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Este documento corresponde a uma minuta preliminar do Relatório Final de
Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI.

Nele estão contidas as informações e análises elaboradas a partir dos dados
disponibilizados até o momento pelas diversas fontes, e dos levantamentos de
campo efetuados junto às Prefeituras.

Deve-se ressaltar que a presente minuta é produto de um esforço sugerido
pelo CORHI, de vez que há necessidade do mesmo iniciar a elaboração do
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e
posterior Plano Estadual, para apreciação e aprovação por parte da
Assembléia Legislativa até o final deste ano.

Por essa razão este documento é uma minuta preliminar, ainda passível de
eventuais correções e complementações até chegar-se ao Relatório Final.

O documento também não incorpora as relações de quadros, figuras e gráficos,
bem como de alguns anexos e das fontes de informações.
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2.1.- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UGRHI

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos no.7 - UGRHI 7,
correspondente à Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, localiza-se a sudeste
do Estado de São Paulo, ao longo do litoral, numa extensão aproximada de
160 km. A Figura 2.1.1 mostra a localização da UGRHI 7 no Estado de São
Paulo.

Esta unidade espacial constitui a segunda região metropolitana do Estado de
São Paulo, instituída pela Lei Complementar no 815/96, denominada Região
Metropolitana da Baixada Santista.

Os municípios integrantes da UGRHI 7 são: Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. Todos os
municípios estão inteiramente contidos na UGRHI 7.

As maiores cidades localizadas na UGRHI são: Santos, São Vicente e Guarujá.

Sua área de drenagem é de 2.788,82 km², compreendendo a região do
estuário de Santos, São Vicente e Cubatão, as bacias do litoral norte em
Bertioga, e as do litoral sul e centro-sul em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e
Praia Grande. Suas nascentes encontram-se na vertente marítima da Serra do
Mar e, após vencer desníveis de até 1.100 m, conformam planícies flúvio-
marinhas, drenam manguezais e desaguam no oceano ou canais estuarinos.

A região apresenta largas formações vegetais halófilas - manguezais,
assentadas sobre intrincada rede de drenagem. Sua composição
geomorfológica é identificada por duas grandes unidades morfológicas:
escarpas da Serra do Mar e Planície Litorânea ou Costeira. Apresenta ainda,
duas importantes ilhas: a de São Vicente e a de Santo Amaro, estreitamente
ligadas ao continente.

São seus cursos d’água principais: Rios Cubatão, Mogi e Quilombo ao centro;
Rios Itapanhaú, Itatinga e Guaratuba com seus mangues preservados ao norte,
e Rios Branco ou Boturoca e Itanhaém, ao sul.

A UGRHI 7 limita-se a nordeste com a UGRHI 3, do Litoral Norte, a leste e sul
com o Oceano Atlântico, a sudoeste com a UGRHI 11, do Rio Ribeira de
Iguape e Litoral Sul, e ao norte com a UGRHI 6, do Alto Tietê. A Figura 2.1.2
mostra a UGRHI 7 com seus rios principais, os Municípios e suas sedes, além
das UGRHIs limítrofes.



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 7



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 8

      Figura 2.1.2 – Mapa da UGRHI 7
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O Quadro 2.1.1 identifica as Sub-bacias que foram definidas, indica as
correspondentes áreas de drenagem e relaciona os municípios que as
integram.

Quadro 2.1.1 - Subdivisão da UGRHI 7

Código Sub-bacia
Área de

drenagem
km2

Municípios

1 Praia do Una 33,09 Peruíbe
2 Rio Perequê 64,34 Peruíbe
3 Rio Preto Sul 101,83 Peruíbe
4 Rio Itanhaém 102,57 Itanhaém
5 Rio Preto 324,63 Itanhaém
6 Rio Aguapeu 188,01 Itanhaém/Mongaguá
7 Rio Branco 411,66 Itanhaém
8 Rio Boturoca 182,84 Praia Grande
9 Rio Cubatão 175,55 Cubatão

10 Rio Piaçabuçu 58,60 Praia Grande
11 Ilha de São Vicente 85,81 São Vicente/Santos
12 Rio Mogi 68,39 Cubatão
13 Ilha de Santo Amaro 142,70 Guarujá
14 Rio Cabuçu 69,65 Santos
15 Rio Jurubatuba 79,36 Santos
16 Rio Quilombo 86,88 Santos
17 Rio Itapanhaú 149,32 Bertioga
18 Rio Itatinga 114,88 Bertioga
19 Rio das Alhas 108,27 Bertioga
20 Rib. Sertãozinho 131,66 Bertioga
21 Guaratuba 108,78 Bertioga

Total 2.788,82

O Mapa Básico M1, anexo, na escala 1:250.000, mostra as Sub-bacias
definidas para a UGRHI 7.

O Quadro 2.1.2, a seguir, relaciona os municípios que possuem território na
UGRHI 7 mas têm sede em outras UGRHIs.

Quadro 2.1.2 – Municípios com território na UGRHI 7 e sede em outra
UGRHI

Município Localização da sede

Itariri UGRHI 11
São Paulo UGRHI  6
São Bernardo do Campo UGRHI  6
Biritiba Mirim UGRHI  6
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O Quadro 2.1.3 identifica interfaces ou conflitos existentes entre a UGRHI 7 e
as UGRHIs limítrofes.

Quadro 2.1.3 - Interfaces e/ou conflitos com UGRHIs limítrofes

UGRHI
limítrofe

Interfaces e/ou conflitos identificados

UGRHI 6
Alto Tietê

As águas do Alto Tietê são revertidas à Baixada Santista, via
canal do Pinheiros/Reservatório Billings, para geração de
energia elétrica na Usina Henry Borden.

Esta reversão observa, hoje, as restrições impostas pela
Resolução SMA-SES-03/92 que a limitam a situações de
exceção e os parâmetros estabelecidos em acordo firmado
entre os Secretários do Meio Ambiente, de Energia e dos
Recursos Hídricos, em 1994, conhecido como a Nova Regra
Operativa do Sistema Tietê/Billings.

Este sistema efetua o controle de cheias na bacia do rio
Pinheiros, mediante bombeamentos nas elevatórias de
Traição e Pedreira para o reservatório Billings. Este  promove
a recuperação parcial da qualidade das águas revertidas,
lançando-as no reservatório do rio das Pedras, já na vertente
marítima, onde se encontram as tomadas d'água da Usina
Henry Borden.

As águas do Alto Tietê utilizadas na Usina Henry Borden são
parcialmente utilizadas, também, para o abastecimento
público da Baixada Santista, através de captação no rio
Cubatão, e para o abastecimento industrial de importantes
indústrias de Cubatão, em especial a COSIPA.

UGRHI 6
Alto Tietê

Da vertente marítima, por sua vez, duas pequenas
transposições de água são efetuadas para reforçar os
sistemas produtores da RMSP:

−1 m³/s é revertido das cabeceiras do rio Capivari, formador
do rio Branco, para a bacia do rio Embu-Guaçu, formador
do rio Guarapiranga, e,

− 0,5 m³/s são transpostos da bacia do rio Guaratuba para a
bacia do rio Claro, no Alto Tietê.



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 11

2.2.- CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

A caracterização do meio físico foi realizada com o objetivo de permitir uma
avaliação das  potencialidades dos recursos  naturais e  das  fragilidades dos
sistemas ambientais naturais, bem como a identificação de áreas degradadas e
contaminadas, como subsídio  para a elaboração do Plano de Bacia da
Baixada Santista. Com esta perspectiva o diagnóstico do meio físico procurou
apresentar elementos para a elaboração de diretrizes voltadas para um
desenvolvimento econômico e social compatível com as particularidades do
meio ambiente, contemplando a preservação e recuperação ambiental da
bacia.

2.2.1.- Geologia

O Mapa Geológico da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (Mapa M3),
apresentado em escala 1:250.000, foi  elaborado com base no Mapa Geológico
do Estado de São Paulo  do IPT, de 1981 (escala 1: 500.000).

O substrato geológico da região é composto por grande variedade litológica,
agrupada genericamente em 2 grupos com características distintas: as rochas
do embasamento e as coberturas cenozóicas.

Segundo vários autores o panorama geológico é resultado  da evolução  de
fases tectônicas - responsáveis por  deformações, falhamentos, foliações, além
de  metamorfismos e processos magmáticos - combinadas com variações do
nível médio do mar e flutuações climáticas regionais . Na área tipicamente
continental vários eventos de falhamentos e epirogeneses (movimentos de
subida e descida de porções da crosta terrestre), produziram a escarpa da
atual Serra do Mar.

 Na evolução geológica mais recente (Período cenozóico), os principais
eventos podem ser resumidos na formação do relevo, presença de um clima
tropical úmido, invasão marinha  e deposição de sequências sedimentares
associadas, representadas pela  Formação Cananéia. Fazem partem também
destas seqüências a formação de sedimentos continentais coluvionares
indiferenciados, dos Sedimentos Marinhos e Mistos Atuais e Subatuais e dos
sedimentos aluvionares encontrados nos terraços e nas calhas fluviais.

O Quadro 2.2.1.1. contém as unidades geológicas encontradas na Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista.

      Quadro 2.2.1.1.- Síntese das unidades geológicas.
PERÍODO
(IDADE)

SÍMBOLO /
FORMAÇÃO
GEOLÓGICA

LITOLOGIAS

CENOZÓICO Qa – Aluviões em
geral

Areias inconsolidadas de granulação variável,
argilas e cascalheiras fluviais subordinadamente,
em depósitos de calha e/ou terraços.
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Qm – Sedimentos
Marinhos e Mistos

Sedimentos atuais e sub atuais, incluindo Termos
arenosos praiais, depósitos marinhos localmente
retrabalhados por ação fluvial e/ou eólica, termos
areno-síltico –argilosos de deposição flúvio-
marinho-lacustre e depósitos de mangue.

Qi – Sedimentos
Continentais
Indiferenciados

Depósitos Continentais incluindo sedimentos
flúvio-coluvionaes de natureza  areno-argilosa e
depósitos variados associados a encostas.

CENOZÓICO

Qc – Formação
Cananéia

Areias marinhas finas inconsolidadas ,
freqüentemente limonitizadas, com presença de
esparços leitos argilosos.

PALEOZÓICO
ΕOγi-  Corpos
Graníticos a
Granodioríticos

Corpos graníticos pertencentes a suítes graníticas
pós-tectônicas, isótopos, granulação fina a
grossa.

PSΕOλ - Granitos e
Granitóides
pertencentes a suítes
graníticas
indiferenciadas

Granitos e granitóides com predominância de
termos porfirítico com granulações variadas.

PSλc –Corpos
Graníticos
pertencentes a suítes
graníticas
sintetônicas

Granitos folhados, granulação fina a média,
textura porfírica freqüente.

PSpX – Xistos do
Grupo Açungui

Quartzo-mica xistos, biotita -quartzo xistos,
muscovita- quartzo xistos, quartzitos, mármores.

PSpF – Filitos  do
Grupo Açungui

Filitos, quatzo-filitos e metassiltitos.

PSpQ – Quartzitos
do Grupo Açungui

Quartzitos micáceos e feldspáticos com
intercalações  de filitos.

