivo (4) 

Água subterrânea, 
solo superficial, 

subsolo 

Em processo de 
remediação 

São 
Lourenço 
da Serra 

2 

Posto de 
combustível (1) 

Solvente aromático, 
PAHs, combustível 

automotivo 

Água subterrânea, 
solo superficial, 

subsolo 

Em processo de 
remediação 

Indústria (1) Metais Água subterrânea 
Contaminada 

sob 
investigação 

Fonte: Relatório de Áreas Contaminadas CETESB, 2014. 

Percebe-se que os meios impactados mais recorrentes na Bacia são águas subterrâneas, solo 

superficial e subsolo, contaminados principalmente por solventes aromáticos, PAHs (hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos) e combustíveis automotivos. De acordo com Soares (2011), compostos como 

benzeno (encontrado nos combustíveis automotivos, como a gasolina), e PAHs possuem potencial 

cancerígeno. Do total das áreas contaminadas na Bacia do Alto Juquiá, uma está sob investigação e 

cinco estão em processo de remediação. Avaliando os 6 pontos de contaminação da Bacia do Alto 

Juquiá verifica-se que estes ocorrem nas sedes municipais inseridas nessa Bacia e ao longo do eixo da 

Rodovia Regis Bittencourt onde se localizam postos de combustível. A localização destes pontos pode 

ser verificada no Mapa A.4.  
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Autos de Infração 

A contaminação de água e do solo também é quantificada pela CETESB nos casos em que se aplicam 

multas e advertências ao agente poluidor, com a função de penalização por atos contra o meio 

ambiente, sejam eles provocados por acidente ou de forma planejada. Para este estudo foram 

quantificadas as infrações com relação à água e o solo nas áreas totais dos municípios que integram a 

Bacia do Alto Juquiá para os anos de 2007, 2010 e 2014. Os dados obtidos são apresentados na 

Figura A.4 a seguir. 

 

Figura A.4 – Histórico de infrações por contaminação da água e do solo na Bacia do Alto Juquiá 

É possível verificar um decaimento contínuo do número de infrações registradas por contaminação 

do solo. Já as infrações por contaminação de água apresentaram aumento ao longo do período 

referido. A Tabela Tabela A.4 a seguir relaciona as infrações registradas pela CETESB nos municípios 

que integram a Bacia do Alto Juquiá no ano de 2014.  

Tabela A.4 - Infrações por contaminação de água e solo nos municípios da Bacia do Alto Juquiá. 

Município Contaminação da Água  Contaminação do Solo 

Ibiúna 3 1 

Itapecerica da Serra 2 1 

Juquitiba - - 

São Lourenço da Serra - - 

Total 5 2 
(-) Zero ocorrências. 

Fonte: CETESB (2014). 

Vale lembrar que os dados apresentados correspondem à área total do município, que ultrapassa os 

limites da Bacia do Alto Juquiá. Itapecerica da Serra, por exemplo, possui uma área total de 150,90 

km2, no entanto, a área do município inserida na Bacia é de apenas 4,69 km2. Pelo fato das 

coordenadas não serem disponíveis, tornou-se inviável verificar se a porção do município com autos 

de infração é a mesma que integra a Bacia. 

 Conclusões 

As informações obtidas para áreas contaminadas e para autos de infração revelam que a Bacia do 

Alto Juquiá não passa por problemas significativos relacionados à contaminação da água e do solo, 
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pois há somente seis pontos de contaminação, e os números de infrações por poluição em solo 

diminuíram e as infrações por contaminação em água foram pouco significativas apenas um registro 

a mais no ano de 2014, além de não possuir nenhuma área contaminada crítica. 

O diagnóstico não identificou as áreas degradadas existente na Bacia do Alto Juquiá.  
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APÊNDICE B – OBJETIVOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

OBJETIVOS BÁSICOS DE MANEJO 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

PROTEÇÃO INTEGRAL USO SUSTENTÁVEL 

Estação 
Ecológica 

Reserva 
Biológica 

Parque 
Nacional 

Monumento 
Natural 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Área de 
Proteção 

Ambiental 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

Floresta 
Nacional 

Reserva 
Extrativista 

Reserva de 
Fauna 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

Preservar a biodiversidade                         

Restaurar amostras de ecossistemas                         

Proteger espécies endêmicas ou 

ameaçadas de extinção 
                        

Propiciar fluxo genético                         

Preservar recursos de fauna e de flora                         

Manejar recursos de fauna e de flora                         

Proteger paisagens e belezas cênicas                         

Proteger sítios abióticos                         

Proteger recursos hídricos                         

Propiciar pesquisa científica e estudos                         

Propiciar educação ambiental                         

Propiciar visitação/ recreação                         
Contribuir para o monitoramento 

ambiental 
                        

Incentivar o uso sustentável dos recursos 

naturais 
                        

Estimular o desenvolvimento regional                         

Servir como zona-tampão                         

Preservar áreas para uso futuro                         

Fonte: Alterado de DRENATEC (2007). 

LEGENDA 

  Objetivo Principal 

  Objetivo Secundário 

  Se possível 

  Não se aplica 
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APÊNDICE C – ORGANOGRAMA DAS ÁREAS PROTEGIDAS 
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APÊNDICE D – DETALHAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

A Lei Federal N° 12.651 de 2012 (Novo Código Florestal) indica as diretrizes para delimitação das 

Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme transcrito abaixo: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os 

efeitos desta Lei: 

I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 [...] metros, para os cursos d’água de menos de 10 [...] metros de largura; 

b) 50 [...] metros, para os cursos d’água que tenham de 10 [...] a 50 [...] metros de largura; 

c) 100 [...] metros, para os cursos d’água que tenham de 50 [...] a 200 [...] metros de largura; 

d) 200 [...] metros, para os cursos d’água que tenham de 200 [...] a 600 [...] metros de largura; 

e) 500 [...] metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 [...] metros; 

II - As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 [...] metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 [...] hectares de 

superfície, cuja faixa marginal será de 50 [...] metros; 

b) 30 [...] metros, em zonas urbanas; 

III - As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento;   

IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 [...] metros;     

V - As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% [...] na 

linha de maior declive; 

VI - As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - Os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100 [...] metros em projeções horizontais; 

IX - No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 [...] metros e 

inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 [...] da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 

definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 

relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - As áreas em altitude superior a 1.800 [...] metros, qualquer que seja a vegetação; 

XI - Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 [...] 

metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.   

§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais 

de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.    

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 [...] hectare, 

fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada 

nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.     

[...]        
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Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou 

abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu 

entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 

30 (trinta) metros e máxima de 100 [...] metros em área rural, e a faixa mínima de 15 [...] 

metros e máxima de 30 [...] metros em área urbana. 

[...] 

Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse 

social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas 

de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 

I - Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 

II - Proteger as restingas ou veredas; 

III - Proteger várzeas; 

IV - Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

V - Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 

VI - Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

VII - Assegurar condições de bem-estar público;  

VIII - Auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 

IX - Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

As APPs são definidas a partir de uma série de características e condicionantes que requerem analise 

do território para sua demarcação. O Mapa D.1 ilustra as APPs na Bacia do Alto Juquiá. Estas APPs 

são formadas, basicamente, por rios e nascentes, pela represa Cachoeira do França e pelas áreas com 

declividade superior à 45º. 

Analisando o Mapa, é possível verificar que as APPs de rios e de nascentes estão distribuídas por 

todo o território da Bacia do Alto Juquiá. Já a APP da represa do Cachoeira do França se localiza à 

oeste dessa Bacia, nos municípios de Juquitiba e Ibiúna, e as APPs de topos de morro e de 

declividade superior a 45º acompanham os limites superiores da Bacia do Alto Juquiá, adentrando a 

região central de nordeste à sudoeste.   

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art6ix
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RESERVA DA BIOSFERA DO CINTURÃO VERDE DA CIDADE DE SÃO PAULO 

A Reserva da Biosfera é uma tipologia de área protegida instituída pelo Programa Internacional 

Homem e a Biosfera (MaB7 em inglês) da UNESCO e é criada a partir da indicação de governos locais. 

O Decreto 60.302/2014 dispõe que a Reserva da Biosfera visa a “[...] preservação da diversidade 

biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação 

ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações”. 

Dentre os benefícios da criação de um Cinturão Verde, merecem destaque: (i) abrigo de mananciais 

que abastecem a cidade e as cabeceiras e afluentes dos rios que cortam a área urbana; (ii) 

estabilização do clima; (iii) auxílio à recuperação atmosférica; (iv) abrigo de biodiversidade de 

espécies; (v) proteção dos solos de áreas vulneráveis, amenizando as enchentes na malha urbana; e 

(vi) garantia de usos sociais. 

A Reserva da Biosfera inserida nos limites da Bacia do Alto Juquiá é a do Cinturão Verde da Cidade 

de São Paulo (RBCV), parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Essa Reserva foi 

proposta pelo Brasil em 1993 e aprovada pelo MaB no mesmo ano, sendo declarada pela UNESCO no 

ano seguinte. Tanto os limites como também o zoneamento foi alterado em 2008 a partir de um 

processo de revisão que envolveu as duas Reservas da Biosfera supracitadas. 

De acordo com o Instituto Florestal, a declaração do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo como 

Reserva da Biosfera foi motivada porque a cidade de São Paulo concentra 10% da população 

brasileira e apresenta baixos índices de área verde por habitante. Em função de estar alocada em 

região urbana, a RBCV sofre algumas ameaças, dentre elas: (i) especulação imobiliária; (ii) grandes 

obras de infraestrutura; (iii) regulamentação fundiária precária; (iv) extração ilegal de recursos 

florestais; (v) mineração; (vi) lixo urbano; e (vii) poluição atmosférica. 

Para o planejamento do uso e ocupação do solo, a RBCV foi dividida em três zonas (IF, 2015c; RBMA, 

2008), a saber: 

(i) Zonas Núcleo, as quais se referem às áreas significativas de ecossistemas específicos em que 

as diretrizes são de que os usos antrópicos devem ser restritos ou mesmo proibidos. As 

Zonas Núcleos são formadas pelas Unidades de Conservação de Proteção Integral do SNUC 

somadas às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e às Zonas de Vida Silvestre 

das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), ambas consideradas de Uso Sustentável pelo SNUC. 

(ii) Zonas de Amortecimento e Conectividade, subjacentes às Zonas Núcleo e nas quais as 

atividades desenvolvidas devem ser adequadas às características da Zona Núcleo. As Zonas 

de Amortecimento e Conectividade são constituídas pelas: (i) APAs; (ii) Áreas de Proteção aos 

Mananciais (APMs); (iii) Rede de Parques e Áreas Verdes dos municípios de Santo André e 

                                                           

7 
Man and the Biosphere.
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São Paulo8; (vi) Zona Especial de Interesse Ambiental do Plano Diretor do município de Santo 

André; (vii) Florestas Maduras; (viii) Corredor ecológico e de biodiversidade entre os Parques 

Estaduais da Cantareira e do Juquery; e (ix) Áreas prioritárias para conservação marinha. 

(iii) Zonas de Transição e Cooperação, cujas diretrizes permitem um uso mais intensivo do solo e 

dos recursos ambientais e onde devem ser estimuladas práticas de desenvolvimento 

sustentável. As Zonas de Transição e Cooperação incorporam as áreas restantes da Reserva, 

exceto pelas grandes manchas urbanas. 

A Bacia do Alto Juquiá insere-se nas três zonas da RBCV, conforme ilustrado no Mapa D.2, a saber: (i) 

Zona Núcleo, que está localizada a sudoeste do município de Ibiúna, ao norte do município de São 

Lourenço da Serra e a sul-sudeste do município de Juquitiba; (ii) Zona de Amortecimento e 

Conectividade nos limites norte e sul da Bacia do Alto Juquiá; e (iii) Zona de Transição e Cooperação 

a nordeste e na parte central da Bacia do Alto Juquiá. A área da Reserva inserida nos limites da Bacia 

é de 947,8 Km² do total de 118.735,9 Km² (MMA, 2015).   

 

  

                                                           

8
 De acordo com RBMA (2008), “[...] o acesso aos bancos de dados gerenciados por meio de geotecnologias “GIS”, ou 

mesmo a ausência de base de informações digitalizadas, impediram a inclusão de demais municípios nesta fase de revisão 
do zoneamento da RBCV [...]”. 
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ÁREAS DE ESTUDO DO PLANO DE EXPANSÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS DO GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

O governo do Estado de São Paulo iniciou, em 2011, o Plano de Expansão das Áreas Protegidas 

embasado, principalmente, nas Metas Aichi do Plano Estratégico para Biodiversidade 2011-2020 da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e no Programa BIOTA-FAPESP de 1999-2008 (SMA; CPB, 

2013). Esse Plano é sustentado pelo inciso XXV do Artigo 2º do Decreto 60.302/2014, o qual diz que, 

dentre os objetivos e as diretrizes do SIGAP, está a busca pela: 

[...] proteção, de forma integrada e sempre que se mostrar conveniente e oportuna, de 
grandes áreas protegidas de diferentes categorias, próximas, justapostas ou contíguas, 
integrando as diferentes atividades de conservação da natureza, uso sustentável dos recursos 
naturais e a restauração e recuperação dos ecossistemas nelas contidos. 

Isso porque o intuito do Plano de Expansão das Áreas Protegidas considera as pressões antrópicas 

que têm sido exercidas sobre o bioma da Mata Atlântica e, portanto, a necessidade de serem criadas 

estratégias e ações políticas para sua conservação por meio de grandes corredores ecológicos, que 

cruzem o Estado de São Paulo do Paraná ao Rio de Janeiro, de modo a garantir a existência e o fluxo 

das espécies de fauna e de flora (SÃO PAULO, 2014; SMA & CPB, 2013; informação verbal)9. 

Por meio da Comissão Paulista da Biodiversidade (CPB), que foi criada em 2011 pelo Decreto Nº 

57.402, iniciaram-se projetos pilotos com a criação de quatro Áreas Sob Atenção10 Especial do Estado 

de São Paulo em Estudo para Expansão da Conservação da Biodiversidade (ASPE) com vistas à 

realização de estudos, como: (i) levantar os atores sociais que atuam na região; (ii) executar 

levantamentos antrópicos, fundiários e naturais; (iii) destacar a integração entre o planejamento 

regional e os Planos Diretores municipais; (iv) sugerir área(s) de unidades(s) de conservação que 

pode(m) ser criada(s) na região, com respectiva(s) categoria(s) de manejo, bem como a eventual 

necessidade de mosaico de unidades de conservação e corredor ecológico (SMA, 2013b, p.1-2); (v) 

elaborar minuta de decreto com memorial descritivo para as unidades de conservação sugeridas; (vi) 

sugerir ações para fiscalização emergencial; (vii) sugerir pagamento por serviços ambientais; e (viii) 

identificar fontes de recursos para as propostas.  

Dentre as áreas de estudo piloto, destaca-se a ASPE Jurupará-Caucaia cuja parcela de seu território 

está inserida na Bacia do Alto Juquiá (375,46 Km² do total de 538,38 Km²). 

Um Grupo de Trabalho foi criado especificamente para a região Japi - Morro Grande [Caucaia] - 

Jurupará pela Resolução SMA Nº 20/2013 e teve seus representantes designados pela Portaria da 

Chefia de Gabinete Nº 11/2013 com o intuito de avaliar e desenvolver estudos sobre as estratégias 

para conservação e conectividade para manutenção da biodiversidade da região compreendida entre 

Japi - Morro Grande - Jurupará, destacando aqueles voltados à criação de unidades de conservação, 

mosaico e corredor ecológico, subsidiando ações futuras da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SMA, 2013b). 

                                                           
9
 Informação verbal a partir de diálogo com o gabinete da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

10
 Exceto pelo Decreto Estadual Nº 60.302/2014, em todos os outros documentos a ASPE é traduzida como Área Sob 

Proteção Especial.  
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Área Sob Proteção Especial Jurupará-Caucaia 

O Decreto Estadual Nº 60.302/2014 conceitua as Áreas Sob Proteção Especial (ASPE) como um “[...] 

perímetro territorial definido em ato do Secretário do Meio Ambiente destinado à realização de 

estudos visando possível implantação de soluções e instrumentos de política pública ambiental com 

vistas à manutenção da integridade de ecossistemas locais ameaçados” (SÃO PAULO, 2014, p.5). 

Para melhor entendimento da área protegida denominada Área Sob Proteção Especial (ASPE), 

Capocchi (1993, p.19) escreveu em um artigo da Revista DAE – SABESP que: 

as ASPES são definidas pela autoridade competente (por exemplo IBAMA, SMA) como medida 
de proteção de determinadas áreas ou bens que, posteriormente, com base em pesquisas e 
estudos específicos, poderão ser incluídas em outras “áreas naturais” de conservação e 
proteção mais restritivas. Ou seja, num primeiro momento, não tendo a autoridade 
competente a possibilidade de definir uma área de terra como sendo, na verdade, uma APA, 
uma ARIE, etc. para que não fique desprotegida, é definida, inicialmente, como uma ASPE 
para nela serem mantidos o equilíbrio e a preservação da biota nativa, bem como a qualidade 
do meio ambiente. 

A ASPE Jurupará-Caucaia foi criada pela Resolução SMA Nº 91 de 2013 e teve sua área definida pelo 

Artigo 1º dessa resolução como: 

[...] limítrofe à Área de Proteção Ambiental de Itupararanga e à Reserva Florestal do Morro 
Grande (Caucaia), estendendo-se até o limite do Parque Estadual de Jurupará, situada nos 
Municípios de Cotia, São Lourenço da Serra, Ibiúna e Juquitiba, totalizando 51.814 (cinquenta 
e um mil, oitocentos e catorze) hectares, delimitada pelo memorial descritivo constante do 
Anexo desta Resolução. 

 

A acepção da ASPE Jurupará-Caucaia destinou-se, sobretudo, de acordo com o Artigo 2º da 

Resolução SMA Nº 91/2013, à proteção da Mata Atlântica e à promoção da conectividade entre as 

unidades de conservação de seu entorno. Para tal, o Artigo 4º da resolução supracitada afirma que 

pode-se firmar convênios e protocolos com órgãos federais, estaduais, municipais, instituições de 

pesquisa e entidades da sociedade civil, e desenvolver cooperação com demais interessados.  

Com relação às recomendações dessa área de interesse ambiental, o Artigo 3º da Resolução SMA Nº 

91/2013 destaca que medidas devem ser providenciadas para evitar o desmatamento, as drenagens 

inadequadas e ações que ameacem a integridade do ecossistema local. É importante destacar que 

nenhuma outra restrição administrativa, além dessas que estão previstas na Resolução SMA Nº 

91/2013, pode ser estabelecida para a ASPE Jurupará-Caucaia, de acordo com o Decreto Estadual Nº 

60.302/2014 (§ 4º, inciso III, Artigo 5º). 

A ASPE Jurupará-Caucaia, excetuando-se os limites sul e extremos leste e oeste, estende-se por todo 

território centro-norte da Bacia do Alto Juquiá, sobrepondo-se a outras áreas protegidas, tais como: 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (Zonas Núcleo, de Amortecimento e 

Conectividade e de Transição e Cooperação); Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cruz 

Preta; RPPNs Meandros I, II e III; Reserva Florestal do Morro Grande; Zona de Amortecimento do 
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Parque Estadual Jurupará e; Área de Proteção Ambiental Itupararanga. A área da ASPE Jurupará-

Caucaia inserida nos limites da Bacia é 375,46 Km² do total de 538,38 Km² (MMA, 2015).   

Além da ASPE Jurupará-Caucaia, há outra área que está sendo estudada pelo governo do Estado de 

São Paulo no Plano de Expansão das Áreas Protegidas e que também está parcialmente inserida no 

território da Bacia do Alto Juquiá, que é a Região de Caucaia e Serra do Japi. 

Região de Caucaia e Serra do Japi 

A Região de Caucaia e Serra do Japi sobrepõe-se, dentro dos limites da Bacia do Alto Juquiá, à 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (Zonas Núcleo, de Amortecimento e 

Conectividade e de Transição e Cooperação), à Reserva Florestal do Morro Grande e à ASPE Jurupará-

Caucaia. A área da Região de Caucaia e Serra do Japi inserida nos limites da Bacia é de 22,15 Km² do 

total de 939,33 Km² (SMA; CPB, 2013).   

Apesar de não haver informações suficientes sobre essa região de estudo, considerou-se importante 

ilustrar sua localização. O Mapa D.3 ilustra as áreas de estudo do Plano de Expansão das Áreas 

Protegidas no Estado de São Paulo sobrepostas à Bacia do Alto Juquiá. 
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RESERVA FLORESTAL DO MORRO GRANDE 

A Reserva Florestal, cujo objetivo é proteger e preservar os recursos naturais para o uso futuro e 

impedir determinadas atividades que ameacem sua integridade, é uma área protegida de caráter 

provisório ou transitório de manejo até que seja reclassificada e se defina em qual categoria da Lei 

do SNUC essa área será enquadrada para seu manejo permanente (METZGER et al., 2006). 

Dentro dos limites da Bacia do Alto Juquiá está localizada a Reserva Florestal do Morro Grande, que 

foi criada pela Lei Estadual Nº 1.949 de 1979, tombada pela Resolução Estadual Nº 2 de 1981 e 

inserida, em 1994, como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo. Essa reserva abrange uma área 109,5 Km² com predominância de cobertura vegetal de Mata 

Atlântica, sendo que, dessa área total, apenas 3,56 km² estão inseridos nos limites da Bacia do Alto 

Juquiá (MMA, 2015c). 

Apesar da Reserva Florestal do Morro Grande ter sido criada em 1979 e ainda não ter sido 

enquadrada em uma categoria de Unidade de Conservação do SNUC, é importante notar que há uma 

proposta de transformá-la em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma vez que essa 

reserva tem como órgão gestor a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) e que essa instituição introduziu essa proposta como compensação ambiental ao Sistema 

Produtor São Lourenço. 