PSps – Rochas
Calcossilicatadas  do
Grupo Açungui

Rochas calcossilicatadas.

PseM – Migmatitos
do Complexo Embu

Migmatitos heterogêneos  de estruturas variadas.

PseB – Corpos
Metabásicos do
Complexo Embu

Rochas metabásicas

AcM – Migmatitos do
Complexo Costeiro

Migmatitos com  estuturas variadas.

AcH – Granulitos
pertencentes ao
Complexo Costeiro

Granulitos, kinzigitos e Charnockitos.

AcHM –
Charnoquitos
pertencentes ao
Complexo Costeiro

Charnockitos , kinzigitos  e rochas granito-
gnaissicas.

PRÉ-
CAMBRIANO

AcQ – Quartzitos
pertencentes ao
Complexo Costeiro

Quartzitos

Fonte: Mapa Geológico do Estado de São Paulo, IPT/1981

Rochas do Embasamento

As 13 unidades geológicas, com as respectivas rochas predominantes -
pertencentes ao embasamento (Paleozóicas e Pré-Cambrianas) - foram
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agrupadas em 6 tipos litológicos,  em função de suas características geológicas
e geotécnicas similares:

1- granitos variados, bem como granulitos e charnockitos
2-  xistos e filitos
3-  quartzitos
4- rochas calcossilicatadas
5-  rochas básicas, principalmente metabásicas
6- migmatitos variados

No primeiro grupo estão incluídas os  Granitos a Granodioríticos intrusivos
(Eoyi), de idade Paleozóica, os Granitos e corpos Granitóides pertencentes
Suítes Indiferenciadas (PSΕOλ) e os Corpos Graníticos  (PSλC), integrantes de
Suítes Sintetônicas. Fazem parte deste grupo também, as rochas muito
antigas, tais como Granulitos (AcH) e Charnoquitos(AcHM), pertencentes ao
Complexo Costeiro.

Estas rochas são em geral, muito duras e coerentes, com composição
mineralógica variável (embora  os  granitos sejam compostos essencialmente
por minerais de quartzo, feldspato e mica), contendo minerais orientados,
exceto nos granitos intrusivos. É comum a ocorrência de blocos de rochas
(matacões) imersos no solo ou dispostos em superfície. Ocorrências mais
expressivas e contínuas deste grupo de rochas são registradas no setor
Norte/Nordeste da bacia hidrográfica.

Os Xistos (PSpX) e Filitos (PSpF) do segundo grupo, apresentam
granulometria predominantemente fina a média, destacando-se pela foliação
bem desenvolvida e constituição mineralógica micácea. São encontrados na
forma de faixas estreitas e contínuas, localizadas na porção setentrional da
bacia, destacando-se pela presença de foliações orientadas para o quadrante
Norte-Nordeste.

 Os Quartzitos (PSpQ e AcQ) – terceiro grupo - são rochas compostas
essencialmente por minerais de quartzo, granulometria variável e foliação bem
desenvolvida, determinada pela orientação de seus minerais. Ocorrem em
faixas muito estreitas que se destacam na topografia. São encontrados
predominantemente nas sub-bacias 8 e 16.

O terceiro grupo corresponde as rochas calcossilicatas (PSpS), pouco
expressivas em área, encontradas ao norte dos Quartzitos.

As rochas metabásicas (PSeB) do quinto grupo, constituem pequenos maciços
contendo minerais orientados, introduzidos nos xistos e filitos do Complexo
Embu. Também fazem parte deste grupo os corpos de rochas básicas
intrusivas que ocorrem principalmente, na forma de diques de diabásico,
encontrados, nas proximidades das zonas de falhas geológicas, não
mapeáveis na escala da planta geológica.

 Os Migmatitos (PSeM e AcM) do sexto grupo, constituem as rochas com maior
presença em área, sendo encontrados tanto na forma de áreas contínuas,
como em manchas dispersas. São caracterizados pela presença de estruturas
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típicas, em forma de bandas sucessivas com espessuras variáveis de
centimétricas a métricas.

Coberturas sedimentares  Cenozóicas

As coberturas cenozóicas correspondem as sequências sedimentares
inconsolidadas, encontradas nas áreas planas e baixas da Planície Costeira e
no sopé  das encostas. São representadas por 4 unidades geológicas:
Formação Cananéia(Qc), Sedimentos Continentais Indiferenciados(Qi),
Sedimentos Marinhos e Mistos (Qm) e  Sedimentos Aluvionares(Qa).

A  Formação Cananéia é formada por depósitos arenosos marinhos antigos
(areias  finas com esparsos leitos argilosos, freqüentemente limonitizadas) com
espessuras médias de 30 m,  alçados de 7 a 9 meros acima do nível do mar. A
maior ocorrência desta formação está localizada ao sul, entre Itanhaém e
Peruíbe.

Externamente às ocorrências da Formação Cananéia são encontradas
extensas porções de Sedimentos Marinhos e Mistos (Qm), atuais e subatuais,
localmente retrabalhados por ação fluvial e/ou eólica de origem flúvio-marinho-
lacustre, bem como  os depósitos de mangue mais modernos. As espessuras
desses sedimentos variados (arenosos a argilosos, termos lamosos com
elevado teor de biodetritos orgânicos de mangue), chegam a alcançar mais de
50 m.

Os depósitos detríticos localizados predominantemente na porção basal  das
encostas dos morros e na meia encosta (Sedimentos Continentais
Indiferenciados -Qi , compõem-se de sedimentos imaturos, mal  selecionados e
muitas vêzes grosseiros de material coluvionar. São cascalhos, areias e argilas
em proporções bastante variáveis e que  por vezes encerram matacões
numerosos, como nos  corpos de  talus.

Os Sedimentos Aluvionares (Qa) englobam areias inconsolidadas de
granulação variável, bem como as argilas e cascalheiras fluviais, encontradas
em terraços ou em calhas de cursos d’água, principalmente nas planícies
alveolares de altos morros.

Merecem especial destaque as  coberturas de solos “in situ” que cobrem as
rochas do embasamento  (solos de alteração de rocha e os solos superficiais  a
eles sobrejacentes),  cuja granulometria, mineralogia  e espessura, variam de
acordo com a respectiva litologia. Como exemplo, solos granulometricamente
mais finos, argilosos, micáceos e mais espessos encontram-se capeando os
Migmatitos (PSeM e ACeM), ao passo que solos areno-siltosos, relativamene
menos espessos, são encontrados nos granitos.

As  espessuras destes solos “in situ” e das coberturas detríticas sobrejacentes
(Sedimentos Continentais Indiferenciados - Qi), juntamente com as
declividades mais ou menos acentuadas, contribuem para as elevadas
incidências de  escorregamentos naturais e antrópicos na área da Serra do Mar
e nos Morros Isolados.
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2.2.2.- Recursos Minerais

Os recursos  minerais da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista compreendem
basicamente matérias primas voltadas para a construção civil:  areia, cascalho,
brita, pedra como revestimento e pedra para calçamento. Recursos minerais
metálicos não são conhecidos, embora se possa mencionar a existência de
sulfetos e cristais de molibdenita em fraturas, registradas  em pedreiras de
Santos.

As pedreiras exploram preferencialmente granitos, corpos granitóides e
migmativos.

As áreas de empréstimo em solo coluvionar e em horizontes de solo de
alteração mais espessos, são utilizadas para aterros diversos, com
conseqüências ambientais extremamente danosas. As áreas de extração de
material  de solo - atividade de grande importância econômica na região -
utilizam predominantemente solos migmatíticos e graníticos.

2.2.3.-Geomorfologia

Os principais tipos de relevo da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
constam do Mapa Geomorfológico, apresentado em escala 1: 250.000 (Mapa
M4 Anexo..). O mesmo foi elaborado a partir do Mapa Geomorfológico do
Estado de São Paulo do IPT (1981), em escala 1:1.000.000; juntamente com a
distribuição de manguezais, compilados de plantas da publicação Manguezais
do Brasil  do Instituto Oceanográfico da USP/Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar,  de 1991

A caracterização do relevo  permite  fornecer elementos  para o planejamento
regional, avaliação de facilidades/dificuldades para urbanização,
reconhecimento pedológico, classificação da capacidade de uso da terra e
manejo agrícola,  bem como a suscetibilidade à erosão e à escorregamentos.
O mapa contém as principais formas de relevo da região, individualizadas em
unidades homogêneas, definidas principalmente, em função da amplitudes
topográfica, declividades das encostas e densidade das linhas de drenagem.
A bacia  está  inserida na Província Geomorfológica denominada de  Província
Costeira .

Características gerais

A Província  Costeira corresponde a área drenada diretamente para o mar,
constituindo o rebordo do Planalto Atlântico. Forma  uma região serrana, que
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nas áreas mais próximas do mar cede lugar a uma sequência de planícies de
variadas origens. Geomorfológicamente, a região é heterogênea, contendo,
desde planícies costeiras, mangues e formações associadas, até relevos
bastante acidentados de serra, englobando as escarpas de alta declividade,
incluindo a Serra do Mar propriamente dita, bem como a porção de Planalto,
composta pelo reverso da serra  e as escarpas de contato abrupto com a
baixada. São encontradas ainda na Província, baixas vertentes suavizadas -
localizadas nas zonas de contato da escarpa da Serra do Mar com a planície
costeira, sob forma de patamares, rampas e depósitos coluviais, associados - e
contrafortes litorâneos serranos,  na  forma de esporões e morros isolados, que
incluem as ilhas do litoral paulista.

Na área da bacia, a partir do rebordo do Planalto  Atlântico, as altimetrias  das
escarpas e cristas chegam a ultrapassar 1.000 m e as declividades
dominantes são superiores a 30%, enquanto que nas demais formas de relevo
mais acidentadas as cotas topográficas oscilam, em média,  entre 200m e 10m
e as declividades entre 20 e 30%.  A  faixa dos relevos aplainados de planícies
é extremamente irregular, exibindo avanços e recuos que oscilam entre 16 km
na região de Itanhaém, atingindo apenas dezenas de metros, próximo a
Mongaguá.

Formas de Relevo

Os sistemas relevo e as suas principais características, apresentadas no  Mapa
Geomorfológico em escala 1: 250.000 (Mapa 4),  constam da Quadro 2.2.2.1.

    Quadro 2.2.2.1. Formas de Relevo e suas principais características

 Formas de Relevo Unidades Homogêneas Principais características
Unidades Litorâneas

1. Superfícies Aplainadas
por Agradação 121– Planícies Costeiras

Terrenos baixos e mais ou
menos planos, próximos ao
nível do mar, com baixa
densidade de drenagem,
padrão meandrante,
localmente anastomosado.
Como formas subordinadas
ocorrem cordões (Praias,
Dunas, etc).
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continuação

Formas de Relevo Unidades Homogêneas Principais características

122- Terraços Marinhos

Terrenos mais ou menos planos,
poucos metros acima das
planícies costeiras, com
drenagem superficial ausente,
presença de antigos
cordões(Praias, Dunas, etc.)1. Superfícies Aplainadas

por Agradação

123 – Mangues

Terrenos baixos, quase
horizontais, ao nível de oscilação
das marés, caracterizados por
sedimentos tipo vasa (lama) e
vegetação típica. Drenagem com
padrão difuso.