É necessário destacar, também, que a SABESP, por meio do Processo Administrativo Nº 66.448/2012, 

solicitou o Polo de Ecoturismo da Reserva Florestal do Morro Grande ao Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), recebendo desse órgão um 

parecer favorável. Sob o CONDEPHAAT recaiu o dever de acompanhar a implantação do Polo de 

Ecoturismo. Além disso, o processo de implantação do Polo de Ecoturismo do Morro Grande foi 

orientado de acordo com as exigências e recomendações do Manual de Repasses ao Terceiro Setor 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Nota-se que a Lei Complementar Nº 95 de 2008 do Município de Cotia, que dispõe sobre o 

Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo desse município, já indicava uma Zona de Interesse 

Paisagístico, Turístico e Histórico considerando 600 metros no entorno da Reserva Florestal do Morro 

Grande. De modo que o intuito da criação de um Polo de Ecoturismo era proteger a Reserva e 

promover a educação ambiental e a conscientização dos moradores e visitantes sem colocar em risco 

a preservação do território. Inclusive, o Secretário de Meio Ambiente de Cotia, Márcio Camargo, 

declarou pelo Ofício SMMA Nº 485/2013 ao Prefeito de Cotia Antonio Carlos de Camargo que as 

atividades de esporte e lazer a serem desenvolvidas dentro da Reserva eram consideradas de baixo 

impacto ambiental. 

A partir desse processo, instituiu-se o Programa de Gestão Compartilhada da Reserva Florestal do 

Morro Grande, que foi criado por meio da Lei Municipal Nº 1.794/2013 e foi orientado pelo Decreto 

Municipal Nº 7.855/2013. Esse programa é formado por: (i) 01 membro do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente; (ii) 01 membro da SABESP; (iii) 01 membro da Comissão Municipal de Implantação 

(criada pela Portaria Nº 2.513/2013); e (iv) 01 membro da Organização da Sociedade Civil de 
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Interesse Público (OSCIP) vencedora, que foi o Instituto para o Desenvolvimento das Cidades 

(HABITA). 

A Reserva do Morro Grande é constituída por um rico remanescente de Mata Atlântica, ainda 

preservado, destinada à preservação de fauna e de flora diversificados, sob jurisdição da SABESP em 

função dos mananciais que abriga. A área é recoberta por uma extensão de floresta atlântica 

montana, onde podem ser encontradas inúmeras espécies vegetais e animais de extremo valor 

ambiental, muitas ameaçadas ou em via de extinção, entre elas, araponga, inhambu, jacu, canário, 

paca, tatu, quati, bugio, onça-parda, jaguatirica, jararacuçu, jararaquinha-do-rabo-branco e cobra-

coral (DRENATEC, 2007). 

Por ser um território necessário ao abastecimento de água na RMSP, essa reserva corresponde à área 

total da Fazenda Estadual no Município de Cotia, ainda que mediante desapropriações ou outras 

formas de aquisição. A criação dessa reserva também possui a função de proteger os mananciais 

utilizados para o abastecimento de uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas (SMA, 

2000; DRENATEC, 2007, p.44). A área é de utilidade pública e de interesse social; bem público de uso 

especial nos termos da lei.  

O Mapa D.4 ilustra a Reserva Florestal do Morro Grande sobreposta à Bacia do Alto Juquiá. 
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ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAS) 

Duas das Unidades de Conservação de Uso Sustentável que estão inseridas nos limites da Bacia do 

Alto Juquiá são Áreas de Proteção Ambiental (APAs). De acordo com o Artigo 15 do SNUC (BRASIL, 

2000), a APA é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

APA Estadual Itupararanga 

A APA Itupararanga, atualmente gerida pela Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo, foi criada pela Lei Estadual Nº 10.100/1998 e ampliada pela Lei Estadual Nº 

11.579/2003. O objetivo de criação dessa Unidade de Conservação é proteger a qualidade e a 

quantidade das suas águas da represa Itupararanga. A APA Itupararanga percorre um território 

extenso do bioma Mata Atlântica de modo que abrange os seguintes municípios paulistas: Cotia, 

Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Piedade, São Roque, Mairinque, Alumínio e Votorantim. Contudo, o 

município pertencente à APA Itupararanga que está inserido na Bacia do Alto Juquiá é Ibiúna, de 

modo que a área desta APA inserida no limite da Bacia é de apenas 1,63 Km² do total de 936,26 Km² 

(MMA, 2015). Praticamente todo o território da APA Itupararanga é parte da Zona de 

Amortecimento e Conectividade da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, 

sendo que no município de Vargem Grande Paulista há pequenas áreas caracterizadas como Zona de 

Transição e Cooperação próxima às áreas urbanas. 

É importante destacar que essa APA ocupa uma pequena porção, situada no limite norte da Bacia do 

Alto Juquiá. No entanto, considerou oportuno trazer informações sobre a mesma uma vez que, ao 

contrário de outras áreas protegidas, a APA de Itupararanga já possui Plano de Manejo e 

zoneamento estabelecidos, publicados em 2010. Ademais, apesar de não estar inserida na Bacia, a 

APA faz divisa com toda a parte norte da Bacia e atenção deve ser dada ao uso e ocupação do solo 

nesta região. Tanto a Lei de criação como também a Lei que ampliou o perímetro da APA 

Itupararanga e o seu Plano de Manejo dão diretrizes relacionadas ao uso do solo e às atividades que 

são permitidas e proibidas dentro dos limites territoriais dessa Unidade de Conservação, o que será 

detalhado a seguir. A partir da aprovação do Plano de Manejo da APA Itupararanga definiu-se o 

Zoneamento Ambiental dessa Unidade de Conservação em duas áreas, a saber: (i) Áreas de 

Conservação; e (ii) Áreas de Ocupação Dirigida (FF, 2010a). 

As Áreas de Conservação foram subdivididas nas seguintes zonas: (i) Zona de Conservação da 

Biodiversidade (ZCB); e (ii) Zona de Conservação dos Recursos Hídricos (ZCRH). As Áreas de Ocupação 

Dirigida relacionam-se aos usos urbanos ou rurais, permitidos desde que atendidos os requisitos que 

assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à proteção da APA (FF, 2010a, p.90). 

Estas áreas são subdivididas nas seguintes zonas: (i) Zona de Ocupação Diversificada (ZOD); (ii) Zona 

de Ocupação Rural (ZOR); e (iii) Zona de Ocupação Consolidada (ZOC). O Quadro 4.2 sintetiza o 

zoneamento da APA Itupararanga.   
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Quadro 4.2 – Síntese do Zoneamento da APA Itupararanga que se estende pela Bacia do Alto Juquiá 

ZONEAMENTO 
AMBIENTAL 

SIGLA DESCRIÇÃO USOS PERMITIDOS USOS PROIBIDOS RECOMENDAÇÕES 

Zona de 
Conservação 

da 
Biodiversidade 

ZCB 

 A ZCB abrange florestas e vegetações naturais, 
primárias ou secundárias e remanescentes de 
Mata Atlântica em estágio de regeneração 
inicial, médio ou avançado. 

 Ela é destinada a conservar e manter a vida 
silvestre e a biodiversidade a fim de garantir a 
manutenção da vegetação em estágio inicial, 
médio e avançado de regeneração e as 
principais cabeceiras dos cursos d’água 
formadores da bacia de contribuição da represa 
Itupararanga. 

 Empreendimentos, obras e atividades, desde que não prejudique a qualidade e a 
quantidade dos recursos hídricos a serem utilizados para abastecimento público 
e a qualidade e quantidade dos recursos naturais necessários para manutenção 
da biodiversidade; 

 Manejo para a manutenção da diversidade genética e populacional da biota; 
 Atividades de ecoturismo; 
 Atividades rurais sustentáveis; 
 Fabricação de produtos alimentícios artesanais e afins; 
 Recomposição vegetal com espécies nativas; 
 Atividades de visitação contemplativa; 
 Outros usos rurais que não promovam a supressão da vegetação nativa em 

estágio inicial, médio ou avançado de regeneração; 
 Atividades minerarias mediante condições: (i) quando de utilidade pública (Res. 

CONAMA 369/06), mediante apresentação de EIA/RIMA e compensação 
ambiental, nos termos da Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006); e (ii) quando 
de interesse social, nos termos da Resolução CONAMA 369/06, mediante 
estudos que comprovem a inexistência de alternativa locacional. 

 Atividades industriais que gerem efluentes poluentes: 
refinarias de petróleo, siderúrgicas, indústrias em que 
haja processos de redução de minério, indústrias de 
celulose, indústrias de vidro plano, usinas de açúcar e 
álcool, indústrias de cimento, incineradores 
industriais, indústrias de automóveis, indústrias de 
fertilizantes que processem rocha fosfática, 
complexos químicos ou petroquímicos, entre outros, 
conforme o estabelecido no Decreto 4.544/02; 

 Instalações destinadas a necrópoles; 
 Instalações para o tratamento e a disposição de 

resíduos sólidos de qualquer natureza; 
 Loteamentos habitacionais e condomínios que 

impliquem na supressão de vegetação em estágio 
inicial, médio ou avançado de regeneração; 

 Prática de pesca considerada predatória e 
aquicultura. 

 Devem ser evitadas e minimizadas as 
atividades que impliquem em: (i) 
fragmentação dos maciços florestais 
remanescentes; (ii) introdução de 
espécies exóticas invasoras e flora e 
fauna; e (iii) utilização de agrotóxicos de 
alta toxicidade e largo espectro. 

Zona de 
Conservação 
de Recursos 

Hídricos 

ZCRH 

 A ZCRH compreende as áreas de maior 
importância no sistema hídrico da APA, onde 
estão inseridas as áreas de nascentes, córregos 
e rios principais que contribuem para a 
formação da represa Itupararanga e para os 
rios principais que constituem a Bacia 
Hidrográfica Sorocaba-Médio-Tietê. 

 A ZCRH objetiva conservar a quantidade e a 
qualidade da água da bacia de contribuição do 
reservatório Itupararanga, conservar as 
cabeceiras dos cursos d’água formadores da 
rede hidrográfica da sub-bacia; garantir a 
manutenção da vegetação nas áreas de 
preservação permanente do reservatório e seus 
principais afluentes, garantindo a fixação do 
solo e a manutenção do micro-clima em seu 
entorno e manter a permeabilidade do solo e 
recuperar as várzeas. 

 As diretrizes da ZCRH são: (i) monitorar e 
controlar a expansão urbana; (ii) promover 
usos sustentáveis do solo e dos recursos 
hídricos, monitorando e controlando as 
atividades permitidas; (iii) promover a 
conservação dos recursos naturais e ações de 
saneamento ambiental; e (iv) promover a 
recomposição das Áreas de Preservação 
Permanente – APPs. 

 Empreendimentos, obras e atividades antrópicas que não prejudiquem a 
qualidade e a quantidade dos recursos hídricos a serem utilizados para 
abastecimento público e não provoque o assoreamento dos corpos d’água; 

 Empreendimentos, obras e atividades regularmente pré-existentes à data de 
publicação deste Instrumento Legal; 

 Atividades rurais sustentáveis- atividades agrícolas com enfoque na conservação 
do solo e recursos hídricos, com uso racional de agroquímicos; 

 Atividades de lazer como clubes e agremiações; 
 Atividades pesqueiras com exceção da pesca em escala incompatível com a 

capacidade suporte das espécies-alvo; 
 Atividades de lazer e turismo de baixa ocupação e impacto ao redor do 

reservatório;  
 Atividades de ecoturismo;  
 Recomposição florestal com espécies nativas nas áreas de várzeas, APPs e 

campos antrópicos;  
 Atividade agropecuária que não promova modificação no ambiente natural 

existente, respeitando a capacidade de suporte do mesmo; 
 Atividades de visitação contemplativa;  
 Prática de aquicultura que apresente estudos específicos sobre a capacidade 

suporte do reservatório e de autodepuração da água; 
 Parcelamento do solo para fins urbanos de ocupação humana não adensada, 

mediante a instalação/funcionamento de infraestrutura de saneamento e 
formação e manutenção de áreas arborizadas, com espécies nativas e garantindo 
taxas de permeabilidade do solo com percentual mínimo de 50% da área bruta, 
tudo conforme demais exigências da legislação ambiental; 

 Atividades de lazer e turismo de baixa ocupação e impacto ambiental; 
 A instalação de infraestrutura de saneamento básico; 
 Atividades minerárias caso sejam: (i) de utilidade pública (Res. CONAMA 369/06, 

com apresentação de EIA/RIMA e compensação ambiental, nos termos da Lei da 
Mata Atlântica (Lei 11.428/06); e (ii) de interesse social, nos termos da Resolução 
CONAMA 369/06, mediante estudos que comprovem a inexistência de 
alternativa locacional. 

 “Novos empreendimentos industriais: refinarias de 
petróleo, siderúrgicas, indústrias em que haja 
processos de redução de minério, indústrias de 
celulose, usinas de açúcar e álcool, indústrias de 
cimento, incineradores industriais, indústrias de 
automóveis, indústrias de fertilizantes que processem 
rocha fosfática, complexos químicos ou 
petroquímicos” (FF, 2010a, p. 94); 

 “Disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza” 
(FF, 2010a, p. 94). 

 A ampliação e continuidade dos 
empreendimentos, obras e atividades 
regularmente existentes, desconformes 
a esta zona, é condicionada à 
eliminação ou redução da 
desconformidade, cuja solução técnica 
deve ser submetida ao órgão ambiental 
competente; 

 Devem ser “evitadas e minimizadas as 
atividades que impliquem em: (i) 
fragmentação dos maciços florestais 
remanescentes; (ii) introdução de 
espécies exóticas invasoras e flora e 
fauna; (iii) utilização de agrotóxicos de 
alta toxicidade e largo espectro; IV- 
utilização de fertilizantes em 
quantidades que possam provocar 
eutrofização de corpos hídricos. 
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APA Estadual Serra do Mar 

A APA Serra do Mar, que é atualmente gerida pela Fundação para Conservação e a Produção 

Florestal do Estado de São Paulo, foi criada pelo Decreto Estadual Nº 22.717/1984. O objetivo de 

criação dessa Unidade de Conservação foi abrigar o último remanescente de biota nativa do Estado 

de São Paulo e da Região Centro-Sul do país com continuidade e dimensão consideráveis, de modo a: 

(i) cumprir função reguladora da drenagem fluvial e pluvial; (ii) impedir a erosão das terras e o 

assoreamento dos rios situados à jusante; e (iii) representar banco genético de inestimável valor 

científico, econômico e cultural cuja preservação indispensável. 

A APA Serra do Mar percorre um território extenso do bioma Mata Atlântica de modo que abrange 

os seguintes municípios paulistas: Apiaí, Capão Bonito, Eldorado, Guapiara, Ibiúna, Iporanga, 

Juquitiba, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Pilar do Sul, Sete Barras e Tapiraí. Contudo, o município 

pertencente à APA Serra do Mar que está inserido na Bacia do Alto Juquiá é apenas Juquitiba, de 

modo que a área dessa APA inserida no limite da Bacia é 105,90 Km² do total de 4.201,84 Km² (MMA, 

2015).  Toda a parcela do território da APA Serra do Mar que está inserida na Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde da Cidade de São Paulo é considerada Zona de Amortecimento e Conectividade. 

É importante destacar que apesar de ter sido criada em 1984, essa APA, situada na porção sudoeste 

da Bacia do Alto Juquiá, ainda não apresenta um Conselho Gestor e tão pouco teve seu Plano de 

Manejo e seu Zoneamento elaborados. O Decreto Estadual Nº 22.717/1984 dá algumas diretrizes 

relacionadas ao uso do solo e às atividades que são permitidas e proibidas dentro dos limites 

territoriais dessa Unidade de Conservação. 

O Artigo 4° do Decreto Estadual Nº 22.717/1984 indica medidas cuja finalidade é limitar ou coibir 

atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental, tais como: (i) implantação de 

atividades potencialmente poluidoras capazes de afetar mananciais de águas, o solo e o ar; (ii) 

realização de obras de terraplenagem e abertura de canais que importem em sensível alteração das 

condições ecológicas locais; (iii) exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das 

terras ou acentuado assoreamento nas coleções hídricas; e (iv) exercício de atividades que ameaçam 

extinguir as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção da biota local. 

Além disso, o perímetro da Zona de Vida Silvestre (ZVS) da APA da Serra do Mar está descrito no 

Anexo 3 do Decreto Estadual Nº 22.717/1984. Contudo, esse dado não está disponível em formato 

vetorizado e georreferenciado11. Optou-se por não seguir a descrição perimétrica porque isso 

acarretaria em erros pelo fato de haver apenas descrições visuais e não coordenadas e azimutes. 

Portanto, não se pode aferir a localização da ZVS na Bacia do Alto Juquiá. 

O Mapa D.5 ilustra as Áreas de Proteção Ambiental Itupararanga e da Serra do Mar, as quais estão 

sobrepostas à Bacia do Alto Juquiá.  

                                                           

11
 Soube-se, por meio de informação verbal de técnicos da Fundação Florestal, que a previsão para que o limite da Zona de 

Vida Silvestre da APA da Serra do Mar esteja disponível em formato vetorizado e georreferenciado é em meados de 2016. 
Caso esse dado seja disponibilizado antes do término do Projeto PDPAs RMSP, ele poderá ser incorporado ao trabalho. 
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Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 

Além das APAs Itupararanga e Serra do Mar, há mais 5 Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

inseridas nos limites da Bacia do Alto Juquiá que são denominadas de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs), a saber: (i) Cruz Preta; (ii) Meandros I; (iii) Meandros II; (iv) Meandros III; 

e (v) São Judas Tadeu. As quatro primeiras situadas no município de Ibiúna e a última em Juquitiba. 

De acordo com o Artigo 21 do SNUC (BRASIL, 2000), a RPPN “é uma área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica”. Em complementariedade, o 

Decreto Nº 5.746 de 2006 expõe que a RPPN é gravada com perpetuidade por intermédio de Termo 

de Compromisso averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 

 

RPPN Federal Cruz Preta 

A RPPN Cruz Preta é atualmente gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). A RPPN Cruz Preta é gerenciada pelo proprietário e recebe apoio do órgão 

que a criou, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pela Portaria Federal Nº 29 

de 2012. Localizada no bioma Mata Atlântica, numa área de 1,57 Km² do município de Ibiúna, tem 

como objetivo a conservação da biodiversidade. A RPPN Federal Cruz Preta está situada na porção 

noroeste da Bacia do Alto Juquiá e é parte da Zona de Amortecimento e Conectividade da Reserva 

da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Esta RPPN não possui Plano de Manejo e 

zoneamento. 

 

RPPNs Federais Meandros I, II e III 

As RPPNs Meandros I, II e III também são geridas pelos pelo proprietário com o apoio do órgão 

criador o ICMBio. Foram criadas, respectivamente, pelas Portarias Federais Nº 157/2001, Nº 

149/2001 e 150/2001. Estão localizadas no bioma Mata Atlântica e ocupam, respectivamente, áreas 

de 2,04; 1,22 e 2,35 Km² (MMA, 2015)12 do município de Ibiúna. O objetivo de criação dessas RPPNs é 

a conservação da diversidade biológica em áreas privadas. As RPPNs Meandros I, II e III estão 

localizadas ao norte da Bacia do Alto Juquiá, dentro dos limites do município de Ibiúna e inserem-se 

na Zona de Transição e Cooperação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo. Estas RPPNs não possuem Plano de Manejo e zoneamento. 

É importante destacar que as áreas das RPPNs Meandros que estão ilustradas no Mapa D.6 foram 

vetorizadas a partir do mapa “Áreas Naturais Protegidas” do Estudo de Impacto Ambiental do 

                                                           

12
 Fonte: Relatório Parametrizado – Unidades de Conservação Federais do Município de Ibiúna. Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação. Departamento de Áreas Protegidas. Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas. Ministério do Meio Ambiente. 
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Sistema Produtor São Lourenço (Volume II, página 290) de 2011, uma vez que esse limite não estava 

acessível no endereço eletrônico do ICMBio. 

RPPN Estadual São Judas Tadeu 

A RPPN São Judas Tadeu é atualmente gerida pelo proprietário e recebe apoio da Fundação para 

Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. Foi criada pela Resolução Estadual SMA 

Nº 065/2008. Está localizada no bioma Mata Atlântica, ao sul da represa Cachoeira do França, numa 

área de 0,06 Km² (MMA, 2015)13 do município de Juquitiba. Além disso, está situada na Zona de 

Amortecimento e Conectividade da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. O 

objetivo de criação desta RPPN é a conservação da diversidade biológica. 

Na RPPN São Judas Tadeu, o Plano de Manejo e o zoneamento estão sendo elaborados mediante 

Programa de incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) da Mata Atlântica. Tal 

Programa é uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e da Conservação Internacional no 

âmbito da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica (RPPN, 2013).  

O Plano de Manejo, em elaboração, destaca o potencial para visitações relacionadas às atividades de 

lazer no território em que a RPPN São Judas Tadeu (2013) está localizada, o que está relacionado ao 

fato de Juquitiba fazer parte do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Ribeira (CODIVAR) e do 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT). 

O Mapa D.6 ilustra as RPPNs sobrepostas à Bacia do Alto Juquiá. 

  

                                                           

13
 Fonte: Relatório Parametrizado – Unidades de Conservação Estaduais do Município de Juquitiba. Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação. Departamento de Áreas Protegidas. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Ministério do Meio 
Ambiente. 
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PARQUES  

A única categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral inserida nos limites da Bacia do 

Alto Juquiá é a de Parque. De acordo com o Artigo 11 do SNUC (BRASIL, 2000), os parques visam 

preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Dois Parques estão 

inseridos na Bacia do Juquiá: Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Estadual do Jurupará, os 

quais podem ser identificados no Mapa D.7. 

 

Parque Estadual da Serra do Mar 

O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é atualmente gerido pela Fundação para Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo. Foi criado pelo Decreto Estadual Nº 10.251/1977 e teve 

seus limites ampliados pelo Decreto Estadual Nº 13.313/1979 (passando de 315.000 hectares a 

315.423 hectares). O objetivo de criação deste Parque é assegurar integral proteção à flora, à fauna, 

às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e 

científicos. Desse modo, o PESM é destinado à preservação, educação ambiental, valorização da 

cultura local e à pesquisa científica. 

O PESM percorre um território extenso do bioma Mata Atlântica de modo que abrange os seguintes 

municípios paulistas: Bertioga, Biritiba-Mirim, Caraguatatuba, Cubatão, Cunha, Itanhaém, Juquitiba, 

Mogi das Cruzes, Mongaguá, Natividade da Serra, Paraibuna, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia 

Grande, Salesópolis, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Luís do Paraitinga, São Paulo, 

São Sebastião, São Vicente e Ubatuba. Contudo, o município pertencente ao parque que está 

inserido na Bacia do Alto Juquiá é apenas Juquitiba, de modo que a área desse parque inserida no 

limite da Bacia é 29,88 km² do total de 3.221,70 km² (MMA, 2015).   

O PESM situa-se na Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e 

a parcela da Zona de Amortecimento do PESM que está inserida na Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde da Cidade de São Paulo é considerada Zona de Amortecimento e Conectividade. 

O PESM situa-se em uma das Zonas Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 

São Paulo e a parcela da Zona de Amortecimento do PESM que está inserida na Reserva da Biosfera 

do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo é considerada Zona de Amortecimento e Conectividade. 

Esse Parque Estadual subdivide-se em oito núcleos, a saber: Caraguatatuba, Cunha, Curucutu, 

Itutinga-Plões, Pedro de Toledo, Picinguaba, Santa Virgínia e São Sebastião. Os núcleos que estão 

situados na Bacia do Alto Juquiá são: Pedro de Toledo e Curucutu. É importante destacar que esse 

parque é gerido por um Conselho Gestor e que apresenta Plano de Manejo e Zoneamento 

elaborados. 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 191 de 246 

 

O Decreto Estadual Nº 10.251/1977, que instituiu o Plano de Manejo do PESM elaborado pelo 

Instituto Florestal, considera que a Serra do Mar apresenta condições excepcionais para a criação de 

um Parque Estadual por atender a finalidades culturais de preservação de recursos nativos e exibir 

atributos de beleza exuberante. 

De acordo com o mapa Níveis de Restrição ao Uso do Solo por Unidade Básica de Compartimentação 

do PESM, a Bacia do Alto Juquiá se estende por cinco zonas do PESM, a saber: (i) Zona Intangível; (ii) 

Zona Primitiva; (iii) Zona de Recuperação; (iv) Zona de Ocupação Temporária; e Zona de 

Amortecimento. As zonas (i) e (ii) possuem nenhum ou baixo grau de intervenção antrópica, já as 

zonas (iii) e (iv) possuem alto grau de intervenção antrópica (IF, 2008). 

De acordo com o mapa de Restrições ao Uso do Solo no interior do PESM, disponível no Plano de 

Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, as Unidades Básicas de Compartimentação que fazem 

parte da Bacia do Alto Juquiá são: (i) Baixa Restrição; (ii) Média Restrição; e (iii) Alta Restrição.  A 

Unidade Básica de Compartimentação predominante é de Alta Restrição, seguida pela de Média 

Restrição e de Baixa restrição (FF, 2010b). Contudo, tendo em vista que um Parque pressupõe a 

Proteção Integral sem ocupação humana, deu-se enfoque nesse trabalho para a sua Zona de 

Amortecimento que, segundo a Lei n° 9.985/2000 art. 2º inciso XVIII, define-se como o entorno de 

uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. O art. 25 preconiza 

que as unidades de conservação, incluindo os Parques Estaduais, devem possuir Zona de 

Amortecimento” (IF, 2008, p.295). 

O Quadro D.1 apresenta algumas características da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da 

Serra do Mar. 
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Quadro D.1 – Síntese da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar 

ZONEAMENTO DESCRIÇÃO NORMAS USOS NÃO RECOMENDADOS RECOMENDAÇÕES 

Zona de 

Amortecimento 

(ZA) 

 Proteger e recuperar os mananciais, os 
remanescentes florestais e a 
integridade da paisagem na região de 
entorno do Parque Estadual da Serra 
do Mar, para garantir a manutenção e 
recuperação da biodiversidade e dos 
seus recursos hídricos,  

 Inclui: o território protegido pela Lei de 
Proteção de Mananciais; o território 
protegido pelo Tombamento da Serra 
do Mar e Paranapiacaba até o 
município de Miracatu; a APA Capivari 
Monos; as Zonas 2 a 4 do Zoneamento 
Ecológico Econômico do Litoral Norte; 
todas as ilhas costeiras à exceção da 
ilha de São Vicente e área de alta 
densidade urbana da Ilha de Santo 
Amaro; os manguezais de Cubatão e 
Bertioga. 

 Quando couber, como medida 
mitigadora, os órgãos licenciadores 
devem recomendar a manutenção ou 
faixas de vegetação florestal nativa 
localizadas entre o Parque e as áreas 
destinadas a atividades e 
empreendimentos passíveis de 
licenciamento ambiental; 

 A indicação da localização das reservas 
legais estabelecidas pelo Código 
Florestal ou aquelas averbadas para fins 
de compensação ambiental deverá levar 
em conta a conectividade com outras 
áreas vegetadas protegidas, como outras 
reservas legais, APP´s e unidades de 
conservação.  

 O licenciamento e implantação de 
empreendimentos imobiliários com 
parcelamento do solo na zona rural em áreas 
menores do que o módulo do INCRA e a criação 
de novas áreas de solo urbano pelos municípios, 
conforme previsto no SNUC; 

 O corte da vegetação nas florestas contínuas ao 
Parque, conforme o Decreto Federal n. 750 e 
artigo 9 do Código Florestal; 

 O cultivo de Organismos Geneticamente 
Modificados sob qualquer condição em toda a 
zona de amortecimento do PESM; 

 Todos os agrotóxicos nas áreas incluídas nas 
microbacias cujas águas vertem para o Parque, à 
exceção daqueles de classe IV - pouco tóxicos, de 
acordo com o receituário específico a cada 
produto e legislação específica; 

 A introdução de espécies e a prática da 
piscicultura com espécies exóticas nas áreas 
incluídas nas microbacias cujas águas vertem 
para o Parque; 

 O fracionamento de propriedades rurais nos 
municípios adjacentes ao PESM em áreas 
menores que a do módulo estabelecido pelo 
INCRA para cada município, de acordo com a Lei 
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, em seu 
artigo 9º. 

 Articular pela incorporação das normas do Zoneamento Ecológico 
Econômico e Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais nos Planos 
Diretores Municipais; 

 Apoiar a difusão e aplicação da legislação ambiental incidente, 
principalmente o Código Florestal, o Decreto Federal Nº 750, a Lei de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais e a Lei de Crimes Ambientais; 

 Incentivar a criação de RPPNs; 
 Articular com DEPRN a localização das RL - Reservas Legais das 

propriedades que fazem limite com o PESM, situando-as preferencialmente 
em áreas contíguas ao Parque; 

 Incentivar a averbação, conservação e recuperação das reservas legais e 
APPs; 

 Identificar e realizar estudos prévios nas áreas de remanescentes florestais 
contínuos ao PESM para melhorar sua proteção legal, em articulação com 
prefeituras e proprietários; 

 Identificar as áreas de maior pressão de ocupação urbana adjacente ao 
PESM e articular o congelamento da sua expansão com as prefeituras; 

 Redigir manual de procedimentos sobre licenciamento na ZA em conjunto 
com outras instituições competentes; 

 Realizar o monitoramento anual do uso do solo para avaliar qualidade 
ambiental, os processos de gestão e a dinâmica e os impactos das 
atividades socioeconômicas; 

 Incentivar a difusão de práticas agrícolas orgânicas e sustentáveis; 
 Incentivar atividades de ecoturismo; 
 Garantir a vacinação contra zoonoses de animais domésticos e de animais 

de criação; 
 Questionar a implantação de grandes projetos agrícolas que demandam 

uso intensivo de agrotóxicos ou que exponham o parque ao risco de 
contaminação biológica; 

 Articular com indústrias e grandes empresas do entorno do PESM para 
investirem em projetos de responsabilidade social e desenvolvimento 
sustentável na região. 

Fonte: (IF, 2008). 
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É importante destacar a existência de alguns problemas fundiários na área do Parque Estadual da 

Serra do Mar, que estão divididos em três situações: (i) Conflitos jurídico-formais; (ii) Conflitos 

possessórios; e (iii) Conflitos de uso. Analisando o Plano de Manejo do PESM (FF, 2010b), quase a 

totalidade da área do PESM inserida na Bacia do Alto Juquiá está em processo de aquisição ou em 

processo de apuração de eventual remanescentes devolutos ou áreas de empresas públicas, sendo 

que apenas uma pequena porção da área é de domínio público. Isso ocorre porque desde a criação 

do Parque, não houve destinação de recursos públicos suficientes para a desapropriação das áreas 

particulares inseridas em seu território, tendo sido poucas as ações expropriatórias diretas propostas 

pela Fazenda do Estado em áreas internas aos limites da Unidade (FF, 2010b, p.116). 

Destaca-se, ainda, que alguns municípios do Vale do Ribeira têm influência direta sobre a área do 

PESM. Na área inserida na Bacia do Alto Juquiá, destaca-se Juquitiba, onde há predomínio de 

ocupações de caráter rural, que já se caracterizam como de lazer e de segunda residência. De modo 

que os vetores de pressão negativa são basicamente aqueles representados por estruturas físicas e 

pelo uso do solo (FF, 2010b).  

Parque Estadual do Jurupará 

O Parque Estadual do Jurupará (PEJU) é atualmente gerido pela Fundação para Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo. Foi criado como Reserva Florestal de São Roque pelo 

Decreto Estadual Nº 12.185/1978, recategorizado pelo Decreto Estadual Nº 35.703/1992 (passando 

de Reserva Florestal de São Roque para Parque Estadual do Jurupará) e foi ampliado pelo Decreto 

Estadual Nº 35.704/1992 (passando de 23.900 hectares para 26.250 hectares). O objetivo de criação 

é proteger e conservar todo o complexo ecológico ali existente, desde espécies vegetais, animais, 

cursos d’águas e demais elementos do patrimônio natural e cultural da região. 

O Parque Estadual do Jurupará percorre parcela do bioma Mata Atlântica e abrange os municípios 

paulistas de Piedade e Ibiúna. Contudo, o município pertencente ao parque que está inserido na 

Bacia do Alto Juquiá é apenas Ibiúna, de modo que a área desse parque inserida no limite da Bacia é 

79,48 km² do total de 262,49 km² (MMA, 2015).   

O PEJU está na Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. A 

parcela da Zona de Amortecimento do Parque que está inserida na Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde da Cidade de São Paulo é considerada Zona de Amortecimento e Conectividade e Zona de 

Transição e Cooperação. 

É importante notar que, apesar de não ter constituído um Conselho Gestor, o Parque Estadual do 

Jurupará possui Plano de Manejo e zoneamento elaborados. 

O artigo 3º do Decreto Estadual Nº 35.704/1992 diz que as áreas de domínio particular, porventura 

existentes no perímetro do Parque serão identificadas  com a finalidade de serem desapropriadas e 

incorporadas ao patrimônio da Fazenda do Estado, sendo que o parágrafo 1°afere que as terras 

devolutas arrecadadas no perímetro do Parque Estadual ficam, desde já, declaradas indisponíveis e o 

2° que “as eventuais benfeitorias decorrentes da ocupação de terras devolutas no interior do Parque 
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Estadual do Jurupará, desde que passíveis de indenização, serão declaradas de utilidade pública para 

fins de desapropriação, em processo administrativo próprio.  

Contudo, pode-se observar a partir do relatório parametrizado do Ministério do Meio Ambiente que, 

com relação aos aspectos fundiários, a unidade é ocupada e encontra-se em situação fundiária 

parcialmente regularizada, sendo que 91% da área é titulada ao estado e 9% dela é particular. 

De acordo com o mapa Níveis de Restrição ao Uso do Solo por Unidade Básica de Compartimentação 

do PEJU, a Bacia do Alto Juquiá se estende por quatro zonas do PEJU: (i) Zona Intangível; (ii) Zona 

Primitiva; (iii) Zona de Recuperação; (iv) Zona de Ocupação Temporária; e Zona de Amortecimento. 

As zonas (i) e (ii) possuem nenhum ou baixo grau de intervenção antrópica, já as zonas (iii) e (iv) 

possuem alto grau de intervenção antrópica (FF, 2010b). 

Tendo em vista que um Parque pressupõe a Proteção Integral sem ocupação humana, deu-se 

enfoque para a sua Zona de Amortecimento que, segundo a Lei n° 9.985/2000 art. 2º inciso XVIII, 

define-se como o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 

a unidade. O art. 25 preconiza que as Unidades de Conservação, incluindo os Parques Estaduais, 

devem possuir Zona de Amortecimento” (FF, 2010b, p.297). 

O Quadro D.2 apresenta algumas características da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do 

Jurupará. 
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Quadro D.2 – Síntese do Zoneamento do Parque Estadual do Jurupará que se estende pela Bacia do Alto Juquiá 

ZONEAMENTO DESCRIÇÃO USOS NÃO PERMITIDOS RECOMENDAÇÕES 

Zona de 
Amortecimento 

(ZA) 

O PEJU e toda sua ZA apresentam-se como 
importantes áreas a serem protegidas em função 
de seu potencial hídrico e, sobretudo, por 
corresponderem às áreas de interflúvios e 
nascentes de três importantes Unidades 
Hidrográficas do Estado de São Paulo: bacias do 
Rio Ribeira de Iguape, Alto Rio Paranapanema e 
Rio Sorocaba/Médio Tietê. 
Na ZA podem ser identificadas duas categorias 
distintas de influência sobre o PEJU, conforme 
apresentado no Mapa Vetores de Pressão, 
Proposta de Zoneamento e Zona de 
Amortecimento do Meio Físico: 
 Áreas de Influência Direta sobre o PEJU: [...] 

correspondem às áreas de influxos, ou seja, 
cursos d’água que adentram o Parque, cujas 
nascentes e trechos de cursos d’água de 
pequenas ordens localizam-se fora dos limites da 
UC [...]; e, 

 Áreas de Influência Indireta sobre o PEJU: são 
importantes contribuintes dos reservatórios e 
rios limítrofes ao Parque [...]. Essa categoria, por 
sua vez, subdivide-se de acordo com seus 
estados de conservação atuais e densidade de 
ocupação antrópica: 

     - Áreas de Alta Pressão Antrópica: apresentam 
maior densidade de uso e ocupação do solo, [...]; 
     - Áreas de Média Pressão Antrópica: 
apresentam relativa densidade de uso e ocupação 
do solo [...]; 
     - Áreas de Baixa Pressão Antrópica: apresentam 
relativo grau de preservação ambiental [...], 
incentivando a criação de RPPNs, no caso de 
propriedades privadas. 
 

 O licenciamento e implantação de 
empreendimentos imobiliários com 
parcelamento do solo na zona rural em 
áreas menores do que o módulo do Incra 
e a criação de novas áreas de solo 
urbano pelos municípios; 

 Implantação de empreendimentos e 
execução de atividades com impacto 
negativo direto sobre o Parque; 

 O corte da vegetação nas florestas 
contíguas ao Parque, conforme a Lei da 
Mata Atlântica; 

 Supressão da cobertura vegetal, sempre 
que localizada nas Áreas de Influência 
Direta sobre o PEJU (áreas de influxo); 

 O cultivo de Organismos Geneticamente 
Modificados sob qualquer condição em 
toda a Zona de Amortecimento do PEJU; 

 A contaminação do solo e dos rios por 
produtos químicos, principalmente, em 
áreas de cultivo de uma única espécie; 

 A disposição final inadequada das 
embalagens de agrotóxicos, 
principalmente, em áreas de culturas de 
subsistência e campos antrópicos; 

 A supressão ou impedimento da 
regeneração das Áreas de Preservação 
Permanente (APP); e; 

 A contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, principalmente em áreas 
ocupadas por silvicultura em Ibiúna, 
Piedade e Tapiraí. 

Articulações interinstitucionais para: 
 Difusão da legislação ambiental incidente; 
 Estabelecimento das Reservas Legais das propriedades contíguas às divisas do Parque; 
 Averbação, conservação e recuperação das Reservas Legais e APP; 
 Realização de levantamento junto a PGE de terras públicas ao longo do corredor ecológico proposto entre o PEJU e o PECB; 
 Realização de estudos de ecologia da paisagem, em áreas públicas ou privadas, visando delinear estratégias conservação e proteção 

de fragmentos relevantes, possibilitando maior conectividade entre o PEJU e o PECB; 
 Monitoramento do uso da terra, dos processos de gestão, da dinâmica e dos impactos das atividades sócio econômicas na ZA; 
 Controle do uso de agrotóxicos conforme legislação específica; 
 Práticas agrícolas sustentáveis; 
 Realização de projetos que contribuam para incorporar as comunidades vizinhas às atividades de conservação e uso indireto do 

Parque (geração de emprego e renda); 
 Criação e implantação de RPPN; 
 Homologação das diretrizes do Condephaat para a área tombada da Serra do Mar e Paranapiacaba; 
 Contenção do assoreamento dos cursos de água e da erosão do solo, principalmente nas áreas onde existem culturas agrícolas, 

pecuária de baixo rendimento econômico e campos antrópicos; 
 Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre a biologia reprodutiva das espécies de peixes nativas da área do PEJU e 

região do entorno, de interesse para a pesca amadora, determinando áreas de reprodução prioritárias para a conservação e também 
como forma de fornecer subsídios para a elaboração de cotas e tamanhos mínimos de captura. 

 Controlar o uso e ocupação irregular do solo ao longo das margens das represas do Jurupará, França e Fumaça e de estradas de terra 
que atravessam o Bairro dos Mono e do Vargedo, por meio de ações conjuntas de fiscalização por parte das prefeituras municipais, 
Polícia Militar Ambiental e CBA. 

 Identificar, em conjunto às prefeituras municipais, localidades de entrada e saída de caçadores e extratores de palmito (dentre 
outros recursos naturais) e de fábricas ilegais de beneficiamento de palmito para propor ações conjuntas de fiscalização com a Polícia 
Militar Ambiental. 

 Promover discussão envolvendo as municipalidades da Zona de Amortecimento do PEJU no sentido de avaliar a expansão do plantio 
de espécies exóticas – pinus e eucalipto – e de elaborar políticas públicas para ordenar a atividade. 

 Intensificar as ações de fiscalização, tanto em âmbito municipal como estadual, junto às carvoarias abastecidas com espécies 
exóticas, com o intuito de coibir a utilização de espécies nativas, trabalho infantil e escravo. 

 Fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo em área de influxo de recursos hídricos localizada ao norte do PEJU, com grande 
presença de agricultura de base familiar, pocilgas e contaminação dos recursos hídricos que adentram o PEJU. 

Articulação com os órgãos licenciadores estaduais (DEPRN, DAIA e Cetesb) e federais (Ibama), para: 
 Participação atuante da gestão do PEJU no acompanhamento dos estudos, elaboração de projetos e tomada de decisões 

relacionadas à possível duplicação da rodovia BR-116; 
 Estabelecimento de procedimentos específicos sobre licenciamento na ZA e corredores ecológicos; 
 Manutenção e/ou recuperação de faixas de vegetação florestal nativa e práticas agroflorestais localizadas entre o Parque e as áreas 

destinadas a atividades e empreendimentos que venham a gerar impactos sobre a UC e/ou ZA; 
 Manutenção do sub-bosque nas áreas de silvicultura, conforme Resolução SMA no 47. 

Fonte: (FF, 2010b). 
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QUALIDADE DAS ÁGUAS 

O monitoramento da CETESB é realizado através de três redes de monitoramento manuais e uma 

automática, que é descrita no Quadro D.3. 

Quadro D.3 Descrição da Rede de Monitoramento dos pontos da CETESB 

Monitoramento 
CETESB 

Objetivos 
Início da 
Operação 

Pontos Frequência Variáveis 

Rede Básica 

Fornecer um diagnóstico geral dos 
recursos hídricos no Estado de São 
Paulo. 

1974 408 Bimestral 

Físicas, 
Químicas e 
Biológicas 

Rede de Sedimento 
Complementar o diagnóstico da 
coluna d’água. 

2002 29 Anual 
Físicas, 
Químicas e 
Biológicas 

Balneabilidade de 
Rios e reservatórios 

Informar as condições da água para 
recreação de contato 
primário/banho à população. 

1994 32 
Semestral / 
Mensal 

Biológicas 

Monitoramento 
Automático 

Controle de fontes poluidoras 
domésticas e industriais, bem como 
controle da qualidade da água 
destinada ao abastecimento público. 

1998 13 Horária 
Físicas e 
Químicas 

Fonte: CETESB (2015).  

 

A CETESB possui uma metodologia para a nomenclatura dos pontos de monitoramento. Tal 

nomenclatura objetiva caracterizar os corpos d’água geograficamente e identificar os usos 

preponderantes. A Figura D.1 ilustra um exemplo de codificação de um ponto monitorado pela 

CETESB. 

 

Fonte: CETESB (2015).  

Figura D.1 Processo de codificação e georreferenciamento dos pontos de amostragem da CETESB 
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A codificação considerada após a identificação do corpo hídrico representa a classe de rio. A Cetesb 

considera como Classe Especial, os corpos d’água que apresentam o código 00. A especificação desta 

classe de rio consta na Resolução Conama Nº 357/2005. Entretanto, cabe lembrar que o Decreto 

Estadual Nº 10.755/1977 dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água do Estado de São Paulo, 

e apresenta a classificação em quatro classes (1 a 4). Sendo assim, para os rios enquadrados como 

Classe 1 por este decreto, a Cetesb os considera como Classe Especial para efeitos de avaliação. Os 

usos permitidos segundo a classe de enquadramento da Resolução Conama Nº 357 de 2005 estão 

apresentados no Quadro D.4. 

Quadro D.4 Usos permitidos segundo classe de enquadramento da Resolução CONAMA 357/2005 

Classe 
Hídrica 

Usos Prioritários 

0 (Especial) 

Abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

1 

Abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 

Proteção das comunidades aquáticas; 

Recreação de contato primário; 

Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e 
que sejam consumidas cruas, sem remoção de película; 

Criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. 

2 

Abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

Proteção das comunidades aquáticas; 

Recreação de contato primário; 

Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. 

3 

Abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

Dessedentação de animais. 

4 

Navegação; 

Harmonia paisagística; 

Demais usos menos exigentes. 
Fonte: Brasil (2005). 

Os dados do presente relatório apresentaram apenas informações do monitoramento realizado pela 

CETESB. No início de fevereiro de 2016 recebemos dados de qualidade da SABESP, porém, os 

mesmos não contemplam a área da Bacia do Alto Juquiá.  
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APÊNDICE E – DETALHAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

CATEGORIAS PARA MODELAGEM MATEMÁTICA 

A aplicação dos dados de uso e ocupação do solo ao modelo matemático de correlação uso do solo e 

qualidade da água (MQUAL) requer algumas adequações para atender aos padrões de entrada do 

modelo. O enquadramento das categorias da EMPLASA e da CPLA às categorias do MQUAL contou 

com o agrupamento por tipos de uso e cobertura do solo, levando-se em consideração as 

características das estruturas urbanas e das edificações existentes. 