Relevo de Morrotes (Predominam declividades médias  a altas,
acima de 15% e amplitudes locais inferiores a 100m).

231 – Morrotes Baixos

 Relevo ondulado, onde
predominam amplitudes locais
menores que 50m. Topos
arredondados, vertentes com
perfis convexos a retilíneos.
Drenagem de alta densidade,
vales abertos a fechados,
planícies aluviais interiores
restritas.

2 – Relevo de
Degradação em
Planaltos Dissecados.

233 – Morrotes e Meia
Laranja

Relevo ondulado, de topos
arredondados, vertentes com
perfis retilíneos a convexos e
presença local de serras.
Drenagem de média a alta
densidade,  vales abertos a
totalmente fechados, planícies
aluviais interiores desenvolvidas.

Relevo de Morros
(Predominam declividade médias  a altas, cima de 15% e amplitudes locais de 100m a

300m)

244 - Morros Paralelos

Topos arredondados, vertentes com
perfis retilíneos a convexos. Drenagem
de alta densidade, vales fechados a
abertos, planícies aluvionares interiores
restritas.

245 - Morros com Serras
Restritas

Topos arredondados, vertentes com
perfis retilíneos, presença de serras
restritas.Drenagem de alta densidade,
vales fechados, planícies aluvionares
interiores restritas.

246 -  Morros Isolados

Topos arredondados, vertentes
ravinadas de perfis convexos a
retilineos. Drenagem de média a alta
densidade, vales fechados. Ocorrem
isolados em planícies costeiras.

Relevo Montanhoso
(Predominam declividades médias a altas, acima de 15% e amplitudes

locais acima de 300m)

251 – Serras Alongadas

Topos angulosos, vertentes ravinadas
com perfis retilíneos, por vezes
abruptas, drenagem de alta densidade,
vales fechados.
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Relevo de transição
(Predominam declividades altas, acima de 30% e amplitudes maiores que  100m )

521 – Escarpas Festonadas

Escarpas Festonadas, desfeitas em
anfiteatros separados por espigões,
topos angulosos, vertentes com perfis
retilíneos. Drenagem de alta densidade,
vales fechados.

522 – Escarpas com
Espigões Digitados

Escarpas com espigões digitados,
compostos por grandes espigões
lineares, subparalelos, topos angulosos,
vertentes com perfis retlíneos.
Drenagem de alta densidade, vales
fechados.

Fonte: Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo,IPT,1981

Os Relevos de Degradação em Planaltos Dissecados, produzidos pela atuação
contínua de processos de denudação, formam  morrotes, morros e montanhas.
Os Relevos de Transição constituem os padrões geomorfológicos
interplanálticos, caracterizados por uma alta energia e por uma atuação intensa
dos processos de degradação. Produziram sistemas de Escarpas Festonadas
e   Escarpas com Espigões Digitados.

Os relevos de Agradação desenvolvidos pela ação construtiva marinha, fluvial
ou mista, constituíram 3 sistemas: Planícies Costeiras, Terraços Marinhos e
Mangues. As planícies aplainadas continentais encontradas nos alvéolos
intermontanos (Planícies aluviais e Terraços aluviais) não estão  representados
no Mapa Geomorfológico devido a limitação de sua escala.

A Planície Costeira possui altitudes baixas e declividades inferiores a 2%,
sendo formadas por sedimentos marinhos inconsolidados e sedimentos fluviais
arenosos/argilosos, também inconsolidados.

 Os Terrraços Marinhos correspondem a uma forma de relevo vinculado às
Planícies Costeiras porém, mais elevada, embora a  altimetria de ambas  varia
de 0 e 20m e as declividades inferiores a 2%.

As Planície Costeira, encravadas entre o oceano e a escarpa da Serra do Mar,
pode ser subdividida em 3 unidades morfológicas:

- Planície de Bertioga que abarca a faixa linear entre a Praia de Boiçucanga e a
cidade de Bertioga;
- Planície Santista que se estende entre os Municípios de Santos, São Vicente,
Guarujá e Praia Grande;

- Planície de Itanhém que está situada entre Mongaguá e Peruíbe, no extremo
sul.

Os Mangues constituem planícies rebaixadas (Planícies de Mangue)
caracterizados  pela extrema interação entre a forma de relevo, os tipos de solo
e a cobertura vegetal sob influência diária das marés. Este ambiente natural é
identificado pelas suas espécies  vegetais típicas, especialmente os gêneros
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Rhizophora, Laguncularia e Avicennia. Do ponto de vista geomorfológico, os
mangues estão associados a terrenos baixos e planos formados por depósitos
marinhos retrabalhados por processos fluviais com aporte de sedimentos finos
continentais (argilas especialmente colóides), que nas porções de contato com
as águas salinas provenientes das marés altas, produzem floculação/deposição
de argilas, constituindo depósitos lodosos.

Os Planícies Costeiras possuem de um modo geral, fragilidade elevadas por
serem constituídas de sedimentos inconsolidados, submetidos à acomodações
constantes e lençol freático raso e, por estarem sujeitos à inundações
periódicas.

Os Manguezais associados a estuários ou a foz de rios são encontrados nas
seguintes desembocaduras:

- rio Guaratuba, no extremo Norte (Sub-bacia 21);
- rio Itararé (Sub-bacia 19);
- rio Itapanhaú e Canal de Bertioga (Sub-bacia 17);

           - Complexo Estuarino de Santos/São Vicente, composto por vários rios
             Cubatão, Mogi, Diana, Jurubatuba, Quilombo, Rio Branco e Piacabuçu,
             envolvendo as  Sub-bacias 8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 160);

- rio Itanhém (Sub-bacias 4,5,6,7);
- rio Guaraú Una do Prelado(Sub-bacias 1 e 2).

Os maiores sistemas de manguezais estão localizados no Complexo Estuarino
de Santos/São Vicente, no rio Itapanhaú e Canal de Bertioga e próximo ao rio
Itanhaém.

A  zona costeira está sujeita à interação entre a terra e o mar, de tal modo que
a ecologia terrestre e as atividades humanas  afetam diretamente o espaço
oceânico e vice-versa. O sistema hidrográfico é o principal meio de transporte
dos resíduos terrestres que atingem o mar, formando um importante elo de
ligação entre a terra e o mar.

Os terrenos da marinha e seus acrescidos são considerados bens da União
(Artigo 20 da Constituição Federal).São assim considerados os situados na
costa marítima, com uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente
em direção à terra, a partir da posição de preamar média de 1.831. Os terrenos
da marinha no continente, na costa e nas margens dos rios e lagoas, são
delimitados até que se faça sentir a influência das marés, assim como nas ilhas
situadas em zonas que recebam a mesma influência. Os acrescidos da
marinha correspondem aos terrenos que se formam naturalmente ou
artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos
terrenos da marinha.

A compartimentação das formas de relevo apresentada no Mapa
Geomorfológico (Mapa M4) permite identificar áreas ambientalmente frágeis,
como os manguezais (planícies de mangues), as  praias na linha de costa e os
terrenos acidentados de morros, serras e escarpas, assim como as áreas mais
propícias a usos intensos como os terraços marinhos, as planícies marinhas,
flúvio-marinhas e Morrotes/colinas.
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De um modo geral as Planícies Costeiras constituem um ambiente frágil por
apresentarem  sedimentos inconsoliados, lençol pouco profundo e estarem
sujeitas à inundações periódicas e esta fragilidade é muito maior nos
Manguezais devido aos seus componentes bióticos. A importância dos
manguezais reside no papel que desempenham  no processo da cadeia trófica
marinha, especialmente na reprodução de inúmeras espécies da fauna
aquática e subaquática.

Embora - de acordo com a legislação ambiental - os Mangues  pertençam a
áreas de preservação permanente, os mesmos vem sendo degradados por
atividades poluidoras industriais e a implantação de áreas urbanas, mediante
extensos aterramentos, responsáveis pela desestruturação da sua
funcionalidade.

Os terrenos das áreas de relevo mais acidentado (relevo de morros,
montanhoso e de escarpas) são potencialmente críticos em relação a
movimentos de massa desencadeados  por ocupações impróprias ou obras
tecnicamente inadequadas.

2.2.4.- Pedologia

A caracterização pedológica da bacia foi efetuada a partir do Mapa Exploratório
de Solos do Projeto RADAMBRASIL de 1983 (folhas SF 23/24 -Rio de
Janeiro/Vitória, escala 1: 1. 000.000)  e da Carta de Solos do Estado de São
Paulo de 1960 (escala 1: 500.000) do Ministério da Agricultura. Tratam-se de
levantamentos executados com critérios, atributos e níveis de detalhe
diferenciados, além de cobrirem áreas diferentes da bacia em estudo.

A Carta de Solos do Estado de São Paulo contém os grandes grupos e séries
de solos levantados mediante trabalhos sistemáticos de campo, e o Projeto
RADAMBRASIL constitui um levantamento  exploratório, cujas unidades de
classificação e seus limites foram definidos a partir de dados geomorfológicos,
geológicos, climáticos e de vegetação, obtidos de mapas, fotos aéreas e
amostragens de campo. Além destas diferenças,  o mapa pedológico do
Projeto RADAMBRASIL, embora tenha informações mais pormenorizadas, no
âmbito da bacia,  cobre apenas até a coordenada 24° 00’00’’.

Diante destas circunstâncias, os dados pedológicos foram apresentados em
duas plantas, ambas em escala 1: 250.000:

1) Mapa Pedológico I, elaborado segundo a Carta de Solos do Estado de São
Paulo, envolvendo toda a bacia hidrográfica da Baixada Santista;

2)  Mapa Pedológico II, baseado no Projeto RADAMBRASIL  com abrangência
de parte da bacia.
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 Tipos de solos do Mapa Pedológico I (Mapa M4), segundo a Carta de
Solos do Estado de São Paulo.

Segundo a Carta de Solos do Estado de São Paulo são encontradas as
seguintes associações de solos na bacia em estudo:

1.- Associações com litossol- litossol

 Esta associação está dividida em cinco unidades de mapeamento, com vários
substratos, levando-se em consideração a fertilidade dos seus tipos, bem como
a penetração efetiva das raízes, produzindo diferentes aproveitamentos
agrícolas. No caso da área em estudo (Baixada Santista) encontramos duas
unidades  Litossol-fase substrato granito-gnaisse: o primeiro associado ao
Solos de Campos do Jordão e o outro ao Latossol Vermelho Amarelo-Orto.

A associação é formada, de um modo geral, por solos pouco desenvolvidos e
com seqüência de horizontes A e D ou A, C e D,  em que o fator tempo, muitas
vezes coadjuvado pelo relevo excessivo, destaca-se sobre os demais fatores
de formação do solo.

Estes solos ocupam as partes mais altas dos relevos  montanhosos, com mais
de 60% de declive, raras vezes em padrões fortemente ondulados, sendo
encontrados preferencialmente na área da Serra do Mar.

Quanto ao uso agrícola existe uma limitação causada principalmente pelas
declividades acentuadas encontradas nas  formas de relevo montanhoso e pela
pouca profundidade dos seus perfis.

Na URGHI 07 foi registrada foi registrada a unidade de mapeamento LJ + Li  gr
e LV +Li  gr.

- LJ + Li  gr :  Solos de Campos do Jordão e Litossol-Fase  Substrato Granito-
gnaisse

Os Solos de Campos do Jordão geralmente possuem perfis de horizontes e
subhorizontes pouco individualizados, enquanto que o Litossol-Fase Substrato
Granito-Gnaisse, às vezes encontra-se bem definido, ainda que bastante
estreito. Pertencem a esta unidade de mapeamento um grande número de
afloramentos rochosos de granitos e gnaisses.

- LV +Li  gr: Latossol Vermelho Amarelo-Orto e Litossol-Fase Substrato
Granito-gnaisse

Este tipo de associação, também é encontrado nos relevos montanhosos da
Serra do Mar. Proporcionalmente ocupam áreas de  60% a 70% de Latossol
Vermelho Amarelo-Orto (solos argilosos, profundos, bem drenados de
coloração alaranjada e ácidos a medianamente ácidos) e de 30% a 40% de
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Litossol-fase Substrato Granito-gnaisse.

2.-  Solos com Horizonte B Latossólico

Os latossolos, quando completos, apresentam perfil A, B e C. A transição entre
os horizontes A e B é normalmente difusa ou gradual. Esse tipo de solo
(Horizonte B latossólico,óxido), exibe evidência de um estágio avançado de
intemperização. Apresenta um horizonte B fruto de uma mistura de óxidos
hidratados de ferro e alumínio, com variável proporção de argila 1:1 e minerais
acessórios altamente resistentes (principalmente quartzo). O mapa pedológico
registra as unidades de mapeamento LJ, Lvr e LV.

- LJ : Solos de Campos do Jordão

Esta unidade é constituída por um conjunto de solos não muito homogêneos
em determinadas propriedades e uma pequena parte, caracterizada pela
desidratação irreversível ou parcialmente irreversível de consistência muito
dura quando seca, além de perfis permanentemente úmidos e a  presença de
estrutura em blocos subangulares sem cerosidade; este último não
apresentando a porosidade tão característica do Latossol Vermelho Amarelo e
solos rasos com horizonte A bem escuro.

O relevo onde são encontrados os Solos de Campos do Jordão, é
predominantemente. A maior parte desta unidade de mapeamento está coberta
pela vegetação natural.

- Lvr:  Latossolo Vermelho Amarelo - Fase Rasa

O critério adotado para a diferenciação desta fase foi a espessura do
solum(A+B) que tem, em média 120cm. Os perfis desta unidade de
mapeamento são bem drenados  e o horizonte B é  normalmente vermelho
amarelo ou bruno forte com transição clara e gradual para o horizonte C, de
coloração rósea ou avermelhada.

Estes solos são encontrados na região do Planalto Atlântico e na Serra  do
Mar, ocupando altitudes mais elevadas do que o Latossol Vermelho Amarelo-
Orto. A unidade é muito utilizada em reflorestamentos de eucaliptos e na
exploração de madeira para fabricação de carvão vegetal.

- LV : Latossolo Vermelho Amarelo- Orto

A unidade de mapeamento é constituída de solos argilosos, profundos, de
coloração alaranjada, ácidos a medianamente ácidos, com baixa saturação de
bases. Os latossolos quando completos, apresentam perfil A, B e C e a
transição entre os horizontes A e B é normalmente difusa ou gradual, além de
constituírem evidência de um estágio avançado de intemperização. São solos
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bem drenados que se distribuem em meias encostas de Serras e patamares de
morros cristalinos conhecidos como “Mar de Morros”. Embora não apresentam
restrições ao uso agrícola, a ocorrência deste tipo de solo em relevo
montanhoso constitui fator limitante ao desenvolvimento da agricultura.

3.- Solos pouco desenvolvidos

Agrupamento constituído por solos azonais que apresentam como principal
característica o pequeno desenvolvimento de seu perfil. São solos com
seqüência de horizontes AC ou AD que não apresentam normalmente, o B.
Neste agrupamento de Solos (pouco Desenvolvidos) encontramos, na área de
estudo, o grande grupo Li – gr – Litossol-Fase Substrato Granito gnaisse

Como descrito acima, às vezes apresenta-se com horizonte bem definido,
embora bastante estreito. Além desses solos, encontram-se nesta unidade de
mapeamento um número considerável de afloramentos rochosos de granitos e
gnaisses e quanto o uso agrícola existe uma limitação atribuída principalmente
ao declive do relevo montanhoso.

4.-  Associações com solos Hidromórficos

Corresponde aos solos encontrados na faixa litorânea cuja principal
característica é determinada pela influência do lençol freático. Na área de sua
ocorrência é encontrada vegetação  arbustiva e herbácea, além de
manguezais.
O Mapa Pedológico acusa as seguintes associações :

- Hi + PVL: Solos Hidromórficos e Podzólico Vermelho Amarelo “Intergrade”
para Latossol Vermelho Amarelo.
Distribuem-se preferencialmente em colinas  com amplitudes até 40 metros em
média. São em geral menos suscetíveis à erosão e na região do Litoral -
quando não cobertos por vegetação  natural - são utilizados para determinados
cultivos como milho, chá, seringueira e citrus.

- PH + R :    Podzol Hidromórfico e Regossol
Os solos grupados nesta associação apresentam relevo plano e também estão
localizados no litoral. Devido a sua textura muito arenosa, drenagens retidas e
a baixa fertilidade, não são utilizados para agricultura.

- PH + HI:     Podzol Hidromórfico e  Solos Hidromórficos

Associação é encontrada em áreas de relevo plano localizados também no
litoral, principalmente na orla marítima. Suas ocorrências atualmente estão
sujeitas a uma intensa ocupação urbana, não sendo recomendados para a
agricultura. Distribuem-se nas áreas de vegetação formada por restos de
manguezais e vegetação litorânea associada.
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5.- Solos Hidromórficos

Na área de estudo é encontrada a associação Hi - unidade de mapeamento
constituída por solos de várzea, correspondendo a relevos baixos e planos. A
influência do lençol freático reflete-se no perfil do solo, identificada  pela
matéria orgânica acumulada no horizonte  superficial ou pela presença de
cores acinzentadas, indicadoras de ambiente redutor de ferro (gleização). São
muito empregados nas culturas de banana.

6.- Solos com Horizonte B Textural

Na bacia ocorre os tipos PC – Podzolizados com cascalho, unidade formada
por solos pouco profundos, moderadamente drenados, com espessura em
torno de 1,50m, contendo cascalhos no seu perfil e horizontes facilmente
separados, tanto pela cor como pela textura. Ocorrem em áreas de relevo
variável, desde  forte ondulado a montanhoso. Seus perfis quando completos
possuem sequência A, B e C -  e a transição entre o horizonte A e B
normalmente, é clara ou abrupta, podendo ser eventualmente gradual.

 Tipos de solos do Mapa Pedológico II (Mapa M5), baseado nos
dados apresentados no Projeto RADAMBRASIL.

Na porção de área mapeada (até a coordenada 24° 00’00’’) são identificados
os seguintes tipos de solos:

1.-Podzol Hidromórfico

Este tipo de solo ocorre ao longo das Planícies Litorâneas em áreas de
sedimentos areno-quartzosos marinhos, pertencentes ao período quaternário
(Holocênico). Desenvolveram-se em áreas mal ou muito mal drenadas, com
excesso de água permanente ou temporária e sua importância decorre também
da extensão geográfica que ocupam. Embora apresentem baixa fertilidade
natural e sejam fortemente ácidos, com ph em KCl,  geralmente inferior a 4,0. A
maior porção de sua área de ocorrência é dominada pela vegetação natural e
parte utilizada como pastagem natural.

Na área estuda foi encontrado o tipo HP – Podzol Hidromórfico A proeminente
e moderado, textura arenosa + Areias quartzosas Marinhas  distróficas A
moderado, ambos em relevo plano. O solo está associado a outras classes
como o Solonchak Sódico + Solos Tiomórficos Indiscriminados, com textura
indiscriminada e relevo plano.
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2.- Solonchak Sódico

Compreende solos salino-sódicos que apresentam-se muito mal a mal-
drenados e perfis pouco diferenciados, com seqüência de horizonte A e C, sem
nenhuma diferenciação de horizontes ou em camadas, especialmente nas
áreas de manguezais. O horizonte A tem espessura variável, normalmente de
cores brunadas, acinzentadas e até mesmo pretas, com textura variando desde
argilosa até arenosa, seguida de um horizonte C, cores cinzentadas e
brunadas, com mosqueados de e/ou coloração variegada.

Geralmente apresentam eflorescências (crostas de sais cristalinos) brancas na
superfície durante a época seca e é comum também, a ocorrência de conchas
marinhas nos horizontes subsuperficiais.

Distribuem-se ao longo das Planícies Litorâneas, em especial nas
proximidades das desembocaduras dos rios, sob influência das marés, onde a
diminuição da corrente favorece a deposição de sedimentos.

De um modo geral, estão quase sempre associados a Solos Tiomórficos e
Solonetz Solodizado e encontram-se quase que totalmente cobertos pela
vegetação natural de mangue.

Estes solos não são utilizados na agricultura, devido ao excesso de água e a
presença de sais.

Na área estudada foi identificado o tipo SKS2 – Solonchak Sódico textura muito
argilosa + Solos Tiomórficos Indiscriminados textura indiscriminada + Podzol
Hidromórfico,  horizonte A proeminente e moderado textura arenosa, todos em
relevo plano.

3.-  Cambissolos

Coompreendem solos minerais com horizonte B câmbico ou incipiente, não
hidromórficos, com pouca diferenciação de textura do  horizonte A para o B.
Apresentam características similares aos solos com horizonte B latossólico,
diferenciando-se por serem menos evoluídos, menos profundos e com minerais
primários de fácil intemperização, bem como pela atividade de argila que -
apesar de variar de alta a baixa - é normalmente superior à dos Latossolos,  ou
ainda pelos teores de silte mais elevados.

Nesta Bacia os cambissolos ocorrem nas regiões de relevo montanhoso e
escarpado, ocupados pela vegetação de Floresta  Ombrófila.

De um modo geral, estes solos não são utilizados pela agricultura,
apresentando como fatores limitantes, tanto o  relevo acentuado, como o
excesso de alumínio.

São encontradas 4 subdivisões de cambissolos:
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Ca1 : Cambissolo  álico com horizonte A moderado, textura argilosa, relevo
forte ondulado.

Este solo está associado a outras classes como Latossolo Vermelho - Escuro
relevo suave ondulado,  Latossolo Vermelho-Amarelo, relevo forte ondulado,
ambos com textura argilosa e, Podzólico Vermelho Amarelo Tb (atividade de
argila baixa), textura médio/argilosa, relevo forte ondulado, todos álicos com
horizonte A moderado.

Ca2: Cambissolo horizonte álico A moderado, textura argilosa, fase não
rochosa e rochosa, relevo forte ondulado e montanhoso, associado a Latossolo
Vermelho-Amarelo + Latossolo Vermelho-Escuro, ambos álicos a moderado,
textura argilosa, relevo forte ondulado.