A identificação do uso e ocupação do solo é interpretada pelo modelo de acordo com o potencial de 

geração de cargas poluidoras difusas, aplicando-se diferentes coeficientes para cada categoria, de 

acordo com seu potencial poluidor. As oito categorias de uso e ocupação do solo que compõem os 

dados de entrada do MQUAL são divididas entre usos urbanos e não urbanos. Para os usos não 

urbanos, o modelo define as seguintes categorias: 1. Atividades Agrícolas; 2. Reflorestamento; 3. 

Mata; 4. Capoeira/Campo; e 5. Chácaras e Movimento de Terra. Os usos urbanos, são enquadrados 

nas categorias: 6. Área Urbanizada – Padrão Superior; 7. Área Urbanizada – Padrão Inferior; e 8. Área 

Comercial e Industrial. 

O Quadro E.1 apresenta o agrupamento das categorias da EMPLASA, em atendimento aos critérios 

de adequação ao PDPA, para finalmente comporem as categorias do MQUAL. 

Quadro E.1 – Correspondência entre Categorias de Uso e Ocupação do Solo. 

Nº Categorias MQUAL Categorias PDPA Categorias EMPLASA 

USO NÃO URBANO 

1 Atividade Agrícola 
Áreas de Cultivo e 
criação de animais 

Sítio, Chácara Agrícola ou de Produção 

Fazenda, Haras ou Silvicultura 

Açude, Lago, Lagoa para fins Agrícolas, Piscicultura e Outros 

2 Reflorestamento Reflorestamento Reflorestamento 

3 Mata Vegetação  

Parque, APA ou Reserva Florestal 

Reserva Indígena 

Mata 

Vegetação de Várzea 

4 Capoeira/Campo Vegetação Antrópica 
Capoeira 

Campo ou Vegetação Antrópica 

5 
Chácaras e 
Movimento de 
Terra 

Chácaras 

Loteamento de Chácara em Ocupação 

Sede ou Edificação em Propriedade Rural 

Loteamento de Chácara 

Movimentação de 
solo e rochas 

Movimento de Terra/Solo Exposto 

Mineração 

Sem uso Sem uso 
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Quadro E.1– Correspondência entre Categorias de Uso e Ocupação do Solo (cont.). 

Nº Categorias MQUAL Categorias PDPA Categorias EMPLASA 

USO URBANO 

6 
Área Urbanizada - 
Padrão Superior 

Residencial – médio e alto padrão 

Condomínio Fechado em Ocupação 

Condomínio Fechado Horizontal 

Condomínio Fechado Vertical 

Conjunto Habitacional em Construção 

Conjunto Habitacional Horizontal 

Conjunto Habitacional Vertical 

Vertical 

Horizontal 

Área em Ocupação  

Misto - baixo potencial poluidor Misto 

Equipamentos sociais - baixo 
potencial poluidor 

Educação 

Esporte e Lazer 

Cultura e Lazer 

Praça ou Área Verde 

7 
Área Urbanizada - 
Padrão Inferior 

Equipamentos sociais - alto 
potencial poluidor 

Especial 

Saúde 

Residencial - baixo padrão 
Assentamento Precário 

Favela 

8 
Área Comercial e 
industrial 

Atividades Urbanas - alta 
intensidade 

Área Empresarial em Ocupação 

Centro de Distribuição, Depósito e 
Transportadora 

Centro Empresarial 

Comercial, Serviços e Industrial 

Comercio e Serviço 

Desativado 

Distrito ou Condomínio Industrial 

Infraestrutura de Abastecimento Alimentar 

Institucional 

Industrial 

Shopping, Hipermercado e Atacadista 

Misto - alto potencial poluidor 

Residencial e Industrial 

Residencial, Comercial e Serviço 

Residencial, Comercial, Serviço e Industrial 

Infraestrutura urbana 

Infraestrutura de Abastecimento de Água 

Infraestrutura de Abastecimento de Gás 

Infraestrutura de Drenagem 

Infraestrutura de Energia 

Infraestrutura de Telecomunicações 

Infraestrutura de Transporte 

Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

Infraestrutura de Resíduos Sólidos 

Difundido nas 8 
categorias do Mqual 

Vias Vias e Área Construída (CPLA) 
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Os resultados finais do enquadramento do uso e ocupação do solo nas categorias apropriadas à 

inserção no MQUAL serão incorporados aos trabalhos de modelagem, sendo apresentados nos 

produtos que trazem a memória de cálculo para definição das cargas geradas e afluentes nas APRMs. 

Zoneamento proposto pela Lei Estadual n° 1.172 de 1976 

A Lei Estadual n° 1.172 de 1976, em seu Art. 2°, define as áreas ou faixas de 1° categoria; sendo estas 

destinadas à preservação e proteção especial, conforme trecho retirado da lei, a seguir: 

Artigo 2º - Nas delimitações de que trata o artigo anterior, constituem áreas ou 

faixas de 1º categoria ou de maior restrição:  

I - os corpos de água:   

II - a faixa de 50 metros de largura, medida em projeção horizontal, a partir da linha 

de contorno correspondente ao nível de água máximo dos reservatórios públicos, 

existentes e projetados;   

III - a faixa de 20 metros de largura, medida em projeção horizontal, a partir dos 

limites do álveo, em cada uma das margens dos rios referidos no artigo 2º da Lei 

nº 898, de 18 de dezembro de 1975, e das de seus afluentes primários, bem como em 

cada uma das margens dos afluentes primários dos reservatórios públicos, existentes 

e projetados;  

IV - as faixas definidas no artigo 2º e sua alínea a da Lei Federal nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, referentes ás margens dos demais cursos de água;  

V - as áreas cobertas por mata e todas as formas de vegetação primitiva;  

VI - as áreas com quota inferior a 1,50 metros, medidas a partir do nível máximo dos 

reservatórios públicos existentes e projetados, e situados a uma distância mínima 

inferior a 100 metros das faixas de que tratam os incisos II e III deste artigo;  

VII - as áreas onde a declividade média for superior a 60%, calculada a intervalos de 

100 metros a partir do nível de água máximo dos reservatórios públicos existentes e 

projetados, e dos limites do álveo dos rios, sobre as linhas de maior declive. 

Para as áreas ou faixas de 2ª categoria, definidas como àquelas mais apropriadas à ocupação, as 

determinações da Lei são dadas pelos seguintes artigos: 

Artigo 5º - São áreas ou faixas de Classe A:  

I - as áreas arruadas e ocupadas com densidade demográfica bruta superior a 30 

habitantes por hectare, estabelecidas com base nas fotos e cartas planialtimétricas 

do levantamento aerofotogramétrico do Sistema Cartográfico Metropolitano, 

mencionado no artigo 1º;  

II - as demais áreas arruadas, constante do levantamento aerofotogramétrico, 

contíguas ás áreas ou faixas definidas no inciso I.  

§ 1º - O cálculo das densidades a que se refere o inciso I será feito considerando-se:   

1. com base territorial mínima de cálculo, as quadrículas com área de 1 hectare, 

resultantes da subdivisão em 100 partes iguais, das quadrículas formadas pelas 
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coordenadas topográficas representadas nas cartas planialtimétricas em escalas 

1:10.000 do Sistema Cartográfico Metropolitano, mencionado no artigo 1º; 

2. a ocupação média de 4,3 ocupantes equivalentes por edificação. 

§ 2º - Para efeito do disposto nos incisos II e III, são consideradas contíguas as áreas 

cujos pontos mais próximos distem, entre si, de no máximo 100 metros.  

Artigo 6º - São áreas ou faixas de Classe B as contíguas às de Classe A, delimitadas 

mediantes a aplicação dos critérios constantes do Quadro I, anexo a esta lei.  

Artigo 7º - Constituem áreas ou faixas de Classe C as não compreendidas entre as 

Classe A e B. 

 

ÍNDICES URBANÍSTICOS – LEI ESTADUAL n° 1.172 de 1976 

Tabela E.1 – Índices urbanísticos para as áreas ou faixas de 2ª categoria – Classe A 

USO Tamanho lote (L em m2) 
Índices urbanísticos 

To lo le 

Residencial 

L < 500 
500    < L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 

1,00 
0,70 
0,45 
0,30 
0,20 

2,50 
2,00 
1,50 
1,20 
1,00 

Industrial 

L < 500 
500    < L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

0,35 
0,29 
0,25 
0,22 
0,21 

0,50 
0,38 
0,30 
0,25 
0,21 

1,40 
1,30 
1,20 
1,10 
1,00 

Comercial, de Serviço, Industrial 

L < 500 
500    < L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

0,30 
0,30 
0,29 
0,27 
0,27 

0,60 
0,45 
0,35 
0,30 
0,27 

2,00 
1,50 
1,20 
1,10 
1,00 

Fonte: Lei Estadual Nº 1.172 (1976). 

Legenda: To (Taxa de Ocupação); Io (Coeficiente de Aproveitamento); e Ie (Índice de Elevação) 
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Tabela E.2 – Índices urbanísticos para as áreas ou faixas de 2ª categoria – Classe B 

USO Tamanho lote (L em m2) 
Índices urbanísticos 

To lo le 

Residencial 

L < 500 
500 <    L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

 
0,25 
0,26 
0,21 
0,15 

 
0,50 
0,40 
0,26 
0,15 

 
2,00 
1,50 
1,20 
1,00 

Industrial 

L < 500 
500 <    L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

 
0,23 
0,21 
0,18 
0,17 

 
0,30 
0,25 
0,20 
0,17 

 
1,60 
1,04 
1,20 
1,00 

Comercial, de Serviço, Industrial 

L < 500 
500 <    L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

 
0,25 
0,25 
0,24 
0,24 

 
0,38 
0,30 
0,26 
0,24 

 
1,60 
1,20 
1,10 
1,00 

Fonte: Lei Estadual N° 1.172 (1976). 

Legenda: To (Taxa de Ocupação); Io (Coeficiente de Aproveitamento); e Ie (Índice de Elevação) 

 

Tabela E.3 – Índices urbanísticos para as áreas ou faixas de 2ª categoria – Classe C 

USO Tamanho lote (L em m2) 
Índices urbanísticos 

To lo le 

Residencial 

L < 500 
500 <    L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

 
0,13 
0,12 
0,12 
0,12 

 
0,25 
0,19 
0,15 
0,12 

 
2,00 
1,50 
1,20 
1,00 

Industrial 

L < 500 
500 <    L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

 
0,13 
0,14 
0,15 
0,15 

 
0,18 
0,17 
0,16 
0,15 

 
1,60 
1,40 
1,20 
1,00 

Comercial, de Serviço, Industrial 

L < 500 
500 <    L < 1.000 
1.000 < L < 2.000 
2.000 < L < 5.000 

L > 5.000 

 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 

 
0,25 
0,22 
0,21 
0,20 

 
1,60 
1,20 
1,10 
1,00 

Fonte: Lei Estadual N° 1.172 (1976). 

Legenda: To (Taxa de Ocupação); Io (Coeficiente de Aproveitamento); e Ie (Índice de Elevação) 
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Tabela E.4 – Parâmetros Urbanísticos do Município de Ibiúna. 

Macrozonas Zonas Sub-zona Seção 
Lote 

mínimo 
(m²) 

Coeficiente de 
Aproveitamento Taxa de Ocupação (%) 

Básico Máximo 

Destinação Urbana 
Zona 
Urbana 

Zona de 
Urbanização 
Consolidada (ZUC) 

- - 2 4 70% 

Zonas de 
Urbanização em 
Consolidação 
(ZUEMC) 

ZUEMC 
1 

- 2 4 70% 

ZUEMC 
2 

- 2 4 70% 

Interesse Ambiental - - - 3.000 - - - 
(-) Não existentes. 

Fonte: Ibiúna (2006).  
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Tabela E.5 – Parâmetros urbanísticos do município de Itapecerica da Serra 

Macrozoneamento Municipal em que 
serão demarcadas as ZECAs 

ZONAS 
Zona Especial de Compatibilização com a Área de Proteção e 

Recuperação de Mananciais (ZECA) 
Módulo Mínimo Coeficiente de Aproveitamento Índice de Impermeabilização 

Macrozona Urbana 

ZPR/ZOFU 

ZECA I 

1500* / 250 0,15* / 1 0,2* / 0,8 

ZDL 250 0,6 e 1 0,8 

ZERU 250 1 0,8 

ZEPA 1500 0,1 a 0,2 0,2 e 0,3 

ZEPU (2) 250 0,6 e 1 0,8 

Macrozonas Rururbanas 1 e 2 

ZER(i) 

ZECA II 

5000* / 5000
(i)

 0,3* / 0,3
(i)

 0,4* / 0,4
(i)

 

ZOFU(i) 

5000
(i)

 

0,15 , 0,2 e 0,3
(i)

 0,4
(i)

 

ZEPA Parque Embu Mirim(i) 

0,15
(i)

 0,2
(i)

 ZEPA Jacira(i) 

ZEPA Mombaça(i) 

ZEPU(i) 0,15 , 0,2 e 0,3
(i)

 

0,4
(i)

 ZER(ii) 

5000
(ii)

 

0,3
(ii)

 

ZOFU(ii) 0,15 , 0,2 e 0,3
(ii)

 

ZEPA Alto Potuverá(ii) 0,15
(ii)

 0,2
(ii)

 

ZEPU(ii) 1500
(ii)

 0,15, 0,2 e 0,3
(ii)

 0,4
(ii)

 

Macrozonas Rururbanas 1 e 2 

ZER(i) 

ZECA III 

1000* / 5000
(i)

 1* / 0,3
(i)

 0,2* / 0,4
(i)

 

ZOFU(i) 

5000
(i)

 

0,15 , 0,2 e 0,3
(i)

 0,4
(i)

 

ZEPA Parque Embu Mirim(i) 

0,15
(i)

 0,2
(i)

 ZEPA Jacira(i) 

ZEPA Mombaça(i) 

ZEPU(i) 0,15 , 0,2 e 0,3
(i)

 

0,4
(i)

 ZER(ii) 

5000
(ii)

 

0,3
(ii)

 

ZOFU(ii) 0,15 , 0,2 e 0,3
(ii)

 

ZEPA Alto Potuverá(ii) 0,15
(ii)

 0,2
(ii)

 

ZEPU(ii) 1500
(ii)

 0,15, 0,2 e 0,3
(ii)

 0,4
(ii)
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Tabela E.5 – Parâmetros urbanísticos do município de Itapecerica da Serra (Cont.) 

Macrozoneamento Municipal em que 
serão demarcadas as ZECAs 

ZONAS 
Zona Especial de Compatibilização com a 

Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais (ZECA) 

Módulo Mínimo Coeficiente de Aproveitamento Índice de Impermeabilização 

Macrozonas Rururbanas 1 e 2, 
Macrozona do Eixo Empresarial 

Metropolitana 

ZER(i) 

ZECA IV 

250* / 5000
(i)

 1* / 0,3
(i)

 0,2* / 0,4
(i)

 

ZOFU(i) 

5000
(i)

 

0,15 , 0,2 e 0,3
(i)

 0,4
(i)

 

ZEPA Parque Embu Mirim(i) 

0,15
(i)

 0,2
(i)

 ZEPA Jacira(i) 

ZEPA Mombaça(i) 

ZEPU(i) 0,15 , 0,2 e 0,3
(i)

 

0,4
(i)

 ZER(ii) 

5000
(ii)

 

0,3
(ii)

 

ZOFU(ii) 0,15 , 0,2 e 0,3
(ii)

 

ZEPA Alto Potuverá(ii) 0,15
(ii)

 0,2
(ii)

 

ZEPU(ii) 1500
(ii)

 0,15, 0,2 e 0,3
(ii)

 0,4
(ii)

 

ZOFU(iii) 1000
(iii)

 0,15 , 0,2 e 0,3
(iii)

 0,4 e 0,5
(iii)

 

ZUR(iii) 250
(iii)

 0,6 e 1
(iii)

 0,8
(iii)

 

ZEPA Local(iii) 

5000
(iii)

 0,15
(iii)

 0,2
(iii)

 
ZEPA Parque Embu Mirim(iii) 

Preservação ZOFU/ZER - 20000 0,15 cc 

 Fonte: Itapecerica da Serra (2012).  

Legenda: (-) Não existente. 
* - parâmetros correspondentes à ZECA referida.;  
(i) - zonas e parâmetros correspondentes à Macrozona Rururbana 1;  
(ii) - zonas e parâmetros correspondentes à Macrozona Rururbana 2;  
(iii) - zonas e parâmetros correspondentes ao Eixo Empresarial; e, 
(iv) - valores dos parâmetros (i), (ii) e (iii) diferem de acordo com categorias de uso das zonas, não demonstradas nesta tabela. 
ZECA I - Destinada a compatibilizar as áreas exigidas para as Subáreas de Baixa Densidade – SBD; 
ZECA II - Destinada a compatibilizar as áreas exigidas para as Subáreas de Ocupação Dirigida – SOD; 
ZECA III - Destinada a compatibilizar as áreas exigidas para as Subáreas Especial do Corredor – SEC; 
ZECA IV - Destinada a compatibilizar as áreas exigidas para as Subáreas de Urbanização Consolidada - SUC e Subáreas de Urbanização Controlada – SUCt; 
ZDL - Zona Diversificada Local; 
ZEPA - Zona Especial de Preservação Ambiental; 
ZEPU - Zona de Especial de Planejamento Urbanístico; 
ZER - Zona Exclusivamente Residencial; 
ZERU - Zona Exclusivamente Residencial Urbana; 
ZOFU - Zona de Fundo da Macrozona de Preservação; 
ZOFU - Zona de Fundo da Macrozona do Eixo Empresarial Metropolitano; 
ZOFU - Zona de Fundo das Macrozonas Rururbanas 1 e 2; 
ZPR - Zona Predominantemente Residencial; 
ZUR - Zona de Uso Urbano Remanescente; 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 207 de 246 

 

Tabela E.6 – Parâmetros Urbanísticos do Município de Juquitiba 

Zonas Usos (1) 

Coeficiente de aproveitamento 
Taxa de 

ocupação 
máxima 

(%) 

Taxa de 
permeabilidade 

(%) 
Mínimo 

(2) 
Básico Máximo 

Operação 
urbana 

QUALIFICAÇÃO 
URBANA Residencial 

Unifamiliar 0,40 1,50 - - 70 15 

Multifamiliar 
(3) 

0,40 2,50 4,00 - 70 15 

Não residencial 0,40 1,50 3,00 - 70 15 

REESTRUTURAÇ
ÃO URBANA Residencial 

Unifamiliar 0,40 1,50 - - 70 15 

Multifamiliar 
(3) 

0,40 2,50 4,00 - 70 15 

Não residencial 0,40 1,50 3,00 - 70 15 

RECUPERAÇÃO 
URBANA Residencial 

Unifamiliar 0,40 1,50 - - 70 15 

Multifamiliar 
(3) 

0,40 2,50 4,00 - 70 15 

Não residencial 0,40 1,50 3,00 - 70 15 

EXCLUSIVAMEN
TE INDUSTRIAL 

Industrial e correlatos 1,0 2,0 3,00 - 70 25 

Fonte: Juquitiba (2007). 
Legenda: (-) Não existente. 

(1) É obrigatório recuo de frente de 05 metros. 
(2) Lote mínimo 250 m². 
(3) Utilizar Tabela E.6 para cálculo de taxa de ocupação e recuos. 