Ca9: Cambissolo horizonte A moderado e proeminente, relevo forte ondulado e
montanhoso com Latossolo Vermelho-Amarelo a moderado, relevo forte
ondulado, ambos álicos textura argilosa. Estão associados a Podzólico
Vermelho-Amarelo álico Tb (atividade de argila baixa), horizonte A moderada,
textura média/argilosa, relevo forte ondulado;

Ca11:  Cambissolo textura argilosa e média, fase não rochosa e rochosa,
relevo montanhoso e escarpado com Latossolo Vermelho-Amarelo, textura
argilosa, relevo montanhoso e forte ondulado, ambos álicos horizonte A
moderado e proeminente. Estes solos são associados a Latossolo Vermelho-
Amarelo Húmico, textura argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo Tb(atividade de
argila baixa) horizonte A moderado, textura média/argilosa e argilosa/muito
argilosa, ambos relevo forte ondulado e montanhoso + Solos Litólicos A
moderado, textura média e argilosa fase rochosa e não rochosa, relevo
montanhoso e escarpado, todos álicos e também afloramentos de rocha.

4.-  Latossolo Vermelho – Amarelo

Compreende solos minerais, não hidromórficos com horizontes B do tipo
latossólico porém, com cores mais amareladas, teores de Fe2O3 no horizonte
B mais baixos que os Latossolos Vermelho-Escuros. São normalmente muito
profundos, com sequência de horizontes A, B e C e com transições entre os
subhorizontes difusas e graduais, acentuadamente  bem drenados.

A maior parte desses solos são álicos, ou seja, com percentagem de saturação
de alumínio superior a 50%, podendo atingir valores próximos a 95%.

Possuem estágio de intemperismo avançado, com predominância de minerais
de argila do tipo 1:1, baixa quantidade de minerais primários e baixa reserva de
elementos nutritivos para as plantas. A relação silte/argila é menor que 0.70 e
o grau de floculação é normalmente igual ou próximo a 100%, refletindo o alto
grau de agregação de colóides, o que torna o solo muito poroso, propiciando
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maior resistência à erosão. Distribuem-se na área de estudo preferencialmente,
em relevo fortemente ondulado ou montanhoso, exepcionalmente em relevo
ondulado ou até suavemente ondulado.

Entre as variações destes solos encontradas na bacia, destacam-se:

Lva1:  Latossolo Vermelho-Amarelo álico, horizonte A moderado, textura
argilosa a muito argilosa, relevo ondulado e forte ondulado. Este tipo de solo
está associado ao tipo  Cambissolo álico, horizonte A moderado, textura
argilosa,  relevo forte ondulado.

Lva5: Latossolo Vermelho-Amarelo, horizonte A moderado e proeminente,
relevo ondulado, a suave ondulado e Cambissolo com horizonte A moderado,
relevo ondulado e forte ondulado, ambos álicos textura argilosa. Estes tipos de
solos estão associados secundariamente, aos Podzólico Vermelho-amarelo,
horizonte A moderado, textura média/argilosa relevo ondulado e Glei Pouco
Húmico, textura argilosa, relevo plano, ambos álicos Tb (atividade de argila
baixa).

2.2.5.- Potencial Agrícola

Embora as características pedológicas constituem o elemento determinante na
avaliação do potencial agrícola de um determinada  região, esta conotação não
reflete efetivamente o seu potencial agrícola, que depende em última instância,
da interação dos fatores solo, relevo e clima.

Por outro lado, é necessário estabelecer uma nítida diferenciação entre o
potencial natural, entendido como a capacidade intrínseca de uma determinada
área  poder ou não produzir e o respectivo potencial econômico, ou a
capacidade de gerar bem-estar ou riqueza. O potencial econômico é
determinado pelo potencial natural e por outras variáveis, como as
características de infra-estrutura, da tecnologia utilizada, do potencial do
mercado, entre outros.

 Solos de boa qualidade, florestas e águas podem ser encontrados numa
determinada região, porém não geram riqueza ou bem estar. Isto só é possível
desde que seja aplicada uma certa tecnologia, capaz de transformar estes
recursos em alimentos ou matérias primas comercializáveis. Ou seja, do ponto
de vista únicamente econômico, o potencial depende não só da qualidade
intrínsesca dos recursos naturais, mas tambem, da tecnologia aplicável na sua
transformação em bens de consumo (pela magnitude de uma demanda
disponível e pela existência de uma infra-estrutura que permita a sua
comercialização).

O potencial natural de um solo reflete, portanto, a capacidade intrínseca de
poder ou não produzir boas colheitas, enquanto que o potencial econômico
constitui a capacidade de gerar bem-estar ou riqueza, dependendo dos
componentes tecnológicos, da disponibilidade de infra-estrutura  e da
magnitude do mercado.
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Na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, existe um predomínio de terrenos
com limitações muito severas para a exploração agropecuária, tornando as
terras apropriadas apenas para alguns cultivos tropicais, atualmente restritos
praticamente a bananicultura e ao reflorestamento com fins econômicos
(eucaplito e pinus). O motivo desta limitação também se deve à presença de
porções significativas de áreas de solos do tipo Podozol Hidromórmófico (HP),
Solonchak Sódico (SKS2), desenvolvidos em materias arenosos (sedimentos
marinhos), antigas praias ou dunas, além de áreas mal drenadas com excesso
de água permanente, em parte sob influência das marés – caracterizadas por
severas restrições para uso na agricultura (devido a baixa fertilidade, textura
muito arenosa e encharcamento). A restrição também é causada pela
existência de áreas consideráveis  de solos do tipo  Cambissolos, encontrados
nas porções montanhosas e escarpadas, cujas limitações são impostas pelos
declives excessivos, juntamente com a sua baixa fertilidade natural.
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2.3. - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA

2.3.1. - Histórico de Desenvolvimento da Região

O início da formação da região da UGRHI Baixada Santista ocorre a partir do
município de Santos, cuja ocupação está associada originalmente ao Porto e,
posteriormente, à evolução do processo de industrialização e à implantação
das indústrias básicas. A partir de meados da década de 50, forma-se o
Complexo Industrial de Cubatão.

Nesta fase da expansão da ocupação regional a ação do Estado é decisiva,
tanto pela sua atuação enquanto agente produtor (Cosipa e refinaria Presidente
Bernardes), como na condição de provedor de infra-estrutura, com a
construção da Rodovia Anchieta (1947), que registrou um importante marco na
configuração espacial e urbana da Baixada Santista e condicionou a expansão
urbana da região.

A partir dos anos 60, as atividades ligadas ao turismo passam a constituir,
também elemento indutor do desenvolvimento regional, incrementado ainda
mais o setor terciário.

Neste período, a ocupação urbana concentrava-se, de forma mais acentuada,
em Santos, seguido de São Vicente e Cubatão, que apresentavam uma
ocupação de baixa densidade. Neste contexto, Santos se afirma como
importante pólo regional e estadual, destacando-se a diversificação das
atividades urbanas, especialmente promovida pela reprodução do capital
cafeeiro e posteriormente pelo desenvolvimento industrial da região, que
acabou por reforçar o papel do município de Santos como centro dinâmico da
estrutura econômica e urbana regional.

Na década de 70, há um acentuado extravasamento urbano de Santos para os
municípios limítrofes. Este fenômeno ocorre, em parte, pela alta densidade
urbana que Santos apresentava, decorrente do seu crescimento populacional
(com grande peso do saldo migratório) associado ao seu dinamismo
econômico. A restrição física à ocupação que a região impõe, com vastas
áreas de mangue, canais e rios, e a presença de morros também contribuíram
para este extravasamento, dando mostras da conurbação que iria se processar
na região

A despeito desta conformação urbana, a região, particularmente Santos,
guardava estreita relação com a metrópole paulista, especialmente para
satisfazer suas demandas de comércio e serviços sofisticados e
especializados.

A década de 80 é marcada pelo baixo crescimento econômico e demográfico e
pelos impactos negativos da crise econômica, ditados pela política econômica
recessiva, sobretudo no seu início.
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O agravamento da questão ambiental, específico da região alertou o poder
público para as condições críticas de qualidade de vida com que a população
passou a conviver. Este fato provocou várias reações, desencadeando
programas de controle ambiental, principalmente em Cubatão, que, no final da
década, já demonstrava reversão dos índices de poluição que então se
verificavam.

A poluição das praias e a melhoria da infra-estrutura viária (Rodovia dos
Imigrantes e Mogi-Bertioga, reformulação da Pedro Taques, duplicação da
Piaçaguera) contribuíram para o deslocamento das demandas turísticas para o
litoral norte e para o sul da região praiana, provocando uma descentralização
de serviços em direção a esses dois eixos.

Com relação à dinâmica intra-regional, a despeito das questões anteriormente
apontadas, o município de Santos continuaria a liderar e a polarizar os demais
municípios da região, seja pela diversificação que o terciário alcançou, seja
pelo próprio peso demográfico que representa na região, de 46% em 1980,
passando a 35% em 1991.

Esta região caracteriza-se por cumprir funções econômicas mais voltadas para
os setores urbanos. Destacam-se o terciário e o secundário como os dois
setores mais importantes na região. No terciário notabilizam-se as atividades
portuárias e de estância balneária, assim como no setor secundário destaca-se
o desenvolvimento industrial da siderurgia e da petroquímica.

A agricultura da região tem uma participação relativa bastante reduzida no total
do Estado e vem declinando nos últimos anos. Caracteriza-se por atividade
agrícola de pequeno porte, cuja principal cultura é a de banana, que ocupa
aproximadamente 75% da área total cultivada.

A expansão física de Santos e de sua área de influência foi determinada pelas
particularidades topográficas da região, que acabaram por antecipar o
processo de expansão de Santos para outros municípios no período 1950-60,
apresentando um descompasso temporal em relação aos outros aglomerados
urbanos do Estado, onde o extravasamento dos municípios-pólos só vai ocorrer
a partir dos anos 70.

Na hierarquia urbana entre as cidades que conformam a região, Santos sempre
foi a principal cidade. No desempenho das funções urbanas, Guarujá e São
Vicente respondem complementarmente às funções de Santos, para estratos
de rendas diferentes: Guarujá, para uma renda mais alta e São Vicente para
rendas média e baixa. Cubatão, ainda que ocupe o papel de cidade industrial,
configura-se, no contexto intra-regional, como uma cidade dormitório dos
trabalhadores menos qualificados de Santos e Guarujá. Todos os municípios
litorâneos desempenham função de absorvedores do lazer praiano, com função
de segunda moradia, também para diferentes níveis de renda. Guarujá e
Santos para rendas médias e alta e os demais municípios para média e baixa.

De 1970 em diante, a expansão física da cidade de Santos e da região passa a
ser determinada também pela expansão industrial de Cubatão, sem deixar de



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 31

responder também a seus determinantes históricos, as atividades portuárias e
de lazer.

O espaço urbano mais densamente ocupado da região da Baixada Santista -
que configura o aglomerado urbano central – é formado pelos municípios de
Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande, que contam
atualmente com 1.015.393 habitantes, representando 77,5% da população da
região.