 
Tabela E.7 – Cálculo de taxa de ocupação de recuos no Município de Juquitiba 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Índice de 
ocupação 

máxima (%) 

Número de 
pavimentos 

da edificação  

Frente 
mínima do 

terreno 
(metros) 

Recuos mínimos obrigatórios (metros) 

Frente Fundos Laterais 
Total 

Laterais 

2,0 70 4 10 5 4 1,5 3,0 

Admite-se mais 1 (um) pavimento sob a forma de pilotís (espaço livre). 
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PROJEÇÃO POPULACIONAL 

 

Tabela E.8 – Distribuição da Projeção Populacional – Ibiúna 

Setor 
Ano 

Situação 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

351970905000080 13 12 12 12 12 12 Rural 

351970905000081 275 254 249 248 248 248 Rural 

351970905000082 25 27 28 29 29 29 Rural 

351970905000085 33 30 30 30 30 30 Rural 

351970905000089 77 70 69 69 69 69 Rural 

351970905000090 198 181 179 178 178 178 Rural 

351970905000116 172 186 194 200 202 201 Rural 

351970905000117 219 201 197 197 197 197 Rural 

351970905000118 25 23 22 22 22 22 Rural 

351970905000119 197 182 178 177 177 177 Rural 

Total 1.234 1.166 1.158 1.162 1.164 1.163  
Fonte: Adaptado de IBGE, 2000, 2010; Seade, 2015 

 

Tabela E.9 – Distribuição da Projeção Populacional – Itapecerica da Serra 

Setor 
Ano 

Situação 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

352220805000119 7 7 8 8 8 8 Urbano 

352220805000120 24 29 33 36 39 42 Urbano 

352220805000158 34 25 19 16 14 14 Rural 

352220805000159 72 74 76 77 78 79 Rural 

352220805000234 75 48 36 32 31 30 Rural 

Total 212 183 172 169 170 173  
Fonte: Adaptado de IBGE, 2000, 2010; Seade, 2015 

 

Tabela E.10 – Distribuição da Projeção Populacional – Juquitiba 

Setor 
Ano 

Situação 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

352620905000001 748 804 856 903 945 980 Urbano 

352620905000002 1.152 1.229 1.300 1.365 1.422 1.470 Urbano 

352620905000003 324 342 360 375 389 401 Urbano 

352620905000004 885 944 998 1.048 1.092 1.129 Urbano 

352620905000005 930 1.005 1.075 1.139 1.195 1.242 Urbano 

352620905000006 1.266 1.325 1.379 1.429 1.473 1.510 Urbano 

352620905000007 418 473 524 571 613 647 Urbano 

352620905000008 1.242 1.338 1.427 1.508 1.580 1.640 Urbano 

352620905000009 1.134 1.291 1.436 1.569 1.687 1.785 Urbano 

352620905000010 839 933 1.021 1.101 1.171 1.230 Urbano 

352620905000011 1.033 1.107 1.176 1.239 1.294 1.340 Urbano 

352620905000012 254 257 260 263 266 268 Urbano 

352620905000013 168 205 239 271 298 322 Urbano 

352620905000014 5 5 5 5 5 5 Urbano 

352620905000015 112 101 101 101 101 101 Urbano 
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Setor 
Ano 

Situação 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

352620905000016 599 582 570 560 554 549 Urbano 

352620905000017 740 880 1.010 1.128 1.233 1.320 Urbano 

352620905000018 238 217 215 214 214 214 Urbano 

352620905000019 51 46 46 46 46 46 Urbano 

352620905000020 234 246 256 266 275 282 Urbano 

352620905000021 64 62 61 60 59 59 Urbano 

352620905000022 929 1.041 1.145 1.241 1.325 1.395 Urbano 

352620905000023 674 694 712 729 743 756 Urbano 

352620905000024 1.058 1.198 1.328 1.446 1.551 1.638 Urbano 

352620905000025 984 1.155 1.315 1.460 1.588 1.695 Urbano 

352620905000026 905 1.139 1.356 1.554 1.729 1.875 Urbano 

352620905000027 854 830 791 733 655 571 Rural 

352620905000028 821 711 562 422 306 213 Rural 

352620905000029 918 795 628 472 342 239 Rural 

352620905000030 226 196 155 116 84 59 Rural 

352620905000031 503 436 344 259 187 131 Rural 

352620905000032 84 35 33 33 33 33 Rural 

352620905000033 56 23 22 22 22 22 Rural 

352620905000034 6 6 6 6 6 6 Rural 

352620905000035 83 34 33 33 33 33 Rural 

352620905000036 444 281 201 182 178 178 Rural 

352620905000037 0 0 0 0 0 0 Rural 

352620905000038 118 62 49 47 47 47 Rural 

352620905000039 160 139 110 82 60 42 Rural 

352620905000040 272 236 186 140 101 71 Rural 

352620905000041 393 340 269 202 146 102 Rural 

352620905000042 124 113 112 112 112 112 Urbano 

352620905000043 349 322 316 314 314 314 Urbano 

352620910000001 768 833 894 949 998 1.039 Urbano 

352620910000002 719 761 800 836 868 894 Urbano 

352620910000004 728 753 776 797 816 831 Urbano 

352620910000005 246 283 317 348 375 398 Urbano 

352620910000006 26 24 23 23 23 23 Urbano 

352620910000007 310 378 440 498 548 591 Urbano 

352620910000008 1.054 1.117 1.175 1.228 1.275 1.314 Urbano 

352620910000009 284 246 194 146 106 74 Rural 

352620910000010 207 157 110 90 85 83 Rural 

352620910000012 604 523 413 310 225 157 Rural 

Total 27.343 28.253 29.130 29.992 30.793 31.477  
Fonte: Adaptado de IBGE, 2000, 2010; Seade, 2015 
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Tabela E.11 – Distribuição da Projeção Populacional – São Lourenço da Serra 

Setor 
Ano 

Situação 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

354995305000001 1.109 1.188 1.263 1.329 1.383 1.424 Urbano 

354995305000002 567 547 534 525 519 515 Urbano 

354995305000003 765 788 809 828 844 856 Urbano 

354995305000004 375 425 472 513 547 573 Urbano 

354995305000005 933 1.034 1.130 1.215 1.284 1.336 Urbano 

354995305000006 707 750 791 828 857 880 Urbano 

354995305000007 1.001 1.109 1.212 1.302 1.376 1.432 Urbano 

354995305000008 252 231 228 227 227 227 Urbano 

354995305000009 1.325 1.506 1.678 1.829 1.953 2.048 Urbano 

354995305000010 494 525 555 581 603 619 Urbano 

354995305000011 569 626 680 727 766 796 Urbano 

354995305000012 667 718 768 811 846 873 Urbano 

354995305000013 855 981 1.100 1.205 1.290 1.356 Rural 

354995305000014 189 192 186 174 158 142 Rural 

354995305000015 449 459 440 403 356 306 Rural 

354995305000016 39 39 39 37 35 33 Rural 

354995305000017 224 162 124 105 96 92 Rural 

354995305000018 12 12 12 11 11 10 Rural 

354995305000019 0 0 0 0 0 0 Rural 

354995305000020 39 30 23 20 17 16 Urbano 

354995305000021 804 859 910 956 993 1.022 Urbano 

354995305000022 992 1.073 1.150 1.217 1.273 1.315 Urbano 

354995305000023 269 247 243 242 242 242 Urbano 

354995305000024 230 214 209 207 207 207 Urbano 

354995305000025 295 295 296 296 296 296 Urbano 

354995305000026 299 280 273 270 270 269 Urbano 

352620905000027 155 141 140 140 140 140 Urbano 

Total 13.615 14.431 15.265 15.998 16.589 17.025  
Fonte: Adaptado de IBGE, 2000, 2010; Seade, 2015 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Setor Agropecuário 

a) Agricultura 

Para a análise da importância e relevância da agricultura no desenvolvimento econômico dos 

municípios inseridos nas Bacia do Alto Juquiá foram utilizados dados da Produção Agrícola 

Municipal – PAM 2013 do IBGE (2014). Esta pesquisa leva em consideração uma relação de 64 

produtos divididos nas categorias de lavouras permanentes e lavouras temporárias. A seguir 

apresentam-se análises dos principais produtos por categoria e sua evolução nos três anos 

com publicações mais recentes do IBGE. 

As lavouras temporárias abrangem as áreas plantadas ou em preparo para o plantio de 

culturas de curta duração (menor que um ano) e que carecem de novo plantio após cada 

colheita, sendo integradas nessa categoria as áreas das plantas forrageiras destinadas ao corte. 

Os principais produtos que fazem parte dessa categoria são: abacaxi, alho, arroz, batata doce, 

batata inglesa, cana de açúcar, cebola, feijão, mandioca, melancia, milho, soja, sorgo e tomate. 

A Tabela E.12 apresenta a valor de produção dos principais produtos de lavoura temporária 

cultivados no ano de 2013 dos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela E.12 – Valor de produção de lavoura temporária dos municípios da Bacia do Alto 

Juquiá - 2013 

Município 

Lavoura Temporária – Valor de Produção (mil reais) 
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Ibiúna 14 42 5 57 3.060 4.246 1.150 816 3.083 634 9.095 
Fonte: IBGE, 2014. 

Observa-se que apenas Ibiúna apresentou alguma produção de lavoura temporária em 2013. 

Em termos de valor de produção, observa-se que são mais expressivas as produções de 

tomate, cebola, milho e batata-inglesa.  

Verifica-se que os maiores valores de produção encontram-se nas produções de tomate, 

batata-inglesa, milho, cebola, mandioca e feijão. A produção de lavoura temporária em Ibiúna 

teve crescimento expressivo no ano de 2013 em relação aos anos anteriores. 

As lavouras permanentes correspondem às áreas plantadas ou em preparo para plantio de 

culturas de longa duração, que posterior à colheita não demandam novo plantio para produzir 

por anos sucessivos. Estão incluídas entre as lavouras permanentes as áreas ocupadas por 

viveiro de mudas de culturas permanentes. Os principais produtos considerados nessa 

categoria foram: abacate, banana, café, caqui, goiaba, laranja, limão, manga, maracujá, pera, 

pêssego, tangerina e uva. 
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A tabela E.13 apresenta a valor de produção dos principais produtos de lavoura permanente 

cultivados no ano de 2013 dos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá.  

Tabela E.13 – Valor de produção de lavoura permanente dos municípios da Bacia do Alto 

Juquiá - 2013 

Alto Juquiá 
Lavoura Permanente – Valor de Produção (mil reais) 

Abacate Café Caqui Goiaba Laranja Limão Pera Tangerina Uva 

Ibiúna 135 29 5.394 117 237 68 173 281 110 
Fonte: IBGE (2014). 

Observa-se que apenas Ibiúna apresentou alguma produção de lavoura permanente em 2013. 

Em termos de valor de produção, observa-se que é significativa apenas a produção de caqui. 

b) Extração Vegetal – Silvicultura 

Define-se o extrativismo vegetal como sendo o processo de exploração dos recursos vegetais 

nativos que abrangem a coleta de produtos como madeiras, látex, sementes, fibras, frutos e 

raízes, entre outros. Já a silvicultura está relacionada com o estabelecimento, desenvolvimento 

e reprodução de florestas, objetivando a produção de: madeira, carvão, resinas, etc. 

Neste item são considerados os dados de silvicultura e de extração vegetal, totalizando seis 

classes. Sendo uma classe de extração vegetal de madeira e as demais de silvicultura: carvão 

vegetal, lenha, madeira em tora, madeira em tora para papel e celulose, madeira em tora para 

outras finalidades. 

De acordo com o IBGE (2014), dos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá, apenas Ibiúna 

registrou produção de extração vegetal e silvicultura no ano de 2013. O município de Ibiúna 

produziu 158.400 m³ de lenha que resultou em um valor de produção de 9.504.000 reais e 480 

toneladas de carvão vegetal que resultou em um valor de produção de 1.008.000 reais. 

c) Pecuária 

Para análise deste setor foram utilizados dados da Produção Pecuária Municipal do IBGE - 2013 

(IBGE, 2014), que fornece informações sobre os efetivos das espécies animais criadas, como 

também dados sobre as produções de leite, lã, ovos de galinhas e de codornas, mel e casulos 

de bicho-da-seda. 

Em análise de âmbito nacional do setor, de acordo com a publicação da Produção Pecuária 

Municipal - 2013 do IBGE, a atividade pecuária sofreu com os efeitos do clima, como a 

ocorrência de uma seca prolongada em áreas historicamente produtivas. Apesar disso, no 

geral, em relação ao ano de 2012, o setor agropecuário aumentou a sua participação no PIB, 

além de contribuir para sua expansão. Contudo, ressalta-se que o ano de 2012 foi desfavorável 

ao setor, devido a fatores conjunturais, relacionados, principalmente ao aumento dos custos 

de produção. 
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De acordo com dados da Produção Pecuária Municipal de 2013 (IBGE, 2014), dos munícipios 

inseridos na Bacia do Alto Juquiá apenas Ibiúna apresentou produções pecuárias relevantes 

no período. Entre as produções pecuárias destacam-se os rebanhos de suínos e bovinos, além 

de alguma produção de leite de vaca. 

Uso de biocidas e fertilizantes 

O Estado de São Paulo está entre os estados com maior produção de defensivos agrícolas no 

País. A Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, define os agrotóxicos (defensivos 

agrícolas) e afins como: “os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 

alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos”. 

De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal 

(SINDIVEG), em 2014 o Estado de São Paulo foi o quarto colocado em vendas de defensivos 

agrícolas, ficando atrás do Estado do Mato Grosso e praticamente equivalente aos Estados do 

Paraná e Rio Grande do Sul. A quantidade total de defensivos agrícolas comercializados no 

Estado foi de 106.855 toneladas, um pouco inferior aos anos anteriores, 2013 (112.699 t) e 

2012 (112.768 t), o que equivale a, aproximadamente, 11% da quantidade comercializada no 

País. A Tabela E.14 apresenta as vendas de defensivos agrícolas por tipo e correspondente 

valor associado, nos últimos três anos, no Estado de São Paulo. 

Tabela E.14 – Defensivos Agrícolas comercializados no Estado de São Paulo 

Defensivos Agrícolas 

Quantidade (t) 
Valor (US$) 1000 

Produto Comercial 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Herbicidas seletivos 34.785 37.111 30.713 485.285 574.127 443.898 

Herbicidas não seletivos 33.426 29.462 30.137 116.040 148.248 168.791 

Fungicidas – aplicação foliar 10.021 11.895 13.487 218.487 237.078 226.830 

Fungicidas – tratamento sementes 331 243 557 7.971 3.986 8.931 

Inseticidas – aplicação foliar 22.644 22.432 20.390 457.925 463.994 490.816 

Inseticidas – tratamento sementes 592 808 395 43.514 52.075 31.583 

Acaricídas 6.005 5.974 6.116 55.554 75.801 51.560 

Outros 4.964 4.775 5.059 54.124 57.323 56.091 

Total 112.768 112.699 106.855 1.438.900 1.612.631 1.478.499 

Fonte: SINDIVEG, 2015. 
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Pode-se inferir que uma grande quantidade destes produtos possa estar sendo utilizada na 

agricultura dos municípios do Estado de São Paulo, consequentemente haverá impactos 

associados a este uso. Ressalta-se, que defensivos agrícolas podem conter poluentes orgânicos 

persistentes e outras substâncias tóxicas que comprometem a qualidade das águas para o 

abastecimento da população. Contudo, conforme apresentado anteriormente, de forma geral, 

a agricultura não é uma das atividades mais relevantes nos municípios inseridos nesta Bacia. 

Além disso, apesar de haver impacto associado, este é de difícil mensuração, em razão da 

escassez de informações específicas disponíveis.  

Durante o levantamento de dados para este diagnóstico não foram identificados órgãos ou 

entidades oficiais que produzam dados referentes ao uso de biocidas (defensivos agrícolas) em 

escala municipal. 

Em relação aos fertilizantes, não foram encontradas informações detalhadas e recentes sobre 

sua utilização em escala municipal. As informações apresentadas foram obtidas no Censo 

Agropecuário de 2006 do IBGE. A Tabela E.15 apresenta o número de estabelecimentos dos 

municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá que utilizaram fertilizantes no ano de 2006. 

Observa-se que a maior parte dos estabelecimentos utilizou algum produto para adubação no 

ano de 2006. De maneira geral, o produto mais utilizado foi o adubo químico nitrogenado, 

seguido pelo esterco e/ou urina animal. 

Apesar de os dados não serem atuais, indicam uma potencial fonte de poluentes (nutrientes) 

que podem impactar na qualidade da água na Bacia, sobretudo das represas e reservatórios. 

Os nutrientes em excesso em corpos hídricos lênticos podem aumentar o nível trófico dos 

mesmos, ocasionando problemas como aumento de biomassa, depleção do oxigênio, florações 

de algas, entre outros, que comprometem a qualidade da água, encarecendo os custos de seu 

tratamento para o abastecimento público. 

Tabela E.15 – Uso de produtos para adubação nos municípios inseridos na Bacia do Alto 

Juquiá 

Municípios 
Total de 

estabeleci
mentos 

Estabelecimentos com uso de adubação 

Total  
(1) 

Produtos utilizados Usam mas 
não 

precisara
m utilizar 
em 2006 

Adubo 
químico 

nitrogenado 

Adubo 
químico 

não 
nitrogenado 

Esterco 
e/ou urina 

animal 
Outros 

São Lourenço 
da Serra 

2 1 - - 1 1 - 

Ibiúna 1.518 1.091 958 161 584 254 15 

Juquitiba 25 7 2 1 3 8 - 

RMSP 4.125 3.003 2.453 307 1.737 1.314 110 

Estado de São 
Paulo 

227.622 115.977 177.875 15.967 30.718 19.792 14.389 

(1) Inclusive os que declararam mais de um produto utilizado. (-) Não encontrado 

Fonte: IBGE, 2006 
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Setor da Indústria 

A instalação ou ampliação de atividades industriais nas áreas de proteção de mananciais da 

RMSP deve observar as permissões e restrições estabelecidas para as faixas de 1ª ou 2ª 

categoria previstas pela Lei Estadual nº 1.172/76. As faixas de 1ª categoria são áreas 

destinadas à preservação e proteção especial, onde se permitem apenas serviços, obras e 

edificações destinadas à proteção dos mananciais, regularização de vazões, controle de cheias 

e à utilização de água para o abastecimento. As faixas de 2ª categoria são áreas mais 

apropriadas à ocupação, onde se permitem diferentes usos, como, residencial, industrial, 

comercial, serviços, além de atividades hortifrutícolas, de reflorestamento e extração vegetal. 

As atividades industriais se limitam à categoria denominada ID, estabelecida pela Lei Estadual 

nº 1.817, de 27 de outubro de 1978. 

As indústrias do tipo ID são aquelas com área construída de até 2.500 m² e engloba atividades 

de menor potencial poluidor conforme estabelecido na Lei Estadual nº 1.817, alterada pela Lei 

Estadual 11.243/02 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 13.075/1979. A relação de 

atividades incluídas na categoria ID consta do Anexo III da referida Lei. Em geral, são atividades 

de baixo impacto e potencial poluidor, podendo ser incluídos nesta categoria 

estabelecimentos industriais, nos quais não seja processada qualquer operação de fabricação, 

mas apenas de montagem. 

Recentemente, foram aprovados mecanismos legais para a descentralização do licenciamento 

ambiental, que se dá no âmbito da Lei Complementar nº 140/2011 que dispõe sobre a 

cooperação entre os entes da federação nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, 

da fauna e da flora. 

O Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA aprovou na 318º Reunião Ordinária do 

Plenário do CONSEMA, duas minutas de deliberação no âmbito do licenciamento ambiental. As 

Deliberações Normativas 01 e 02 de 2014 dispõem sobre as diretrizes para a descentralização 

do licenciamento ambiental e sobre o licenciamento ambiental simplificado das atividades e 

empreendimentos de baixo impacto ambiental. Estas deliberações estão regulamentadas pelo 

Decreto Estadual nº 60.329/2014, que dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado e 

informatizado de atividades e empreendimentos de baixo impacto ambiental. 

Com isso, os órgãos ambientais municipais passam a ter competência para realizar o 

licenciamento de atividades e empreendimentos de baixo impacto ambiental, atribuição antes 

somente do órgão ambiental estadual – CETESB. Para tanto, é necessário que o município 

atenda às condições impostas pela legislação vigente, objeto de avaliação e autorização do 

CONSEMA, e que seja celebrado convênio com a CETESB. 

A Deliberação Normativa CONSEMA 01/2014 estabelece a tipologia de atividades e 

empreendimentos enquadrados na categoria de baixo impacto ambiental e os requisitos que 
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habilitam o município a exercer o licenciamento. Desta forma, o município necessita, entre 

outras exigências relacionadas na norma, dispor das seguintes estruturas:  

I – órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas concernentes ao 

licenciamento ambiental, o qual deverá possuir técnicos próprios ou em consórcio, em número 

compatível com a demanda de tais ações; 

II – equipe multidisciplinar formada por profissionais qualificados, legalmente habilitados por 

seus respectivos órgãos de classe e com especialização compatível; 

III – Conselho Municipal de Meio Ambiente, de caráter deliberativo, com funcionamento 

regular, e composto paritariamente por órgãos do setor público e entidades da sociedade civil; 

IV – sistema de fiscalização ambiental que garanta o cumprimento das exigências e 

condicionantes das licenças expedidas. 

Ressalta-se que o licenciamento de atividades e empreendimentos localizados em APRMs está 

condicionado a compatibilização da legislação municipal de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e à legislação estadual de proteção e recuperação dos mananciais.  

De acordo com informações constantes no portal do CONSEMA, nenhum dos municípios 

inseridos na Bacia do Alto Juquiá está apto a realizar o licenciamento ambiental. 

O cadastro de outorgas do DAEE conta com poucas outorgas de captação de água na área de 

abrangência da Bacia do Alto Juquiá, com apenas duas captações subterrâneas do setor 

industrial. Apesar da possível existência de outras captações para o setor industrial que não 

estejam devidamente registradas no cadastro de outorgas, infere-se que no território desta 

Bacia a atividade industrial seja pouco expressiva. Além disso, conforme abordado 

anteriormente, o setor industrial não é muito significativo na geração do PIB dos municípios 

inseridos na Bacia do Alto Juquiá.  

O cadastro da CETESB referente às licenças de operação não possui dados georreferenciados 

ou informações de localização das indústrias para o território desta Bacia. Assim, a localização 

das indústrias com influência sobre a Bacia do Alto Juquiá é analisada no estudo sobre uso e 

ocupação do solo que compõe o presente diagnóstico. 

  



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 217 de 246 

 

Setor de Mineração 

O Estado de São Paulo possui relevante produção mineral, de acordo com informações do 

Sumário Mineral do DNPM (2014), posicionando-se entre os quatro Estados com maiores 

arrecadações da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no 

ano de 2013, correspondendo a 2,3% do total arrecadado. O Anuário Mineral Brasileiro de 

2010 do DNPM informa que, no Estado de São Paulo no ano de 2009, a produção bruta de 

minério mais significativa correspondeu às substâncias: areia (74.437.247 t); rochas (britadas) 

e cascalho (73.090.032 t); calcário (20.101.325 t); fosfato (9.351.328 t); ferro (9.078.402 t); e 

argilas comuns (8.784.749 t). Observa-se que a produção mineral no Estado está fortemente 

voltada para o setor da construção civil, com vistas ao suprimento da alta demanda interna 

para o setor. 

O valor total da produção mineral no Estado de São Paulo, em 2009, foi de R$ 3.869.953.184. 

Os valores de produção somados das substâncias areia (R$ 1.154.123.545) e rochas (britadas) 

e cascalho (R$ 1.751.475.710) correspondem a mais de 75% do total. Em menor proporção 

estão os valores de produção da água mineral (R$ 341.780.782) e calcário (R$ 253.929.665), 

correspondendo a 8,83% e a 6,56% do valor total, respectivamente. 

Para a análise do setor de mineração na Bacia do Alto Juquiá, foram levantados dados dos 

processos minerários no Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O gráfico apresenta a distribuição dos 

processos minerários inseridos na Bacia do Alto Juquiá que também é ilustrado no Mapa E.1. 

Entre as principais substâncias, considerando-se a área total que abrange cada um dos 

processos minerários inseridos na Bacia do Alto Juquiá, estão: caulim, granito e água mineral 

(Conforme a Figura E.1). A Tabela E.16 apresenta a quantificação total dos processos 

minerários inseridos na Bacia, divididos por fase, com as respectivas áreas e percentual em 

relação à área da Bacia do. Observa-se que, aproximadamente, 11% da área total da Bacia do 

Alto Juquiá tem algum processo minerário. No entanto, a maior parte dos processos 

minerários corresponde ao requerimento e autorização de pesquisa. A área com concessão de 

lavra corresponde apenas a 0,52% da área total da Bacia. Sendo que este valor está distribuído 

entre lavras de água mineral, areia, argila, caulim, gnaisse granito, saibro e turmalina como 

demonstrado na Figura E.1. 
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Fonte: DNPM, junho/2015 

Figura E.1 – Distribuição das substâncias de mineração na Bacia do Alto Juquiá 

 

Tabela E.16 – Processos Minerários por fase na Bacia do Alto Juquiá 

Fase Nº de processos Área Total (km²) % da Bacia 

Autorização de Pesquisa Total 42 45,08 4,76% 

Concessão de Lavra Total 19 4,97 0,52% 

Disponibilidade Total 16 37,72 3,98% 

Licenciamento Total 8 0,49 0,05% 

Registro de Extração Total 0 0,00 0,00% 

Requerimento de Lavra Total 20 5,89 0,62% 

Requerimento de Licenciamento Total 2 0,04 0,00% 

Requerimento de Pesquisa Total 18 15,72 1,66% 

Requerimento de Registro de Extração Total 0 0,00 0,00% 

Total 125 109,92 11,60% 
Fonte: DNPM, junho/2015 
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Setor de Serviços 

O PIB Municipal foi a fonte de informação disponível para a análise do desenvolvimento 

econômico do setor de serviços da Bacia.  

O setor de serviços engloba uma diversidade de atividades muito ampla, o que torna complexo 

afirmar sobre a representatividade deste setor na Bacia, apesar dos dados informados sobre o 

PIB Municipal. Conforme análise do PIB, o setor de serviços é normalmente o que mais 

contribui. Apenas com essas informações não é possível espacializar os estabelecimentos do 

setor de serviços para verificar sua representatividade no território da Bacia. Contudo, infere-

se que este tipo de atividade se concentra em áreas de ocupação urbana. O município de 

Ibiúna onde são mais significativas as atividades do setor de serviços tem sua ocupação urbana 

concentrada fora da área de abrangência da Bacia. Em geral, as atividades do setor de serviços 

não possuem alto potencial poluidor, porém podem contribuir no aumento da demanda por 

recursos hídricos na Bacia. 

Considerando-se a porção dos territórios dos municípios inserida na Bacia do Alto Juquiá, 

além das informações supracitadas, infere-se que as atividades econômicas do município 

Ibiúna referentes ao setor agropecuário têm potencial para causar algum impacto, contudo 

não muito significativo. A atividade industrial é pouco relevante nos municípios e, por isso, o 

impacto relacionado a esta atividade é muito reduzido. A Bacia do Alto Juquiá apresenta-se 

relativamente bem preservada em relação à ocupação urbana, pouco concentrada em seu 

território. Sendo assim, as atividades do setor de serviços aparentam não gerar grande pressão 

sobre os recursos hídricos da Bacia. De forma geral, as atividades econômicas não devem 

exercer influência relevante em termos de poluição ambiental na Bacia Alto Juquiá. 

 

GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

De acordo com a Lei nº 11.445 de 05 de Janeiro de 2007, a prestação dos serviços de 

abastecimento de água é de responsabilidade do órgão ou entidade do titular; do órgão ou 

entidade de consórcio público ou de entidade da federação com quem o titular celebrou 

convênio de cooperação, desde que delegada a prestação por meio de contrato de programa; 

ou do órgão ou entidade a quem se tenha delegado a prestação dos serviços por meio de 

concessão.  
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Índices Operacionais 

Tabela E.16 – Indicadores operacionais do abastecimento nos municípios que integram a 

Bacia 

Municípios 

Indicadores Operacionais 

Consumo 

médio per 

capita 

(l/hab./dia) 

Índice de 

atendimento 

urbano (%) 

Índice de 

atendimento 

total (%) 

Índice de perdas 

na distribuição 

(%) 

Ibiúna  180,70 100,0 37,36 47,81 

Itapecerica da Serra 128,90 85,7 84,99 48,23 

Juquitiba 196,10 59,4 45,97 32,26 

São Lourenço da Serra 183,50 51,0 46,38 33,53 

Fonte: SNIS, 2014  

Conforme metodologia apresentada pela SSRH no Caderno de Indicadores para Gestão dos 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SSRH, 2014), foram definidas classificações para os 

índices de atendimento, para o abastecimento urbano, foi considerada a classificação: 

 Sem dados = dados não fornecidos/sem informação   

 Ruim = <50% 

 Regular = ≥50% e < 90%  

 Bom = ≥90%  

Os parâmetros classificatórios para o abastecimento de água em áreas urbanas seguiu a 

mesma metodologia adotada para o abastecimento total: 

 Sem dados = dados não fornecidos/sem informação  

 Ruim = <80%  

 Regular = ≥80% e < 95% 

 Bom -=≥95%.  

Para a classificação dos municípios quanto aos índices de perdas reais a SSRH (2014) adotou o 

seguinte agrupamento: 

 Sem dados = dados não fornecidos/sem informação  

 Ruim = ≥40%  

 Regular = >25% e < 40%  

 Bom = ≥5% e ≤25%  

Atendimento e Caracterização do Abastecimento de Água nos Municípios 

Conforme destacado pela Lei nº 11.445/2007, a ação de saneamento executada por meio de 

soluções individuais não se caracteriza como serviço público quando o usuário não depende de 

terceiros para operar os serviços, ou seja, quando o abastecimento é realizado 

individualmente pelo próprio consumidor.  
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Neste sentido, os resultados apresentados consideram apenas o atendimento por rede geral 

de distribuição, não sendo indicados os sistemas de abastecimento individuais, tais como, 

captações diretas em rios e nascentes, cisternas, poços artesianos, entre outros comumente 

adotados em localidades rurais. Destaca-se que, a utilização de soluções individuais não 

representa um problema à saúde da população, desde que seja realizada corretamente, 

atendendo aos padrões dispostos na Portaria nº 2.914 de 12/12/2011, que dispõe sobre os 

procedimentos do controle e de vigilância da qualidade da água para consumo. 

Outra questão a se considerar refere-se aos aglomerados subnormais, que não são atendidos 

pelos sistemas de abastecimento público urbanos, devido à impossibilidade de implantação de 

rede em áreas de ocupação irregular. Por esse motivo, muitas vezes, os moradores utilizam 

ligações clandestinas na rede.  

Esta prática eleva os índices de perdas no faturamento do sistema e pode ocasionar a 

contaminação das redes de abastecimento. Tal prática deve ser identificada e eliminada pelos 

prestadores do serviço de abastecimento.  

O índice de atendimento total de água é resultado da divisão entre a população atendida com 

abastecimento e a população total residente. Neste caso, é importante destacar que tal índice 

é atribuído a cada setor censitário para apresentação dos resultados apresentados no mapa 

5.8 Já o índice de atendimento na Bacia, é resultado da divisão entre o número de domicílios 

atendidos e o número total de domicílios localizados na área do manancial, conforme dados 

do IBGE (2010) 

Infraestrutura de Abastecimento de Água 

O abastecimento de água no Brasil é realizado por sistemas integrados, que atendem mais de 

um município a partir do mesmo manancial, e por sistemas isolados, que abastecem porções 

territoriais menores, não extrapolando limites municipais. Em grande parte das regiões 

brasileiras predominam os sistemas isolados, em termos de número de sedes urbanas 

abastecidas. Na maioria dos municípios da RMSP, o serviço de produção, tratamento e 

distribuição de água para abastecimento urbano é realizado por meio do sistema integrado 

operado pela Sabesp e composto por oito complexos: Sistema Alto Cotia, Baixo Cotia, Alto 

Tietê, Cantareira, Guarapiranga, Rio Claro, Ribeirão da Estiva e Rio Grande (SABESP, 2015d). 

Porém, entre os municípios pertencentes à Bacia do Alto Juquiá, somente o município de 

Itapecerica da Serra é atendido por sistemas integrados (Alto Cotia e Guarapiranga), contudo, 

o território que se insere no manancial possui características rurais, sendo esta porção do 

município não atendida por esses sistemas.  

a) Ibiúna 

 

O abastecimento de água do município de Ibiúna é de responsabilidade da Sabesp, sendo 

realizado pelo seu sistema isolado. De acordo com o PMSB, o abastecimento é realizado por 

captação superficial do Rio Sorocabuçu, com uma vazão máxima de captação de 130 l/s e 
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tratamento com capacidade nominal de 100 L/s. O SAA dispunha em 2011 de um sistema de 

reservação com um volume total de 1.925 m³. Destes, 1.850 m³/s são armazenados em 3 

reservatórios e atendem a sede municipal, enquanto os outros 75 m³ atendem o distrito de 

Paruru (IBIÚNA, 2011).  

 

De acordo com o PMSB (IBIÚNA, 2011), o SAA abastece locais que estão situados em área de 

consolidação urbana, próximos à sede do município e também os bairros Canguera e Pavão do 

município de São Roque. Os bairros Paruru, Luz e Ressaca são alimentados por Piedade. Tais 

localidades não fazem parte do perímetro da Bacia do Alto Juquiá. 

 

b) Itapecerica da Serra 

 

Conforme exposto anteriormente, o Serviço de Abastecimento de Água do município de 

Itapecerica da Serra faz parte do Sistema Integrado Alto Cotia e do Sistema Guarapiranga, 

ambos operados pela Sabesp. Não foi disponibilizado o Plano Municipal de Saneamento de 

Itapecerica da Serra, porém, o município ocupa uma área muito pequena da Bacia do Alto 

Juquiá, cuja área o serviço de abastecimento de água realizada pelo município não abrange. 

c) Juquitiba 

A captação superficial ocorre no Ribeirão dos Godinhos ou Soares e encaminhada para a ETA 

Juquitiba. A vazão média da ETA é de 113,3 m³/s e a vazão nominal é de 180 m³/s. A produção 

total do sistema é de 113 m³/h ou de 2.606 m³/dia. A produção máxima é de 180 m³/h. pelo 

documento fornecido pela Sabesp, de junho de 2015, Juquitiba conta com 5.831 ligações de 

água e 5.893 economias ativas (SABESP, 2015a e 2015b).  

Já o Sistema Isolado Barnabés, possui captação subterrânea através de uma bateria de poços, 

responsáveis pela produção total de 29 m³/h e produção máxima de 35 m³/h. Em abril de 2015 

a localidade contava com 972 ligações de água. (SABESP, 2015b). O município possui ainda 

duas unidades de tratamento por filtração rápida com cloração e fluoretação, uma estação 

elevatória de água bruta, 7 reservatórios com capacidade total de 900 m³ e 112,62 km14 de 

rede de distribuição de água tratada (JUQUITIBA, 2010).  

d) São Lourenço da Serra 

A produção total do Sistema da Sede Municipal de São Lourenço, em Agosto de 2015, somada 

ao Sistema Despézio era de 68 m³/h e máxima de 90 m³/h. Esses dois sistemas possuem 4 

reservatórios, que totalizavam 1.400 m³ e realizavam a distribuição de água tratada para 2.711 

ligações. Já a produção total atual do Sistema Paiol do Meio é de 39 m³/dia e a máxima é de 72 

m³/dia, para o atendimento de 1.417 ligações. Esse sistema possui 4 reservatórios que somam 

580m³ (SABESP, 2015a, 2015c). 

                                                           

14
 SNIS, 2014; 
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De acordo com o PMSB de São Lourenço da Serra de 2010, os SAAs incorporam três unidades 

de tratamento de água, sendo a primeira uma ETA convencional pertencente ao Sistema Sede 

Municipal; uma ETA compacta para tratamento de água do Sistema Paiol do Meio; e um 

sistema com cloração e filtração rápida por pressão, seguido de fluoretação, que atende o 

Sistema Despézio. De maneira geral, os municípios ainda possuem duas elevatórias de água 

tratada, além de 34,25 km¹ de rede de distribuição de água tratada. 

 

SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

Entende-se por sistemas de esgotamento sanitário, o conjunto de obras e instalações 

destinadas a propiciar a coleta, o afastamento, o tratamento e a disposição final adequada dos 

efluentes gerados por uma comunidade, garantindo assim, a conservação de recursos naturais, 

eliminação de focos de contaminação, além da redução de doenças por falta de saneamento 

adequado e de veiculação hídrica. 

Gestão de Esgotamento Sanitário 

Da mesma forma que para os serviços de abastecimento de água, a Lei nº 11.445/07, 

estabelece que a prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto é de 

responsabilidade do órgão ou entidade do titular, a quem o município tenha atribuído a 

competência de prestar o serviço público; do órgão ou entidade de consórcio público ou de 

ente da federação com quem o titular celebrou convênio de cooperação, desde que delegada 

a prestação por meio de contrato de programa; ou do órgão ou entidade a quem se tenha 

delegado a prestação dos serviços por meio de concessão.  

Indicadores Operacionais 

Tabela E.17 – Indicadores operacionais do esgotamento sanitário nos municípios que 

integram a Bacia do Alto Juquiá 

Municípios 
Indicadores Operacionais 

Índice de coleta (%) Índice de tratamento (%) 

Ibiúna 31,3 100,0 

Itapecerica da Serra 21,8 98,0 

Juquitiba 22,3 100,0 

São Lourenço da Serra 47,0 100,0 

Fonte: SNIS, 2013 
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Atendimento e Caracterização do Esgotamento Sanitário nos Municípios 

Os dados apresentados têm como base o levantamento do Censo Demográfico do IBGE (2010). 

Consideram-se como ocupações não atendidas todas aquelas não integradas aos sistemas 

públicos dos municípios e que tampouco possuem alternativas coletivas e/ou individuais. 

Nestas áreas, o esgotamento sanitário costuma ser realizado por meio de alternativas 

rudimentares, ocorrendo na forma de lançamentos diretos no solo, fossas secas ou negras. A 

adoção destes métodos de esgotamento pode contribuir para a contaminação do solo e dos 

lençóis freáticos, potencializando os riscos de transmissão de doenças. Nesse sentido, as 

ocupações subnormais, os núcleos urbanos sem atendimento ou apenas com coleta parcial por 

rede de esgoto são fontes de poluição. O mesmo problema pode ocorrer nas zonas rurais, 

tendendo a assumir dimensões menores, pela dispersão das moradias em relação às áreas de 

ocorrência. 

O índice de atendimento total de esgoto é calculado através da divisão entre a população 

atendida com redes de esgotamento sanitário e a população total residente. Neste caso, é 

importante destacar que tal índice é atribuído a cada setor censitário para apresentação dos 

resultados no Mapa 5.5 apresentado. Já o índice de atendimento na Bacia do Alto Juquiá, é 

resultado da divisão entre o número de domicílios atendidos e o número total de domicílios 

localizados na área do manancial, conforme dados do IBGE (2010) 

Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

Os esgotos domiciliares caracterizam-se pela grande quantidade de matéria orgânica 

biodegradável, responsável por significativa depleção do oxigênio nos cursos d’água, como 

resultado da estabilização pelas bactérias, o que representa um risco à saúde humana e ao 

meio ambiente. Sendo assim, a coleta e o tratamento dos efluentes sanitários é uma medida 

importante para controlar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

Assim como ocorre no setor de abastecimento de água, o esgotamento sanitário também 

pode ser estruturado de maneira isolada (atendendo apenas um município) ou integrada 

(atendendo diversos municípios). Na RMSP, o sistema integrado de esgotamento sanitário é 

responsável por grande parte do tratamento de efluentes coletados, realizado através das 

ETEs ABC, Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano.  

A seguir, detalham-se as estruturas dos serviços de esgotamento sanitário municipais. 

 Ibiúna 

O sistema isolado de esgotamento sanitário do município de Ibiúna é operado pela Sabesp. 

Somente a sede municipal de Ibiúna é atendida pelo sistema de esgotamento sanitário. Porém, 

a área atendida do município de Ibiúna quanto aos serviços de esgotamento sanitário não faz 

parte do território inserido na Bacia do Alto Juquiá. 
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 Itapecerica da Serra 

A coleta do esgotamento sanitário é realizada através do Sistema Barueri, para a integração 

com o sistema principal. Porém, o território de Itapecerica da Serra que se insere na Bacia do 

Alto Juquiá, não é atendido pelos serviços de o esgotamento sanitário. 

 Juquitiba 

Assim como o seu sistema de abastecimento de água, o município de Juquitiba possui o 

serviço de esgotamento sanitário operados pela Sabesp. O sistema possui de 25,8 km de rede 

coletora, com 1,4 mil ligações e economias de esgoto, 1,2 km de emissário, 3 estações 

elevatórias e 1 estação de tratamento de esgoto – ETE, que funciona através de lodo ativado 

por batelada (JUQUITIBA, 2010). De acordo com os documentos recebidos pela Sabesp, a 

medição realizada em janeiro de 2015 demonstrou que a ETE de Juquitiba possuía capacidade 

nominal de 20,46 L/s, com eficiência de remoção de DBO de 92,39 % (SABESP, 2015e). O 

efluente é despejado no Rio São Lourenço. A remoção da Carga de DBO foi de 425 mg/L, 

conforme Tabela 5.37. 

 São Lourenço da Serra 

Operado pela SABESP, o sistema de esgotamento sanitário do município de São Lourenço da 

Serra possui a seguinte estrutura: (i) rede coletora de 16,2 km, (ii) emissário de 17,6 km, (iii) 7 

estações elevatórias e duas estações de tratamento com 17 L/s de capacidade.  

A ETE da sede possui tratamento por meio de Lagoa Anaeróbia em série com Lagoa Facultativa 

e possui vazão nominal de 13 L/s e atual de 10 L/s e em janeiro de 2015 apresentou 72,73% de 

remoção da DBO. A ETE do Paiol do Meio é uma fossa filtro, com vazão nominal de 4 L/s e 

vazão atual de 2 L/s e com 50% da remoção da DBO (SABESP, 2015e;SÃO LOURENÇO DA 

SERRA, 2010).  

 

PROJETOS EM PLANEJAMENTO 

O presente item dispõe sobre as necessidades de intervenção nos sistemas de abastecimento 

de água existentes, responsáveis pelo atendimento na Bacia do Alto Juquiá, além do 

planejamento de novos sistemas que futuramente serão implantados e que realizarão 

influência no manancial. As informações consultadas têm como base o relatório Crise Hídrica, 

Estratégia e Soluções da Sabesp (CHESS) para a Região Metropolitana de São Paulo (SABESP, 

2015f), assim como dados detalhados nos PMSB, nos documentos disponibilizados pela Sabesp 

de Registro, além de informações disponibilizadas pelas prefeituras durante reuniões técnicas 

realizadas nos municípios.  

Quanto às obras de ampliação e melhorias nos sistemas de esgotamento sanitário dos 

municípios pertencentes à Bacia do Alto Juquiá incluem, principalmente, o desenvolvimento 
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de projetos e a implantação de obras relativas à universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário. Neste sentido, os parágrafos seguintes especificam os projetos em planejamento 

e/ou execução nos municípios, com dados existentes em planos municipais e regionais, 

informações pertencentes ao Atlas de Despoluição das Águas (ANA, 2015) e no Plano Diretor 

de Esgotos - PDE (SABESP, 2010). Ressalta-se também a importância de divulgação de dados 

atualizados requeridos à Sabesp, no que diz respeito ao planejamento no setor de 

esgotamento sanitário.  

Como resultado de visita à agência da Sabesp de Registro, ocorrida no mês de setembro de 

2015, foram disponibilizadas informações do SAA de Juquitiba e de São Lourenço da Serra, 

bem como informações referentes ao atendimento de abastecimento urbano de água e 

esgotamento sanitário, de fevereiro a Agosto de 2015.  

Visitas aos municípios e agência da SABESP 

Em agosto de 2015 iniciaram-se visitas aos municípios inseridos na Bacia do Alto Juquiá, que 

permitiu o conhecimento de seus serviços de abastecimento de água e esgoto.  

É pertinente mencionar que durante visita ao município de São Lourenço da Serra, em agosto 

de 2015, foi relatado a dificuldade do município em relação a regularização de áreas ocupadas 

e, consequentemente, no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário a essas áreas. 

Foi relatada a situação em que o Ministério Público exigiu que a Sabesp levasse a água para a 

população residente em algumas áreas ocupadas (não foi informado quais áreas), porém, 

devido à restrição imposta pela Lei 9.866/1997, a operadora não pode fornecer o serviço de 

coleta e esgotamento sanitário para essas áreas. As Figuras a seguir apresentam a ETA Paiol do 

Meio e a ETE Paiol do Meio (fossa filtro), durante a visita técnica ocorrida em agosto de 2015 

pela Cobrape à Prefeitura de São Lourenço da Serra. 

Vale mencionar que em Agosto de 2015 foi realizada uma visita à Agência da Sabesp em 

Registro/SP, responsável pelos serviços de água e esgoto dos municípios de Juquitiba e São 

Lourenço da Serra, quando foram recebidos alguns documentos referentes à esses serviços 

desses dois municípios. Tais informações já foram consideradas no desenvolvimento do 

presente diagnóstico. 
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Figura E.2 – ETA Paiol do Meio 

Fonte: COBRAPE, 2015 

 

Figura E.3 – Fossa-Filtro Paiol do Meio 

Fonte: Cobrape (2015). 

RESÍDUOS 
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As informações sobre resíduos sólidos, apresentadas a seguir para os municípios que integram 

a Bacia do Alto Juquiá foram colhidas mediante análise de documentos municipais e regionais 

referentes ao tema e, também, durante as diversas reuniões realizadas junto aos municípios. 

Os dados sobre resíduos são apresentados conforme sua origem: (i) Resíduos Sólidos 

Domiciliares - RSD; (ii) Resíduos de Serviços de Saúde - RSS; (iii) Resíduos da Construção Civil - 

RCC; (iv) Resíduos Sólidos Industriais - RSI; e (v) Resíduos Sólidos dos Serviços de Saneamento 

(RSSS). Para os RSD, os dados apresentados referem-se a informações obtidas de fontes tais 

com SNIS, além dos dados obtidos em campo. Para os demais resíduos, as informações se 

referem apenas aos dados colhidos em campo. 

Este tema é de singular relevância frente ao paralelismo das questões entre os eixos do 

saneamento ambiental e, neste caso, as determinações da Lei Estadual nº 898/1975, que 

disciplina o uso do solo para proteção dos mananciais, apontando as necessidades de 

deliberações, pelas leis específicas das APRMs, no tocante aos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Isso porque, juntamente com os sistemas de 

drenagem urbana, a qualidade do manejo dos resíduos sólidos possui uma forte relação com 

poluição difusa, bastante representativa no equilíbrio ambiental de uma bacia hidrográfica. 