A configuração urbana dada pelo município de Santos, aliada a outros fatores,
acaba por estruturar o espaço regional da Baixada Santista. A expansão de
Santos em direção a São Vicente apresenta uma mancha contínua e
homogênea com os mesmos padrões urbanísticos de Santos. As duas cidades
fazem parte de um todo urbano que constitui a ilha de São Vicente. Assim
como Santos, São Vicente tem na sua porção noroeste as áreas ocupadas por
uma população de renda mais baixa e que vem se deslocando para Cubatão,
identificando-se assim o vetor noroeste - São Vicente/Cubatão -, determinado
pela Via Anchieta e pela alça da Rodovia dos Imigrantes, caracterizado pelo
Complexo Industrial de Cubatão e pela forte presença de conjuntos
habitacionais. Este é o principal eixo de ocupação de população de baixa
renda.

Um segundo vetor de expansão dirige-se à Praia Grande, determinado pelo
processo de redirecionamento populacional, dos estratos de renda média e
pela dinâmica turística das camadas de média e baixa rendas de Santos e São
Vicente. Este eixo de expansão foi reforçado pela Rodovia Juquiá-São Vicente
e pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. A ocupação mais densa desde setor
ocorre ao longo da Rodovia Juquiá-São Vicente, acompanhando a orla
marítima.

Dentre os fatores que condicionaram a formação do terceiro eixo de expansão
(Guarujá/Bertioga), ressalta-se, como primeiro fator, os deslocamentos da
população de Santos para o distrito de Vicente de Carvalho, em decorrência
dos desmoronamentos de morros de Santos, em 1958. Vicente de Carvalho
destaca-se pela sua alta densidade e pelo rápido processo de renovação por
que vem passando.

Até meados da década de 80, caracterizava-se por abrigar população de baixa
renda. A partir de então, seu perfil se altera, passando a ser ocupada por
estratos populacionais de renda média, para o que contribuíram os
investimentos no sistema viário regional com a remodelação da Rodovia
Piaçaguera- Guarujá (SP-055).

Este mesmo vetor , na parte mais próxima da orla marítima, reproduz os
padrões urbanísticos verificados na orla santista, com forte presença de
edificações verticalizadas destinadas à absorção da população permanente e
flutuante de rendas médias e alta. A expansão deste terceiro eixo de expansão
foi condicionada pelas ampliações da Piaçaguera-Guarujá e pela Rodovia Rio-
Santos (BR-101), que contribuíram para facilitar o acesso e os deslocamentos
nesta direção da população demandante de turismo litorâneo.
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O acelerado crescimento da mancha urbana do aglomerado central da Baixada
Santista ocorreu até meados da década de 70, formando uma mancha
compacta. Desde então, seu crescimento desacelerou-se, apresentando
incrementos decrescentes da mancha urbana regional. Essa diminuição esteve
associada a vários fatores. O primeiro deles decorre do relevo e da topografia
da região, que compõem uma estreita faixa de terra, entre o mar e as encostas
da serra, com baixíssima declividade e apresentando problemas de
escoamento das águas. Aliado à baixa declividade, tem-se o lençol freático,
que está a menos de um metro da superfície do solo e raramente tem
profundidade acima de dois metros. Além disso, esta estreita faixa apresenta
grandes áreas entrecortadas por rios e canais, formando grandes extensões de
mangues que ocupam de 40% a 50% da área total da Baixada Santista.

Um segundo fator para a diminuição do ritmo de crescimento de mancha
urbana regional está ligado às taxas declinantes de crescimento populacional,
associadas à retração do mercado de trabalho na região, decorrente da
contração dos investimentos públicos e privados, nas duas últimas décadas.

Cabe destacar que o fenômeno da conurbação na Baixada Santista, além de
obedecer o ritmo de crescimento populacional até 1975, esteve particularmente
associado à geografia específica das sedes municipais, limitadas pelo mar,
manguezais, morros e serra. Com isso, o crescimento da mancha urbana
tendeu a ser linear, seguindo a formação litorânea tanto para o vetor Praia
Grande quanto para o vetor Guarujá-Bertioga.

O padrão de urbanização da Baixada Santista é dado pela verticalização na
faixa litorânea nos municípios de Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande e
parte de Mongaguá; ocupação horizontal das áreas que margeiam o sistema
viário afastado da orla, para esses mesmos municípios, sendo
predominantemente horizontal nos municípios de Cubatão, Itanhaém, Peruíbe
e mesmo Mongaguá, assim como Bertioga, que apresenta baixa densidade de
ocupação. Nos municípios de Santos, São Vicente e Cubatão, registra-se a
presença de favelas e outras ocupações irregulares, tais como os bairros cota,
em Cubatão, e a ocupação mangues e morros, mais acentuadamente em São
Vicente, Santos e Cubatão.

Com exceção de Santos, verifica-se, para todos os demais municípios da
Baixada Santista, a precariedade do sistema viário municipal, registrando um
número significativo de ruas sem qualquer tipo de pavimentação,
especialmente em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, sendo que,
mesmo para aqueles que contam com algum tipo de pavimentação, esta é de
má qualidade.
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2.3.2. - Dados Demográficos

A dinâmica demográfica da Baixada Santista, ao longo do período de 1970-96,
não apresentou alterações significativas quanto à sua participação relativa no
contexto do Estado de São Paulo. A população regional, que em 1970
representava 3,6% da população total do Estado, passou a representar 3,8%
em 1996, participação esta que mantém desde 80 (Tabela 2.3.2.2.).
A evolução do processo de urbanização da Região de Santos foi vertiginosa:
em 1970 seu grau de urbanização era de 85,6%, passando, em 1980, para
99,4% e, em 1996, para 99,6%. Já na década de 70, o grau de urbanização
expressiva clara predominância da população urbana.

Dos oitos municípios que integram a região de Santos, cinco já apresentavam
graus de urbanização superiores a 70%, na década de 70, destacando-se
Santos, São Vicente e Praia Grande, com 99,4%, 99,5% e 99,8%,
respectivamente. Na década de 80, os municípios do aglomerado central da
região atingem graus de urbanização elevadíssimos, cabendo destacar
Guarujá e Praia Grande, que alcançam 100% de urbanização, seguidos de
Santos e Cubatão, com 99,6% e 99,4% respectivamente, e de São Vicente,
com 99,9%. Os outros municípios apresentaram taxas inferiores aos dos
demais, mas com valores também elevados: Itanhaém (97,2%); Peruíbe
(95,5%); e Mongaguá (99,3%). Na década de 90, a urbanização é ainda mais
expressiva: com exceção de Bertioga, todos os demais municípios apresentam
graus de urbanização próximos de 100% (Tabela 2.3.2.1). Neste período, o
município de Bertioga era distrito do município de Santos.

Este elevado grau de urbanização da Baixada Santista pode ser explicado pelo
fato de a economia da região vincular-se a atividades de caráter mais urbano,
tais como o Porto de Santos e os serviços decorrentes, as indústrias
localizadas em Cubatão e o lazer litorâneo ,que abrange a grande maioria dos
municípios da Baixada Santista, Contribui ainda o fato de a agricultura ser uma
atividade inexpressiva e de baixo dinamismo, restringindo-se à produção de
banana.

Os municípios com maior densidade populacional são aqueles que conformam
o aglomerado central da RG de Santos: Santos, São Vicente; Guarujá;
Cubatão; e Praia Grande, tendo quatro deles densidade superior a 1.000
hab/.Km2. (Tabela 2.3.2.3)

Esta elevada densidade pode ser explicada pelas restrições físicas impostas à
ocupação de Santos e São Vicente e pela vasta área de mangues em Cubatão.
Destaca-se ainda o fato de esta ser a área mais bem infra-estruturada e
equipada do ponto de vista urbano e social.

Nota-se uma queda acentuada da taxa anual de crescimento da população,
que, no período 1970-80, foi de 3,9%, na Baixada Santista (Tabela 2.3.2.2.),
reduzindo-se, em 1980-91, para quase a metade, com taxa de 2,68% e, no
período 1991-96, cai ainda mais, registrando uma taxa de 1,91%. De modo
geral, a maioria das regiões administrativas do Estado apresentam taxas de
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crescimento declinantes quando se comparam os períodos aqui considerados.
A UGRHI da Baixada Santista apresenta, no último período, taxa de
crescimento pouco menor que a média do Estado (2,03%). Este declínio na
taxa de crescimento regional pode ser explicado pelo fato de Santos apresentar
taxa de crescimento negativa no período 1991-96 (-0,92%) e pela queda
acentuada da taxa de crescimento de São Vicente, passou de 3,93%, em 1980-
91, para 1,11%, em 1991-96, além das quedas significativas para os
municípios de Praia Grande e Peruíbe.

Analisando a Tabela 2.3.2.1, verifica-se o comportamento demográfico dos
municípios que integram a região da Baixada Santista. Na década de 80, a taxa
de crescimento foi declinante para todos os municípios da região, com relação
à década anterior. No conjunto, os municípios continuaram a apresentar taxa
de crescimento anual superior à do município-sede da região (0,28% ao ano),
destacando-se Mongaguá e Praia Grande, com as maiores taxas de
crescimento anual do período (9,23% e 8,72). Este crescimento reflete a
expansão da Baixada no seu vetor sul. Na década de 90, as taxas de
crescimento se mantém próximas às décadas anteriores para os municípios de
Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande. No entanto, apresentam queda
significativa as taxas dos municípios de Santos, São Vicente e Guarujá e uma
ligeira elevação para o município de Mongaguá.

A despeito de as taxas anuais de crescimento dos municípios da UGRHI-BS
serem superiores à da sede regional, esta tem a maior participação relativa no
total da população da região de governo, desde 1970 até 1996. No entanto,
esta participação vem diminuindo ao longo destes anos, tendo passado de
52,8%, em 1970, para 31,5%, em 1996. Os demais municípios aumentam sua
participação relativa, destacando-se Praia Grande, que altera sua posição na
distribuição relativa da população da região que passou de 6,8%, em 1980,
para 11,4%, em 1996. Este aumento da participação de Praia Grande elevou-
se à posição de 4º município na escala hierárquica de tamanho no conjunto dos
nove municípios que compõem a região.

Esta redistribuição espacial da população na região sugere a transferência da
população de Santos para os municípios do entorno, especialmente aqueles
localizados ao sul da região, como Praia Grande, que contam com áreas
disponíveis para ocupação.

Tomando por base os componentes do crescimento populacional da região,
indicados na Tabela 2.3.2.3., notam-se modificações significativas na últimas
décadas, principalmente pelo comportamento da migração na região (Tabela
2.3.2.4.). Até a década de 70, o saldo migratório foi responsável pelo acréscimo
populacional verificado na região; na década de 80, os dados revelam que a
região deixou de atrair população no mesmo ritmo que antes.

Na década de 80, a participação relativa do saldo migratório no total do
acréscimo populacional foi bem menor do que na década de 70. No período
1970-80, o componente migratório foi responsável por 50,6% do crescimento
absoluto da população regional, enquanto para o período 1980-91, essa
participação baixou para 20,2%, sofrendo uma ligeira recuperação no período
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1991-96, com participação de 21,1%. Neste último período, os municípios de
Cubatão, Guarujá, Santos e São Vicente apresentaram saldos migratórios
negativos, sendo que Cubatão e Santos já registravam saldos migratórios
negativos desde a década passada.
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Quadro 2.3.2.1 - População, Taxa de Crescimento Anual e Taxa de Urbanização
População 1980 População 1991 População 1996 Taxa de Urbanização

Município
Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Taxa de
Cresc.%

80/91 Rural Urbana Total

Taxa de
Cresc.%

91/96 1980 1991 1996
Bertioga N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 829 16.060 16.889 N/a N/a N/a 95,09
Cubatão 321 78.118 78.439 473 90.393 90.866 1,58 563 96.587 97.150 1,73 99,58 99,48 99,42
Guarujá -- 150.347 150.347 15 208.803 208.818 3,89 8 226.073 226.081 2,07 100 100 99,99
Itanhaém 1.289 25.956 27.245 1.254 44.365 45.619 6,74 688 57.103 57.791 6,67 95,26 97,27 98,8
Mongaguá 99 9.729 9.828 120 18.781 18.901 9,23 101 26.803 26.904 10,58 98,98 99,36 99,62
Peruíbe 1.346 16.895 18.241 1.459 31.217 32.676 7,91 1.099 40.135 41.234 6,55 92,62 95,56 97,33
Praia Grande -- 65.374 65.374 -- 122.354 122.354 8,72 -- 149.887 149.887 5,63 100 100 100
Santos 1.943 414.475 416.418 1.659 426.421 428.080 0,28 1.747 410.584 412.331 -0,92 99,53 99,61 99,57
São Vicente 131 191.866 191.997 259 267.186 267.445 3,93 182 279.157 279.339 1,11 99,93 99,9 99,93

N/a - Dado não aplicável

Quadro 2.3.2.2 - População, Taxa de Crescimento Anual e Taxa de Urbanização - UGRHI, Estado de São Paulo e Brasil
População 1980 População 1991 População 1996 Taxa de Urbanização

Região Rural Urbana Total Rural Urbana Total
Taxa de
Cresc.%

80/91 Rural Urbana Total
Taxa de
Cresc.%

91/96 1980 1991 1996
UGRHI 5.129 952.760 957.889 5.239 1.209.520 1.214.759 2,68 5.217 1.302.389 1.307.606 1,91 99,46 99,57 99,6
Est. de São Paulo 2.834.398 22.118.840 24.953.238 2.269.094 29.240.549 31.509.643 2,63 2.349.139 31.725.505 34.074.644 2,03 88,64 92,8 93,11
Brasil 38.566.297 80.436.409 119.002.706 35.834.485 110.990.990 149.825.475 2,59 N/D N/D 157.079.573 1,21 67,59 75,59 78,4

N/D Dado não disponível
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Quadro 2.3.2.3 - Densidade Demográfica, Taxa de Natalidade e Mortalidade Infantil e Óbitos Gerais
Óbitos geraisDensidade demográfica Taxa de natalidade Taxa de mortalidade infantil Por residência Por ocorrênciaMunicípio

1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996
Bertioga N/a N/a 35,07 N/a N/a 28,95 N/a N/a 38,85 N/a N/a 177 N/a N/a N/D
Cubatão 531,28 615,2 651,3 34,15 22,63 22,69 61,96 32,1 21,32 516 530 599 N/D 593 N/D
Guarujá 1103,12 1531,49 1648,93 33,32 21,19 22,36 64,87 35,26 31,06 1228 1214 1655 N/D 1.265 N/D
Itanhaém 47,27 79,12 103,4 35,16 20,47 21,85 70,98 38,54 29,3 228 355 466 N/D 335 N/D
Mongaguá 73,53 140,46 198,42 30,12 20,77 18,21 70,95 35,9 20,41 87 165 227 N/D 172 N/D
Peruíbe 56,12 100,48 125,69 35,91 23,72 24,42 97,71 36,13 29,79 184 240 299 N/D 166 N/D
Praia Grande 455,25 851,68 1034,96 24,41 20,26 20,61 114,04 37,92 36,91 506 854 1322 N/D 565 N/D
Santos 553,36 569,07 1521,96 24,07 16,29 15,58 38,21 31,23 25,53 3414 4187 4375 N/D 5.193 N/D
São Vicente 1321,93 1840,63 1913,9 29,21 20,77 18,99 66,5 26,11 26,76 1377 1409 2048 N/D 1.076 N/D

N/a - Dado não aplicável
N/D - Dado não disponível
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Quadro 2.3.2.4. - Saldo Vegetativo e Saldo Migratório
População Total Saldo Vegetativo Saldo MigratórioMunicípio 1980 1991 1980/1991 1980/1991

Bertioga N/a N/a N/a N/a
Cubatão 78.439 90.866 23.585 -13.434
Guarujá 150.347 208.818 47.645 4.614
Itanhaém 27.245 45.619 8.916 -3.173
Mongaguá 9.828 18.901 2.811 5.789
Peruíbe 18.241 32.676 5.843 4.685
Praia Grande 65.374 122.354 16.648 39.445
Santos 416.418 428.080 61.315 -49.470
São Vicente 191.997 267.445 49.780 11.936
UGRHI 957.889 1.214.759 216.498 392

N/a - Dado não aplicável

Quadro 2.3.2.5 - Projeção de População
Projeção de População

Total Urbana RuralMunicípio
2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Bertioga 20.594 25.957 32.097 20.227 25.830 32.054 367 127 43
Cubatão 101.775 106.268 109.082 101.185 105.652 108.449 590 616 633
Guarujá 238.944 252.453 262.113 238.939 252.450 262.112 5 3 1
Itanhaém 68.841 85.545 105.108 68.421 85.319 104.988 420 226 120
Mongaguá 31.523 38.278 46.163 31.446 38.224 46.125 77 54 38
Peruíbe 49.428 61.931 76.728 48560 61288 76.259 868 643 469
Praia Grande 174.986 211.266 252.237 174.986 211.266 252.237 0 0 0
Santos 407.482 399.306 384.876 405.800 397.710 383.387 1.682 1.596 1.489
São Vicente 288.010 295.699 298.758 287.876 295.608 298.697 134 91 61

Quadro 2.3.2.6 - Projeção de População - UGRHI, Est. de São Paulo e
Brasil

Projeção de População
Total Urbana RuralRegião

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
UGRHI 1.381.583 1.476.703 1.567.162 1.377.440 1.473.347 1.564.308 4.143 3.356 2.854
São Paulo 36.211.619 38.870.321 41.349.781 34.065.193 36.918.656 39.553.016 2.146.426 1.951.665 1.796.765
Brasil 165.715.400 175.077.300 184.157.000 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

N/D Dado não disponível
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2.3.3. - Economia

Emprego Regional

Considerando que Santos e Cubatão constituem os principais mercados de
trabalho da Baixada Santista, por contarem com as atividades dos setores
terciários e industrial mais bem estruturadas, ditadas pela presença do porto e
do comércio e serviço de caráter mais regional, em Santos, e pelo pólo
industrial de Cubatão, são esses os municípios que apresentam a maior
contingente de assalariados. Apesar disto, as melhores rendas médias dos
chefes de família encontram-se nos municípios de Santos, São Vicente e Praia
Grande. Cubatão apresenta uma renda média dos chefes de família inferior à
registrada naqueles municípios, pois concentra uma parcela considerável da
população de baixa renda da Baixada, ocupada em atividades de menor
rendimento fora do próprio município. O fato de Cubatão concentrar empregos
industriais não significa que seus habitantes estejam trabalhando nestas
atividades, ao contrário, a mão-de-obra mais qualificada demandada pelo
setores químico e siderúrgico é proveniente de Santos e Guarujá, ou mesmo
da Região Metropolitana de São Paulo.

Analisando a evolução do emprego formal, nos anos de 1986, 1991 e 1996,
nota-se uma queda desse emprego no município de Cubatão, que constitui a
área industrial da região. Este fato pode estar atrelado à privatização da Cosipa
e à diminuição do ritmo de crescimento da economia brasileira.

A distribuição do emprego seletista na região, em 1996, pôr grandes setores de
atividades é a seguinte: o comércio e o serviços ocupam as maiores
participações, de 18,1% e 57,7%, respectivamente, lembrando que a atividade
portuária na região contribui para essa elevada participação do setor serviços;
a indústria de transformação é responsável pôr 13,2%, seguida da construção
civil, com 4,8%, e da administração pública, que apresenta a pequena
participação de 3,3% (Tabela 2.3.3.2).

Logística regional

A região da Baixada Santista desempenha importante papel para a economia
paulista, ditado pela presença do Porto, responsável pôr um terço dos
movimentos da balança comercial brasileira. A presença do Porto de Santos
determinou a ocupação de vastas áreas dos municípios de Santos, Cubatão e
Guarujá, com várias atividades ligadas às funções portuárias. Frente às
restrições físicas à ocupação que se manifesta na região, a atividade
retroportuária, tais como entrepostos aduaneiros alfandegados (Eadis) tem
deslocado para fora da região, especialmente para a região do ABC, bem como
para dentro das próprias empresas, pois, com o advento da conteinerização, a
fiscalização alfandegária passa a ser feita nas empresas, despachando os
contêineres lacrados para serem embarcados em Santos.

Tendo como principais atividades econômicas o porto e as indústrias
petroquímica e a metalúrgica, sediadas em Cubatão, e o turismo, ditado pelo
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lazer praiano, a região demanda importante infra-estrutura viária. A despeito de
contar com duas rodovias de ligação com a capital do Estado, no período de
verão estas tornam-se insuficientes para atender aos diferentes fluxos que se
destinam e circulam na Baixada. Para minimizar tal problema já se encontra em
construção a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes. Pôr outro lado, as
ferrovias, que hoje se encontram ociosas e que fazem a ligação da região com
o Planalto Paulista, demandam ampla modernização para que possam atender
ao escoamento de produtos, podendo contribuir para diminuir o fluxo na rede
rodoviária.

A região conta ainda com um gasoduto, proveniente de plataforma marítima,
para atender à demanda da Petrobrás.

A região possui equipamentos sociais de educação e saúde, ainda que
fortemente concentrados no município de Santos, que atendem a todos os
municípios, em especial os estabelecimentos de ensino superior, contando com
seis escolas e a presença de hospitais de atendimento de maior complexidade
a ampla rede de policlínicas. Cubatão conta com quatro hospitais que atendem
à demanda do próprio município. No tocante a grandes equipamentos
comerciais, destaca-se a presença de hipermercados e shopping centers,
localizados em Santos, São Vicente e Guarujá, municípios de maior densidade
populacional. Até o final do ano será inaugurado um grande shopping center do
Grupo Peralta, em Praia Grande.

A região vem sofrendo problemas de abastecimento de água pela insuficiente
rede de distribuição para atender à população que aumenta na região durante
o verão. A despeito desse problema, a região conta com um importante
manancial hídrico capaz de atender às demandas domiciliares e das atividades
econômicas existentes na região. De fato, a Sabesp tem ampliado a rede de
água nos municípios da Baixada, principalmente porque a solução individual de
poços artesianos é prejudicada pela qualidade das águas subterrâneas.

Com relação à rede de esgoto, uma parte muito pequena da região é coberta
por esse serviço, com exceção dos municípios de Santos e Guarujá que tem,
individualmente, a maior rede de esgotamento sanitário, contando inclusive
com emissários submarinos. Na média, os municípios contam com cerca de
20% a 30% de rede de coleta, sendo que Cubatão tem uma estação de
tratamento de esgoto.

No tocante aos serviços e infra-estruturas urbana, a região possui um grau de
cobertura bastante heterogêneo entre os municípios. Os mais bem servidos
ainda apresentam insuficiência no fornecimento de água, na coleta e
tratamento de esgoto e na coleta e disposição dos resíduos, o que prejudica
principalmente a atividade relacionada ao turismo que, na temporada de verão,
recebe uma população flutuante em torno de um milhão de pessoas.

A despeito destas restrições, estão previstos para a região vários
investimentos, alguns deles constituindo-se em expansão de atividades aí
localizadas e outros configurando novos investimentos. Os investimentos
previstos que se configuram como expansão estão concentrados nas indústrias
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química e siderúrgica, em Cubatão, e nos terminais portuários em Santos.
Quanto aos novos investimentos, destacam-se o Parque Temático em
Itanhaém, um Shopping Center em Praia Grande, um Ceasa em Cubatão e um
Complexo Turístico em Santos junto à plataforma submarina. Entre estes
novos investimentos, dois são de capital local (Shopping Center e Ceasa,
ambos do grupo Peralta) e um da região (Parque Temático - Xuxa
Empreendimentos). O Complexo Turístico encontra-se em fase de projeto, não
tendo sido possível identificar a origem do capital deste empreendimento.

Indústria regional

A partir de 1970, assiste-se a um acentuado processo de interiorização da
indústria no Estado de São Paulo. No período 1970-85, a indústria do interior
aumenta sua participação no total do VTI do Estado de 25,3% para 43,4% e no
VTI nacional de 14,7% para 22,5%, tornando-se depois da RMSP, o segundo
produtor mais importante do país, com características distintas nas várias
regiões administrativas do Estado.

A região do Litoral encontra-se entre as seis RAs mais industrializadas do
Estado, com estrutura industrial concentrada na produção de bens
intermediários, em que se destacam a química industrial e a metalúrgica, como
reflexo da expansão da Refinaria Presidente Bernardes e da Cosipa.

A base industrial da região caracterizou-se pela dependência das iniciativas
governamentais, tais como a implantação e remodelação da via Anchieta por
parte do governo estadual e pelos investimentos do governo federal realizados
através do setor produtivo estatal: Petrobrás, com a instalação da Refinaria
Presidente Bernardes de Cubatão, em meados da década de 50, que
promoveu fortes encadeamentos para a indústria química regional, atraindo
investimentos privados de capital nacional e estrangeiro; e, nos anos 60, a
implantação da Cosipa, também em Cubatão.

A partir desta época, Cubatão caracterizou-se como pólo industrial da região e,
ao longo dos anos 70 e 80, consolida-se a tendência de ocupação industrial
apresentada pelo município. A atividade industrial nos ramos mais dinâmicos
concentra-se em Cubatão, destacando-se a siderúrgica e a petroquímica. Em
1980, o município de Cubatão empregava 53,6% do pessoal ocupado na
indústria.

A região manteve, durante os anos 70, certa estabilidade em seu ritmo de
crescimento industrial, com uma taxa média anual de 12,7%, que se repetiu
tanto no primeiro qüinqüênio como no segundo. Neste período, a participação
do VTI regional no total do Estado apresentou um pequeno decréscimo,
passando de 2,8%, em 1970, para 2,5%, em 1975. No período seguinte 1975-
80, ampliou-se o peso do VTI regional para 3,7%. A despeito destas variações,
a região se mantém entre as cinco RAs do interior com maior participação no
VTI estadual. No período 1980-85, o peso do valor da transformação industrial
da região aumentou para 4,5%.



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 42

No anos 80, dados relativos à estrutura industrial das várias RAs do interior
demonstram os efeitos do aprofundamento da interiorização da indústria, pelo
aumento do número de estabelecimentos. Entretanto, a RA do litoral contava,
em 1980, com 1.867 estabelecimentos, empregando 50.288 pessoas,
decrescendo, em 1985, para 1.322 estabelecimentos e para 42.915 pessoas
ocupadas. Neste período, as indústrias da região empregavam 1,9% da mão-
de-obra ocupada do Estado e respondiam por 6,8% do valor de produção e por
4,3% do VTI do Estado, superada apenas pelas RAs de Campinas e do Vale
do Paraíba.

A crise econômica de 1981-82 afetou a indústria da Baixada Santista de forma
particularmente intensa se comparada às demais regiões do interior. Em 1985,
diminuiu sua participação no total do Estado com relação ao pessoal ocupado
(1,70%) e manteve praticamente inalterado o VTI (4,5%).

As condições favoráveis da infra-estrutura viária existente na Baixada Santista,
de rápida e fácil ligação com a metrópole paulista, a presença do Porto de
Santos facilitando as exportações estaduais e as importações de bens de
capital e matérias-primas, além das ligações férreas da Fepasa, contribuíram
para atrair uma série de empresas para a região, especialmente nos setores
metalúrgico e químico que aproveitam seus subprodutos.

Na década de 70, instalaram-se na região cinco importantes fábricas de
fertilizantes: Ultrafértil, IAP-Fertilizantes e Manah, em Cubatão; Fertiplan e
Tosca, em São Vicente. Em 1975-76, implantaram-se algumas unidades
produtoras de ácido sulfúrico e de ácido fosfórico, bem como a primeira
unidade de tripalifosfato da América do Sul.

Esse avanço do setor químico na região, na década de 70, provocou impactos
negativos na qualidade de vida ambiental da população litorânea e
principalmente de Cubatão, deteriorando-se rapidamente as condições
ambientais.

Em síntese, este quadro apresentado demonstra que, a despeito da região
conta com uma base industrial pouco diversificada comparativamente às de
outras RAs do interior paulista, a região da Baixada Santista se enquadra entre
as regiões de maior dinamismo industrial do Estado, sediada principalmente
num só município. Dos ramos industriais em funcionamento, apenas dois tem
destaque de âmbito estadual - químico e metalúrgico - dos quais o primeiro
elevou sua participação no VTI estadual. A indústria química ampliou sua
participação de 14,0% para 16,4% do total estadual, e de minerais não-
metálicos passou de 2,7% para 4,7% seguida da metalúrgica, cuja participação
reduziu-se de 4,3% para 3,4%, e da mecânica, que ampliou de 1,3% para
2,2%, no período 1970-85.

Dada a interrupção das estatísticas oferecidas pelo censo industrial, as
análises que se seguem para o período recente são feitas a partir dos dados do
valor adicionado fiscal.
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A recessão do começo dos anos 90 foi mais profunda na RMSP, cujo valor
adicionado desta região ficou 12,3% menor, se comparando com 1981. O
interior do Estado ampliou sua participação, crescendo neste período 30,7%.
Entre as atuais RAs do Estado, a de Santos foi a que mais perdeu participação
no total do valor adicionado paulista ao longo desses dez anos, passando de
4,23% para 3,88%. Essa queda deve-se principalmente à diminuição do VA de
Cubatão, ao longo deste período, que foi de 18,87%.

No contexto intra-regional, destacam-se Cubatão e Santos como os municípios
com maior participação relativa no VA (Tabela 2.3.3.1.). O primeiro, em 1990,
apresentava participação de 44,3% do total da Região e, o segundo, de 42,5%.
Observe-se que a participação relativa de Santos, mostrava-se ascendente,
enquanto a de Cubatão decresceu, refletindo a queda da atividade econômica
de um modo geral.

Quadro 2.3.3.1. - Participação Relativa dos Municípios no Valor
Adicionado

Anos Santos Cubatão São Vicente Guarujá Praia Grande Total
1970 47,27 47,34 3,82 1,18 0,39 100
1975 28,85 63,15 7,14 0,47 0,38 100
1980 32,50 58,25 3,09 5,66 0,50 100
1981 27,95 63,26 3,36 4,77 0,66 100
1982 31,85 57,64 3,67 6,20 0,64 100
1983 21,71 67,99 3,02 6,89 0,39 100
1984 28,69 62,44 2,32 6,15 0,39 100
1985 20,53 66,24 2,25 10,41 0,57 100
1986 40,54 47,68 2,27 8,89 0,62 100
1987 40,67 43,62 2,69 12,22 0,80 100
1988 33,12 53,41 2,32 10,75 0,41 100
1989 28,14 59,28 2,42 9,49 0,68 100
1990 42,53 44,39 3,21 8,99 0,88 100

Com relação ao VA estadual, Cubatão perde posição em relação aos principais
municípios que contribuem para este valor: em 1981, era o 5º município, com
participação relativa de 2,6%, passando em 1991, para a 7º posição, com uma
participação de 2,17%, recuperando sua posição em 1992, quando passou a
contribuir com 3,07% do VA estadual. Porém, em 1995, os dados apontam uma
forte queda na participação na composição do VA estadual, que chegou a
1,91%.

Segundo os dados da Tabela 2.3.3.2., o índice do nível de emprego seletista
por grandes setores de atividade econômica na Baixada Santista apresentou,
para o período 1989-96, uma queda de 14%. As maiores quedas relativas
ocorreram na indústria de transformação (36%) e na construção civil (48%).

Terciário regional

A análise das transformações recentes ocorridas no setor terciário , a partir do
desempenho da região da Baixada Santista no estadual, tem como base de
dados a distribuição e evolução da PEA nos anos de 1980, 1991 e 1996
(Tabela 2.3.3.2.) e a distribuição do valor adicionado do Estado para anos
selecionados (Tabela 2.3.3.4.).
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Na região da Baixada Santista, o setor terciário sempre esteve associado às
atividades portuárias diretas e indiretas, ao suporte de serviços à sua grande
aglomeração populacional e, já na década de 60, às atividades turísticas. As
atividades portuárias e serviços decorrentes encontram seus determinantes
diretos nos fluxos de exportação e importação consoantes com a dinâmica
econômica do país e do Estado de São Paulo. Os serviços de consumo da
aglomeração urbana, sediados em grande parte em Santos, atendem a uma
população pouco superior a um milhão, metade dela residente em Santos. A
região conta ainda com uma população flutuante de cerca de mais de um
milhão de pessoas, que utilizam boa parte dos serviços de Santos.

Contribuindo para o aumento da demanda do comércio e serviços da cidade de
Santos, registra-se a existência de um forte movimento de migração pendular,
nos eixos Santos/Cubatão, Santos/Guarujá (Vicente de Carvalho) e Santos/São
Vicente. Este processo, aliando a outros movimentos econômicos, induziria a
ampliação e a diversificação de atividades urbanas tanto em Santos como São
Vicente e, em menor escala, em Guarujá, sob os efeitos da temporada de
veraneio.

Com relação aos serviços associados às atividades turísticas, é expressiva a
demanda de lazer das camadas médias urbanas, em Santos e Guarujá, e das
faixas de renda mais baixas, em Praia Grande e Mongaguá, tanto da
população residente da Região