Realizou-se então a caracterização dos sistemas de manejo dos resíduos sólidos e limpeza 

urbana dos municípios integrantes na Bacia do Alto Juquiá, destacando-se aspectos de 

planejamento e gestão do ciclo de vida dos resíduos sólidos: geração, separação, coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e disposição final. A fim de relacionar as condições atuais 

de gestão dos resíduos com o escopo do presente trabalho, ou seja, de entender em que 

medida efetivamente a qualidade do manejo dos resíduos e dos serviços de limpeza pública 

podem representar algum risco para a qualidade dos mananciais, foram levantadas 

informações que permitissem uma estimativa da quantidade de resíduos manejada, gerida e 

destinada de maneira inadequada, podendo vir a causar problemas na qualidade ambiental. 

Assim, a metodologia de trabalho pode ser explicada, de maneira simplificada, na verificação 

da quantidade de resíduos que é gerada dentro da Bacia; na estimativa do quanto desses 

resíduos são coletados e destinados adequadamente, identificando-se os locais de destinação; 

e finalmente, quanto desses resíduos é gerido e destinado de maneira irregular, destacando-se 

os locais e as formas de disposição final. Além disso, foram levantadas, ainda, as principais 

infraestruturas, edificações e equipamentos de suporte ao manejo dos resíduos sólidos e aos 

serviços de limpeza urbana municipal, destacando-se as áreas de destinação, transbordo ou 

acondicionamento temporário, cuja disposição de resíduos não atenda às diretrizes e 

exigências legais e normativas, ou seja, que possam representar algum risco de poluição ao 

manancial em questão. No fim deste item, tais informações estão consolidadas e apresentadas 

em planilha e em mapa. 

Foram consultados os seguintes estudos, além dos documentos e informações obtidos por 

ocasião das visitas aos municípios: 

(i) Plano Municipal de Saneamento Básico de Juquitiba (2010); 
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(ii) Plano Municipal de Saneamento Básico de São Lourenço da Serra (2010); 

(iii) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Lourenço da 

Serra, disposto pela Lei nº 1.019, de 22 de agosto de 2014; e, 

(iv) Dados do SNIS, SEADE e IBGE, além as informações obtidas diretamente com os 

municípios durante as visitas de campo. 

Tendo em vista que algumas informações sobre resíduos sólidos são apresentadas por área 

urbana e rural, a Tabela a seguir resgata as informações fornecidas no item que trata da 

Demografia, e apresenta as populações rurais e urbanas dos municípios projetadas pela SEADE 

para o ano de 2015, destacando aquelas que vivem na Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela E.18 – Distribuição população na Bacia do Alto Alto Juquiá 

 População Total (hab.) População na Bacia (hab.) % Pop. 
Total na 

Bacia (hab.) 
Municípios Total Urbana Rural

 Tx. 
Urban. 

Total Urbana Rural 

São Lourenço da Serra 14.759 13.595 1.164 0,92 14.431 12.586 1.845 97,77% 

Juquitiba 29.508 24.199 5.309 0,82 28.253 23.203 5.050 95,74% 
Ibiúna 73.857 26.549 47.308 0,36 1.166 0 1.166 1,57% 

Itapecerica da Serra 161.271 159.934 1.337 0,99 183 36 147 0,11% 

TOTAL 279.395 224.277 55.118 - 44.033 35.825 8.208 15,76% 

 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 

 

Geração 

 

Como nem todos os municípios envolvidos possuem informações sobre a geração de resíduos, 

a estimativa de geração de RSD na Bacia do Alto Juquiá foi feita a partir dos índices de geração 

per capita, relativos ao ano de 2013, do SNIS e da CETESB, aplicados sobre a população 

residente na Bacia projetada pela SEADE para o ano de 2015. 

Dentre as localidades inseridas no recorte territorial da Bacia, São Lourenço da Serra é a única 

que possui, um Plano Municipal de Resíduos Sólidos (2014). Por este motivo, para o referido 

município foram consideradas as informações do seu Plano Municipal; enquanto que, para os 

demais, foram utilizadas outras fontes de informações, explicadas adiante. 

Segundo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de São Lourenço da Serra (2014), a Taxa de 

Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares e comerciais – TG no município é de 0,655 

Kg/hab.dia, sendo 60% de matéria orgânica. Este dado foi resultado da análise de composição 

gravimétrica realizada para a população urbana que, como será visto adiante, foi feita em 

fevereiro de 2014, utilizando-se de informações do Aterro Essencis, em Caieiras, e da 

Cooperativa de Recicladores CRIS.  
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Vale ressaltar que a geração de RSD dos municípios de Itapecerica da Serra e Ibiúna é pouco 

representativa para a avaliação da geração de RSD na Bacia do Alto Juquiá, tendo em vista que 

a parcela do território de Itapecerica da Serra inserida na área de interesse é pouco expressiva, 

com uma população rural de apenas 183 habitantes; e a área urbana de Ibiúna encontra-se 

totalmente fora da Bacia, havendo apenas uma pequena população rural na área de interesse, 

com 1.116 habitantes, responsável pela geração de 0,96 t/dia. Além disso, a informação do 

SNIS sobre a geração per capita de Itapecerica da Serra é de 4,17 kg/hab/dia, o que 

provavelmente consiste em um engano. Diante disso, sugere-se a consideração, para este 

município, da TG Sudeste = 0,9 1Kg/hab. dia, ou 0,0009 ton/dia, o que permite estimar uma 

geração deste município dentro da Bacia de 0,16 t/ dia de RSD. 

A Tabela a seguir apresenta a estimativa de geração de RSD na Bacia do Alto Juquiá, conforme 

os critérios e métodos supracitados, relativas às projeções populacionais para 2015. 

Tabela E.19 – Estimativa de Geração de RSD dos municípios - 2015 

Municípios 

1
Geração 

per 
Capita 

(kg/hab./
dia) 

TOTAL MUNICÍPIOS
 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

2
População 

Total (hab.) 

3
Quantidade 

Gerada Total 
(t/dia) 

2
População 

Urbana 
(hab.) 

Quantidade 
Gerada  
Urbana 
(t/dia) 

2
Populaçã
o Rural 
(hab.) 

Quantidade 
Gerada Rural 

(t/dia) 

São Lourenço da Serra 0,655
4
 14.759 9,67 13.595 8,91 1.164 0,74 

Juquitiba 0,87 29.508 25,67 24.199 21,05 5.309 4,61 

Ibiúna 0,82 73.857 60,56 26.549 21,77 47.308 38,78 

Itapecerica da Serra 0,9
5
 161.271 153,21 159.934 151,93 1.337 1,19 

TOTAL - 279.395 249,11 224.277 203,67 55.118 45,353 
¹SNIS (2013); CETESB (2013). 
2SEADE (2011). Projeção populacional para 2015, a partir da qual foram estimadas nas populações apenas para os recortes territoriais da Bacia. 
3 COBRAPE (2015). 
4Plano Municipal de Resíduos Sólidos de São Lourenço da Serra (2014). 
5 

Segundo o SNIS, a geração per capita de RSD de Itapecerica da Serra é 4,17 km/hab/dia. Pressupõe-se que existe alguma inconsistência neste dado, 

haja vista que este valor está muito além dos valores de geração atribuídos aos demais municípios. Assim, adotou-se a TG média da região sudeste, 
conforme o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011). 

A despeito das taxas de geração per capita (TG), cabe comentar que, de maneira geral, elas 

estão abaixo da média nacional e regional. Tal afirmativa é corroborada pelo informativo do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011), que apresenta para 2011 uma TG média do Brasil e 

da Região Sudeste de 1,1Kg/hab. dia e 0,9 Kg/hab. dia, respectivamente.  

Sobre a geração total de RSD, observa-se que os municípios geram no total cerca de 249,11 

t/dia de RSD, considerando todo o território dos municípios, inclusive as parcelas que estão 

fora da Bacia. A Tabela a seguir apresenta o quadro com as informações específicas para o 

recorte territorial da Bacia do Alto Juquiá. 
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Tabela E.20 – Estimativa de geração de RSD na Bacia do Alto Juquiá - 2015 

Municípios 

GERAÇÃO DE RSD TOTAL DOS 
MUNICÍPIOS

 GERAÇÃO DE RSD DENTRO DA BACIA 

Total 
(t/dia) 

Origem 
Urbana 
(t/dia) 

Origem Rural 
(t/dia)

 
Total 

(t/dia) 

Origem 
Urbana 
(t/dia)

 

Origem 
Rural 

(t/dia) 
São Lourenço da Serra 9,67 8,91 0,74 9,45 8,25 1,21 

Juquitiba 25,67 21,05 4,61 24,58 20,19 4,39 

Ibiúna 60,56 21,77 38,78 0,95 0 0,96 

Itapecerica da Serra 153,21 151,93 1,19 0,17 0,03 0,14 

TOTAL 249,11 203,67 45,353 35,16 28,47 6,70 

 

Conforme pode ser observado, a quantidade gerada diariamente de RSD dentro da Bacia é de 

35,16 t/dia, o que representa 14,11% da geração total de todos os municípios citados (249,11 

t/dia). Cabe mencionar que, dessas 35,16 toneladas geradas diariamente na Bacia, 19,05% são 

de origem rural e 80,95% de origem urbana.  

A seguir são tratados dos índices de coleta e destinação dos resíduos, a partir dos quais é 

possível estimar a parcela de resíduos que é exportada da Bacia e aquela que é manejada e 

destinada dentro da área de manancial, de maneira regular ou não, podendo-se inferir sobre 

um eventual risco para a qualidade ambiental da Bacia do Alto Juquiá. 

Coleta 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2014), a coleta e o transporte dos 

resíduos sólidos domésticos correspondem às ações sanitárias que visam o afastamento dos 

resíduos do meio onde é gerado. Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(IBAM, 2001) a coleta domiciliar convencional é a ação de recolher os resíduos acondicionados, 

por quem o gerou e encaminhá-lo, mediante um transporte apropriado, para um local de 

tratamento ou disposição final ambientalmente adequado. 

Como todos os demais serviços sanitários, a coleta domiciliar convencional também possui seu 

“índice de cobertura”, já que alguns aspectos como a infraestrutura viária, o tipo de ocupação, 

e a densidade demográfica podem inviabilizar o acesso de veículos e, consequentemente, a 

prestação desses serviços. 

A Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta Domiciliar na Área Urbana (Tcu) é obtida através da 

relação entre o número de habitantes da área urbana com acesso ao serviço de coleta 

domiciliar convencional (porta-a-porta) e a população urbana residente do município. A Tabela 

E.21 apresenta a projeção populacional para o ano de 2015 (SEADE, 2015), aplicada à Tcu dos 

municípios, que foi calculada no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 2013 

(SNIS, 2013). 

Neste caso, tendo em vista que as populações urbanas dos municípios de Itapecerica da Serra 

e Ibiúna são pouco expressivas, distam da zona urbana dos municípios, as informações sobre a 
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Taxa de Cobertura dos Serviços de Coleta Domiciliar na Área Urbana – Tcu desses municípios é 

irrelevante para esta parte da análise e, portanto, foram desconsideradas. 

Tabela E.21 – Taxa de Cobertura dos Serviços de Coleta Domiciliar na Área Urbana (Tcu) dos 

municípios – 2015 

Municípios Tcu (%) 

População 
Urbana 
(hab.) 

Quantidade 
Gerada pela 
População 

Urbana (t/dia) 

População 
Urbana 

atendida 
(hab.) 

Quantidade 
Coletada na 
Zona Urbana 

(t/dia) 

Quantidade 
NÃO Coletada 

na Zona 
Urbana (t/dia) 

São Lourenço da Serra 100% 
1
 13.595 8,91 13.595 8,91 0 

Juquitiba 87% 
2
 24.199 21,05 21.053 18,33 2,72 

TOTAL - 37.794 29,96 34.648 27,24 2,72 
Fonte: SEADE (2011) e PMSB Juquitiba (2010), PMGRS São Lourenço da Serra (2014). 

1 Indicador proveniente do PMSB ou PMGIRS. 

2  
Não há informações sobre a população atendida por coleta de resíduos em Juquitiba no SNIS 2013. Segundo o PMSB de Juquitiba (2010) a taxa de 

coleta urbana no município é de 80%. Porém, em 2015 os documentos fornecidos pelo município informam que são coletados 550 mil Kg/mês de 
RSD, ou seja, 18,33 ton/dia. Considerando a taxa per capita do município, de 0,82 kg/hab/dia, a população efetivamente atendida é de 15.950 
habitantes. Ou seja, a taxa de atendimento de coleta na área urbana é de 66%. 

A Tcu do município de Juquitiba, de 87%, foi calculada a partir de documentos fornecidos pelo 

município por ocasião das visitas feitas em 2015, que informam a coleta de 550 mil kg 

RSD/mês, ou seja, 18,33 t RSD/dia. Tendo em vista a quantidade de RSD gerada pela população 

urbana do município, de 21,05 t RSD/dia, infere-se que cerca de 2,72 t/dia de RSD são gerados 

e não coletados na área urbana do município, ou seja, são destinados de forma desconhecida. 

Vale comentar que nos municípios de Ibiúna e Itapecerica da Serra não há a prestação de 

serviços de coleta de RSD nas regiões abrangidas pela Bacia. Assim, são gerados e não 

coletados cerca de 1,11 t/dia de RSD dentro da Bacia. 

A respeito da coleta de RSD nas áreas rurais, o município de São Lourenço da Serra atende 

cerca de 60% da população rural, que corresponde a: (i) 59 propriedades cadastradas pelo 

Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária – LUPA; (ii) 40 propriedades não 

cadastradas por esse levantamento; e (iii) 250 propriedades de veraneio. Os demais 40% de 

população rural não são atendidos. Nesses casos, os resíduos produzidos são transportados 

pelos proprietários até ponto de coleta ou são queimados ou enterrados no próprio local. 

Conforme aponta o Plano Municipal de gestão de Resíduos Sólidos do município (2014), quase 

todo o resíduo orgânico produzido nessas propriedades é separado e utilizado para 

compostagem. Já as embalagens de agrotóxicos, a maioria delas é reaproveitada pelos 

produtores rurais após a tríplice lavagem nos estabelecimentos onde são adquiridos. 

Não foram obtidos dados a respeito das taxas de coleta das áreas rurais dos demais 

municípios. Entretanto, de maneira geral, os municípios prestam os serviços de coleta à 

população rural localizada em áreas remotas dos centros urbanos e com difícil acesso, com 

coleta indireta, ou seja, através de pontos de coleta. Porém, não foi possível obter números 

exatos sobre esta população rural atendida, tão pouco a exatidão dos locais dos pontos de 

coleta, sendo provável que parte desta população rural não seja atendida pelos serviços de 

coleta nas condições e frequência adequadas. Notou-se ainda que os RSD coletados desta 

maneira são contabilizados pelos municípios como coleta urbana.  
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Sendo assim, tendo como base de referência a meta estabelecida pelo Plano Nacional de 

Saneamento Básico para o ano de 2018, observa-se que todos os municípios atendem 

satisfatoriamente este índice. Tais metas são apresentadas na Tabela a seguir. 

Tabela E.22 – Meta Nacional de acesso aos serviços de coleta domiciliar convencional 

Indicador 
Ano 

2010 2018 2023 2033 
Índice de domicílios urbanos atendidos por coleta direta (Tcu) 93 99 100 100 
Índice de domicílios rurais atendidos por coleta direta 41 58 69 92 

 

Do mesmo modo que a cobertura dos serviços de coleta, a informação sobre a frequência com 

que os serviços ocorrem é relevante para verificar a qualidade do atendimento. Segundo o 

IBAM (1991) a frequência de coleta é definida pelo número de vezes na semana em que é feita 

a remoção dos resíduos num determinado local da cidade, podendo ser: 

• Frequência diária (exceto aos domingos), ideal para o usuário, principalmente no que 

diz respeito à saúde pública. O usuário não precisa guardar os resíduos por mais de um 

dia. Indicada para áreas comerciais ou centrais, onde a produção de resíduos é grande; 

• Frequência alternada (três vezes na semana), ideal para o sistema, considerando-se a 

relação entre custo e benefício. Executada, preferencialmente, em áreas residenciais 

menos adensadas; e, 

• Frequência bissemanal (duas vezes na semana), o mínimo admissível sob o ponto de 

vista sanitário, para países de clima tropical. Indicada para comunidades rurais, áreas 

de topografia acidentada, de urbanização desordenada ou precária, vilas, etc. 

Segundo o Plansab (2013), considera-se como “adequado” o atendimento dos serviços cuja 

coleta direta (porta-porta), possui frequência de coleta diária ou alternada e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos. O conceito de déficit dos serviços públicos de 

saneamento é dividido em dois segmentos: “atendimento precário” e “sem atendimento”. 

Considerando-se que áreas que possuem coleta de resíduos, são classificadas como de 

“atendimento precário” quando se encontra em pelo menos uma das situações: (i) área 

urbana, com coleta indireta ou direta, cuja frequência não seja pelo menos em dias alternados; 

e (ii) destinação final ambientalmente inadequada. Consecutivamente, área que não tem 

acesso ao serviço de coleta é classificada como: sem atendimento.  

Neste sentido, a Tabela a seguir apresenta, percentualmente, a população atendida por cada 

frequência de coleta. 
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Tabela E.23 – Frequência de coleta nos municípios da Bacia do Alto Juquiá 

Município Diária (%) 
2 ou 3 vezes por 

semana (%) 
1 vez por semana (%) 

1 
São Lourenço da Serra 100 0 0 

1 
Juquitiba 97 3 0 

Fonte: SNIS, 2013 
1 Municípios sem preenchimento das informações no SNIS. Informações fornecidas pelos documentos fornecidos pelos municípios. 

Diante dessas informações, ambos os municípios possuem serviços de coleta considerados 
adequados segundo o Plansab (2013). 

 

Infraestrutura destinada ao manejo de resíduos sólidos 

Inicialmente, neste item, serão identificados e caracterizados os aterros sanitários utilizados 

para a disposição final dos resíduos provenientes dos municípios que integram a Bacia do Alto 

Juquiá, sendo que, muitas vezes essas unidades estão localizadas fora dos municípios 

geradores ou mesmo fora da área de estudo deste relatório. Na sequência, será descrita a 

infraestrutura e os equipamentos públicos destinados ao manejo dos resíduos sólidos 

domiciliares de cada município estudado. 

De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos (CETESB, 2014), atualmente, 

todos os municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá dispõem seus resíduos sólidos em 

aterros sanitários enquadrados como adequados (IQR > 7,0). A Tabela a seguir apresenta as 

quantidades geradas e a contribuição de cada município dentro da área de estudo, as unidades 

onde os resíduos são dispostos e as respectivas pontuações dos empreendimentos. 

Tabela E.24 – Unidades de disposição de RSU dos municípios da Bacia do Alto Juquiá 

Município 
RSU 

(t/dia) 

Percentual 
de Geração 

na Bacia 
Destino Gestão IQR 

Está na 
Bacia? 

São Lourenço da Serra 9,58 20,24 Caieiras (SP) Aterro Privado 8,4 NÃO 

Juquitiba 16,49 34,85 Caieiras (SP) Aterro Privado 8,4 NÃO 

Ibiúna 21,24 44,89 Ibiúna (SP) Aterro Municipal 8,0 NÃO 

TOTAL 47,31 100 % - - -  
Fonte: CETESB, 2014 

Nota-se que o município de Itapecerica da Serra não está sendo contabilizado, uma vez que 
sua área urbana está totalmente fora dos limites da Bacia, e até mesmo o seu percentual rural 
inserido no recorte territorial de interesse é pouco expressivo. Além disso, não existem áreas 
de destinação de resíduos no município dentro da área da Bacia do Alto Juquiá. 

Isto posto, pode-se identificar que, no âmbito do recebimento dos aterros sanitários, a CTVA 

Caieiras – fora dos limites da Bacia – se destaca, recebendo parte significativa dos resíduos 

gerados pelos municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá, de Juquitiba e São Lourenço da 

Serra. Os resíduos gerados no município de Ibiúna (21,24%) são destinados ao aterro municipal 

situado no próprio município. O aterro de Caieiras deve receber os resíduos de São Lourenço 

da Serra por algum tempo, já que é um aterro de porte significativo e com vida útil estimada 
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em 20 anos. O aterro recebe 60% dos resíduos gerados no município de São Paulo e 100% dos 

municípios do Vale do Ribeira. 

Em Juquitiba, os resíduos domésticos e urbanos coletados são destinados primeiramente à 

área de transbordo municipal, localizada no centro. Após a coleta, os resíduos são enviados 

diariamente ao aterro de Caieiras. Assim, os resíduos reciclados são triados no Centro de 

Triagem e Transbordo. A triagem é feita por uma Cooperativa chamada Cooperju, composta 

por 20 colaboradores. Os tipos de resíduos reciclados são informados no documento 

fornecido. Todos eles são vendidos para indústrias específicas que reaproveitam este tipo de 

material. O único tipo que necessita ser levado antes de ser vendido são as aparas, que são 

levadas para serem lavadas em São Paulo e depois vão para o comprador final. 

Não existem áreas de transbordo em São Lourenço da Serra devido a dificuldades no 

licenciamento ambiental junto à CETESB.  

Coleta Seletiva 

O serviço de coleta seletiva também é parte integrante do sistema de limpeza urbana 

municipal. Este serviço tem como intuito reduzir a quantidade de resíduos dispostos em aterro 

sanitário, aumentando a vida útil desses empreendimentos. Entre as diretrizes aplicadas aos 

serviços de coleta seletiva, destacam-se o fomento à comercialização dos materiais 

potencialmente recicláveis e a inclusão dos catadores informais através de cooperativas ou 

associações de reciclagem. 

A Tabela Tabela a seguir apresenta um panorama geral com dados da coleta seletiva, 

quantidade de material e a existência de associações ou cooperativas organizadas que 

recebem esse material após a coleta nos municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá. 

Tabela E.25 – Panorama da coleta seletiva nos municípios que integram a Bacia do Alto 

Juquiá 

Município 
Coleta 

seletiva 
Pop. Urbana Atendida 

t /mês Associação ou Cooperativa 
 (hab.) (%) 

São Lourenço da Serra SIM 13.595 1
70 22,35 

Cooperativa de Recicladores 
de Itapecerica da Serra – 

CRIS 

Juquitiba SIM 21.053 87 - Cooperju 

TOTAL - 34.648 - - - 
Fonte: COBRAPE, 2015. 
1 

Informação fornecida pelo município. (-) Não encontrado. 

 

Resíduos Sólidos Municipais 

A seguir são apresentadas informações sobre os resíduos de modo geral para cada município 

que integra a Bacia do Alto Juquiá. Os dados aqui apresentados foram obtidos dos planos 

municipais existentes e decorrentes das visitas de campo. 
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Juquitiba 

Com referência aos aspectos institucionais, em Juquitiba, os Departamentos de Obras e de 

Meio Ambiente compartilham a responsabilidade pelos serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, cabendo a cada Departamento responsabilidades específicas. A coleta 

convencional é feita com caminhões compactadores de segunda a sábado no período diurno, 

divididos em bairros, sendo alguns diários e outros alternados compreendendo cerca de 96% 

de todo o município (SEADE, 2010). 

Salienta-se que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Juquitiba encontra-se em elaboração. Por este motivo, consultou-se o Plano Municipal de 

Saneamento de Juquitiba (2010), a fim de identificar a quantidade de Resíduos Sólidos 

Domiciliares (RSD) coletada na região. Obteve-se então, para o ano de 2010, a quantidade 

coletada de 16 ton. /dia de RSD. Em relação ao ano de 2015, constatou-se que 18,33 ton. / dia 

de RSD são atualmente coletados, conforme informações disponibilizadas pelo próprio 

município, durante as visitas técnicas. 

Ressalta-se que os serviços prestados no município são: coleta regular domiciliar, varrição de 

vias e logradouros públicos, coleta regular dos resíduos sólidos das vias e logradouros públicos, 

coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, triagem de resíduos sólidos recicláveis, coleta de 

resíduos da construção e demolição, coleta de resíduos de serviços de saúde, capina de vias e 

logradouros públicos, limpeza de praças, parques e jardins, poda de árvores, limpeza de bocas-

de-lobo e encaminhamento dos resíduos para disposição no solo.  

Todos os resíduos coletados são levados até o transbordo municipal de Juquitiba (Figuras a 

seguir), e posteriormente, encaminhados à Central de Tratamento de Resíduos de Caieiras, 

onde serão realizados os procedimentos adequados. 

 
Figura E.4 – Transbordo Municipal de Juquitiba 

Fonte: COBRAPE, 2015 
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  Figura E.5 – “Brooks” Acondicionamento Comunitário de Resíduos  

Fonte: COBRAPE, 2015 

Desde o ano de 2008, os resíduos são retirados do transbordo, e encaminhados para a Central 

de Tratamento localizada em Caieiras (ESSENCIS) a 100 km de distância. 

Quanto aos programas de valorização e reaproveitamento de resíduos, Juquitiba conta com 

um programa de coleta seletiva e com uma cooperativa que está em vias de legalização. A 

Prefeitura apoia a cooperativa e subsidia o galpão, a luz e a água. Ao todo, 24 pessoas 

trabalham na cooperativa, dentre elas, 18 mulheres. A coleta é realizada em 70% das ruas do 

município com o auxílio de dois caminhões tipo gaiola (alugados) e com frequência pré-

determinada no centro e nos bairros. De acordo com as informações obtidas, cada cooperado 

retira mensalmente de R$ 500,00 a R$ 600,00. 

A Prefeitura acredita que 15% do volume de resíduos são coletados seletivamente e que a 

população participa ativamente na separação dos materiais. A coleta é realizada, de acordo 

com o município, no centro, três dias por semana, enquanto que nos bairros varia de um a dois 

dias para o mesmo período. 

Melhorias estruturais são sugeridas para aumentar a capacidade de trabalho dos próprios 

cooperados e melhorar as condições nesse ambiente, aumentando a eficiência do programa. 

Existem, ainda, outras áreas com ausência de infraestrutura urbana ou com topografia muito 

acentuada, onde a coleta não é realizada porta a porta, e sim através de contêineres (brooks) 

para o acondicionamento comunitário dos resíduos(  Figura ). Normalmente, esses contêineres 

são instalados em locais de fácil acesso aos equipamentos de coleta e de passagem obrigatória 

da população, facilitando o acesso dos moradores ao correto acondicionamento dos resíduos. 

No âmbito dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), foi identificada uma geração de, 

aproximadamente, 360 kg/mês no município de Juquitiba. Esta produção ocorre em um Pronto 
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Socorro e em oito Unidades do Programa Saúde da Família. De acordo com o município, está 

previsto o fechamento de contrato com a empresa Serpel para a coleta, tratamento e 

destinação final dos RSS. O contrato implica em um custo de R$ 2,86 por kg de material e R$ 

450,00 para o transporte. 

De acordo com as informações obtidas nas visitas de campo, atualmente, os resíduos são 

armazenados no próprio pronto socorro, enquanto se aguarda a regularização do contrato. 

A atividade de coleta e transporte de RSS acaba sendo onerosa para o município, tornando-se 

interessante a discussão regional desse serviço, principalmente com municípios próximos, 

como São Lourenço da Serra. Dessa forma, busca-se uma melhor negociação de custos e 

atendimento mais eficiente dos municípios envolvidos, sob o pronto de vista ambiental, 

econômico e de saúde pública. 

No município de Juquitiba, tanto a construção como a demolição são feitas pela própria 

prefeitura, por meio de solicitação. A coleta é realizada com caminhão basculante e os 

materiais são utilizados na manutenção de estradas. 

Embora os Resíduos da Construção Civil (RCC) não constituam um problema de limpeza 

urbana já que apresentam reúso imediato, a identificação de pontos de deposição irregular de 

RCC na malha urbana indica a necessidade de criação de Áreas de Transbordo e Triagem – ATT 

conforme norma ABNT NBR 15.112. 

Segundo informações do município, os Resíduos da Construção Civil são encaminhados à área 

de transbordo, ao aterro de Caieiras e/ou a outras áreas de bota-foras. 

Quanto aos resíduos sólidos industriais (RSI), de acordo com o PMSB, o município de Juquitiba 

não contempla informações qualitativas e quantitativas das indústrias localizadas em sua área 

de abrangência. Além disso, o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (SINIR), também não disponibiliza um Diagnóstico dos RSI com recorte municipal apto 

a subsidiar uma caracterização no recorte territorial da Bacia. 

Ressalta-se ainda que, a inexistência de geradores de resíduos industriais na área de 

abrangência do município é completamente plausível, uma vez que a Lei de Mananciais proíbe 

a existência de estabelecimentos industriais nas áreas de mananciais da RMSP.  

Não foi possível a obtenção das informações sobre o tratamento e destinação dos resíduos 

sólidos dos serviços de saneamento (RSSS) junto à Prefeitura do município. 

 São Lourenço da Serra 

De acordo com o PMSB, o serviço de coleta no município de São Lourenço da Serra é realizado 

regularmente e obedece ao Plano existente, variando a frequência de coleta entre o centro, os 

bairros e a área rural. Os serviços de coleta de resíduos domiciliares cobrem 80% do total de 

domicílios do município e são realizados de forma convencional porta-a-porta ou em pontos 
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estratégicos. A coleta no setor urbano é realizada com frequência de 3 vezes por semana e nos 

bairros de 1 a 2 vezes. 

A disposição dos resíduos é feita pela população em frente às residências, em sacos plásticos, 

na maioria das vezes presas em suportes fixados ao chão. Entretanto, devido à dificuldade de 

alcance, principalmente em áreas rurais, os resíduos são deixados em pontos estratégicos, 

para a coleta do caminhão. 

Todos os resíduos coletados, seja na área rural ou urbana do município, são transportados por 

um caminhão carreta com capacidade de 50 m³, para a Central de Tratamento de Resíduos no 

Município de Caieiras (ESSENCIS), sem qualquer transbordo. 

O PGIRS de São Lourenço da Serra amplia o diagnóstico, afirmando que a coleta é realizada 

pelos caminhões compactadores de segunda a sábado no período diurno, divididos em bairros. 

Afirma ainda, que os resíduos de varrição coletados são separados em: (i) material reciclado; 

(ii) resíduos sólidos; e (iii) resíduos inertes. Os materiais recicláveis são enviados a Cooperativa, 

os resíduos sólidos ao aterro sanitário e os inertes são utilizados na conservação de vias 

públicas vicinais.  

A coleta seletiva, de acordo com o PGIRS é realizada em cerca de 70% do município por um 

caminhão as terças, quartas e quintas feiras. Estes resíduos são acondicionados em sacos de 

ráfia de 100 kg e retirados de porta em porta, e, posteriormente, transportado para a CRIS 

(Cooperativa de Recicladores de Itapecerica da Serra). 

No âmbito dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), o município de são Lourenço da Serra, 

produz de 600 a 800 Kg, através de uma Unidade Básica de Saúde, três unidades do Programa 

Saúde da Família e um Centro de Reabilitação (unidade de fisioterapia). Os resíduos 

produzidos em cada uma destas localidades são acondicionados em recipientes, seguindo ao 

estabelecido pelas normas da ANVISA. Sequencialmente, estes resíduos são coletados por uma 

empresa, denominada Consfab Construções e Serviços Ltda.  

Além destes, são gerados, cerca de 80 Kg de RSS por cada uma das duas Clínicas Veterinárias 

existentes no município; bem como, mais 4Kg de RSS/mês oriundas das quatro farmácias do 

município. Estes resíduos são transportados pela empresa DPC Construções e Serviços Ltda., 

com sede em Itaquaquecetuba. 

Ambas as empresas – Consfab e DPC - transportam os RSS, para a Unidade Integrada de 

Tratamento e Destinação Final dos Resíduos, denominada Pioneira Saneamento e Limpeza 

Urbana Ltda. É nesta unidade que se realiza a incineração dos resíduos. 

Segundo o PMGRS (2014), o município não possui legislação específica sobre RSS. Além disso, 

não foram identificados problemas ou entraves no serviço de coleta, acondicionamento, 

transporte e destinação final dos RSS. 

No total, segundo informações das visitas técnicas, são gerados cerca de 900 kg RSS /mês. 
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Os Resíduos da Construção Civil (RCC), no município, correspondem, em sua totalidade, 

àqueles resultantes de reformas de residências. A coleta (por meio de trator agrícola com 

carreta, caminhão caçamba ou retroescavadeira), é realizada pela prefeitura, que separa as 

matérias recicláveis, a fim de encaminhá-las a cooperativa de recicladores. Os resíduos inertes, 

que sobram, são reaproveitados para a conservação de vias públicas.  

Segundo informações do município, estão previstas algumas possibilidades para destinação 

deste tipo de resíduos, como, a utilização de algumas cavas de mineração inoperantes, por 

exemplo, a Porto de Areia. 

Neste contexto, salienta-se que, apesar do município não possuir um plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos de construção civil, a geração destes é pequena (cerca de 5 a 6 t/ mês).  

Nota-se, porém, através das visitas de campo, que existem alguns pontos de destinação 

irregulares no município. Este é o principal problema identificado na região, que, conforme 

informações do município, se refere ao descarte clandestino em estradas vicinais, realizado 

por caçambeiros e caminhões de outras localidades. 

No que tange a geração de resíduos sólidos industriais (RSI), como já explanado 

anteriormente, as informações a respeito deste tipo de resíduo são bastante inconsistentes, e 

pouco confiáveis, uma vez que estes resíduos são gerados pelo setor privado. Entretanto, os 

RSI gerados, na área de abrangência do município inserida na Bacia do Alto Juquiá, são, de 

acordo com o PGIRS, reutilizados no processo produtivo. 

De acordo com o PGIRS, o município de São Lourenço da Serra possui 02 postos de 

combustíveis. Nestes, os resíduos gerados são coletados da seguinte forma: material reciclado 

(papéis e papelão); e resíduos gerados em rampas de troca de óleo, estopas e materiais 

contaminados com óleos e desengraxastes ou outros materiais poluentes produzidos pela 

atividade. Estes últimos são coletados pela Preven Engenharia – Segurança e Meio Ambiente 

Ltda. Ressalta-se que o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), também não disponibiliza um Diagnóstico dos RSI com recorte municipal apto a 

subsidiar uma caracterização no recorte territorial da Bacia. 

Salienta-se ainda que, a inexistência de maiores geradores de resíduos industriais na área de 

abrangência do município é completamente plausível, uma vez que a Lei de Mananciais proíbe 

a existência de estabelecimentos industriais nas áreas de mananciais da RMSP. 

No âmbito dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saneamento (RSSS), o município de São 

Lourenço da Serra possui 62,79% das residências e estabelecimentos comerciais com 

abastecimento de água e 44,56% dessas residências estão ligadas a coleta de esgoto (SEADE, 

2010), a água e esgoto são administrados pela SABESP. O esgoto coletado é enviado a duas 

ETEs (Estação de Tratamento de Esgoto), uma localizada no centro e outra no Bairro Paiol do 

Meio. O processo de tratamento do esgoto é do tipo Floculação, Decantação e Filtração. As 

demais residências possuem Fossa Séptica e Fossa Negra. Além disso, sabe-se da existência da 
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ETA (Estação de Tratamento de Água) Paiol do Meio, no município, conforme item específico 

de infraestrutura de abastecimento de água, do presente relatório.  

 Ibiúna e Itapecerica da Serra 

O município de Itapecerica da Serra foi desconsiderado da análise, em virtude da identificação 

de inconsistências nos documentos consultados, e à mínima parcela municipal inserida no 

recorte territorial da Bacia.  

Já em relação ao município de Ibiúna, não são apresentados dados específicos relacionados à 

sua área inserida no recorte territorial da Bacia, pois tanto a coleta como o tratamento dos 

resíduos sólidos ocorrem, basicamente, nas parcelas urbanas dos municípios. Ocorre, porém, 

que, a parcela urbana de Ibiúna não se encontra inserida no recorte territorial da Bacia, ou 

seja, a quantidade de resíduos gerada pelo município nos limites da Bacia é bastante reduzida, 

se comparada com os demais municípios. 

A Tabela a seguir sintetiza as informações sobre manejo de resíduos obtidas para os 

municípios que integram a Bacia do Alto Juquiá. 
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Tabela E.26 - Compêndio dos dados de atendimento, operacionalização, infraestrutura e equipamentos públicos ou privados ligados ao gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos na Bacia do Alto Juquiá 

Aspectos dos serviços / infraestrutura 
Municípios 

São Lourenço da Serra Juquitiba Ibiúna Itapecerica da Serra 

Dados 
Primários 

Municipal 

População 2015 (hab.) 14.759 29.508 73.857 161.271 

População residente em Bacia 2015 14.431 28.253 1.166 183 

Gestão/Secretaria Sec. Meio Ambiente Prefeitura Municipal - - 

Planejamento 
Existência de PMGIRS SIM Não - - 

Ano do Plano 2015 - - - 

RSD  

Geração 
Per capita (kg/hab./dia) no município 0,655 0,87 0,82 0,9 

Total (t/dia) 9,45 24,58 0,95 0,17 

Acondicionamento 

Existência de caixas comunitárias em alvenaria Não Não - - 

Contêineres Não Não - - 

Caixas Brooks Não Sim - - 

Coleta e transporte 
(Convencional) 

Operador do serviço - Prefeitura Municipal - - 

Turno - Diurno - - 

Frequência Diária (PGIRS) Diária/Alternada - - 

Número de Setores - - - - 

Tcu (%) 100 87 - - 

Existência de coleta na área rural? Sim Não Não Não 

Existência de áreas com atendimento precário? Sim - - - 

Transbordo Não Sim - - 

Coleta Seletiva 

Operador do serviço Prefeitura Municipal 
Prefeitura Municipal / 
Cooperativa Cooperju 

- - 

Turno - Diurno - - 

Frequência Alternada 
Alternada/ Uma vez por 

semana 
- - 

Número de Setores - - - - 

Índice de cobertura (%) 70 70 - - 

Unidade de Triagem - 
Centro de Triagem e 

Transbordo 
- - 

t/mês 20-30 - - - 

PEV´s Não - - - 

Valorização 

Tipo Não Não - - 

Produtividade - - - - 

Projeto futuro Não Não - - 

Disposição final 

Tipo Aterro Sanitário Aterro Sanitário - - 

Gestão Privada Privada - - 

Nome Essencis Essencis - - 

Local (município) Caieiras (SP) Caieiras (SP) - - 

IQR (2014) 8,4 8,4 8 - 

Recebe RSD de outras cidades? Sim Sim - - 

Existência de TAC? Não Não Não - 

Total recebido pela unidade (t/dia) - - - - 

RSS 

Geração Total (kg/mês) 884 360 - - 

Coleta e transporte 

Operador do serviço Confasb e DPC 
Serpel(fase de fechamento de 

contrato) 
- - 

Coleta de empreendimentos privados? Sim - - - 

Nº de empreendimentos públicos 5 9 - - 

Nº de empreendimentos privados 6 - - - 

Tratamento 

Tipo Incineração - - - 

Local (município) Suzano - - - 

Gestão 
Pioneira Saneamento e Limpeza 

Urbana Ltda. 
- - - 

Nome do empreendimento 
Unidade Integrada de Tratamento 

e Destinação Final de Resíduos 
- - - 

Disposição final 

Tipo - - - - 

Local (município) - - - - 

Gestão - - - - 

Nome do empreendimento - - - - 

(-) Não encontrado. 
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Tabela E.26 - Compêndio dos dados de atendimento, operacionalização, infraestrutura e equipamentos públicos ou privados ligados ao gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos na Bacia do Alto Juquiá (Cont.) 

Aspectos dos serviços / infraestrutura 

Municípios 

São Lourenço da Serra Juquitiba Ibiúna 
Itapecerica da 

Serra 

RCC 

Geração 
Obras públicas já contemplam o gerenciamento 

dos RCC? 
- - - - 

Coleta e transporte 
dos RCC dispostos 

em vias e 
logradouros 

públicos 

Operador do serviço - Prefeitura Municipal - - 

Existência de pontos de descarte irregular - - - - 

Nº de pontos - - - - 

Quantidade coletada (t/mês) - - - - 

PEV´s - - - - 

Iniciativa de cata bagulho - - - - 

Reaproveitamento / 
Valorização 

Possui iniciativa para reaproveitamento? - Sim - - 

Qual - Manutenção de estradas - - 

Possui iniciativa de Valorização? - - - - 

Qual - - - - 

Disposição final 

Projetos futuro - - - - 

Tipo - - - - 

Local (município) - - - - 

Gestão - - - - 

Nome do empreendimento - - - - 

RSI 

Tratamento 

Existência de unidades de tratamento de RSI - - - - 

Tipo - - - - 

Nome do empreendimento - - - - 

Disposição final 
Existência de unidades de disposição final de RSI - - - - 

Nome do empreendimento - - - - 

Resíduos 
Sólidos de 
Serviço de 

Saneamento 

ETA 

Existência de ETA? Sim - - - 

Operador do serviço SABESP - - - 

Quantidade de lodo (t/ano) - - - - 

Tratamento - - - - 

Destino final (tipo) - - - - 

Nome do empreendimento - - - - 

ETE 

Existência de ETE? Sim Sim - - 

Operador do serviço SABESP SABESP - - 

Quantidade de lodo (t/ano) - - - - 

Tratamento - - - - 

Destino final (tipo) - - - - 

Nome do empreendimento - - - - 

(-) Não encontrado. 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL – Alto Juquiá 

Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da RMSP  

 

Página | 245 de 246 

 

• Conclusões 

Os quatro municípios pertencentes à Bacia possuem um acúmulo populacional de 279.395 

habitantes. Destes, apenas 44.033 encontram-se inseridos no recorte territorial da Bacia. Neste 

sentido, percebe-se que de 249,11 t/dia de RSD geradas nos municípios, como um todo, a área 

inserida na Bacia é responsável por uma geração de apenas 35,16 t/dia, dentre os quais 28,47 t/dia 

correspondem à parcela urbana e 6,70 t/dia à rural. 

A despeito das taxas de geração per capita (TG), notou-se que, de maneira geral, elas estão abaixo da 

média nacional e regional. Tal afirmativa é corroborada pelo informativo do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos (2011), que apresenta para 2011 uma TG média do Brasil e da Região Sudeste de 

1,1Kg/hab. dia e 0,9 Kg/hab. dia, respectivamente.  

A coleta, destes resíduos ocorre, principalmente, em suas porções urbanas. Quanto às parcelas 

rurais, existem pontos de coleta específicos e coletivos, onde estes são armazenados, pelos próprios 

moradores, para que, posteriormente sejam recolhidos adequadamente pelas empresas 

responsáveis. 

Durante a análise, constatou-se que 27,24 t/dia são coletadas na Bacia, correspondentes à sua 

porção urbana. Além disso, notou-se que, no município de Juquitiba, 2,72 t/dia gerados na região 

urbana não são coletados. Assim, os demais 5,2 t/dia correspondem a parcela rural. 

A disposição incorreta destes resíduos é, sem dúvida, contribuinte significativa para a poluição difusa 

nos municípios, o que afeta de modo geral a bacia hidrográfica em que estes se inserem. Destaca-se 

que, as alternativas usualmente adotadas pela população brasileira não atendida pelos serviços de 

coleta domiciliar são: queima, lançamento em áreas de encostas, rios e terrenos vazios, além do 

descarte em vias e logradouros públicos, causando poluição de corpos d’água, do solo e demais 

prejuízos a saúde pública. 

Percebeu-se ainda que, para os RSS, RSI, RCC e RSSS, não se encontrou problemas significativos na 

área considerada. Contudo, apesar da ausência de problemas relevantes, foram identificadas 

necessidades de aprimoramentos efetivos, tanto na infraestrutura dos RSS (em fase de contratação 

no município de Juquitiba), como para a elaboração de planos específicos para os RSS nos municípios 

de Ibiúna e São Lourenço da Serra. Isto, sem falar na ausência de uma política de gerenciamento dos 

RCC nos municípios. Para os RSI, não foram identificadas problemáticas, uma vez que as áreas de 

mananciais não podem ter indústrias em suas áreas de abrangências. Para os RSSS, não foram 

identificadas informações satisfatoriamente completas a fim de se apresentar um diagnóstico 

preciso. Ressalta-se ainda, que estas afirmativas se referem apenas às áreas de Juquitiba e São 

Lourenço da Serra, uma vez que, tanto o município de Ibiúna como o município de Itapecerica da 

Serra não foram incorporados a análises mais aprofundadas, uma vez que suas parcelas urbanas se 

encontram fora dos limites da Bacia.  

O Mapa a seguir apresenta as áreas utilizadas, seja com infraestruturas, equipamentos públicos ou 

edificações de apoio ao sistema de limpeza urbana ou tratamento e disposição final dos resíduos. 




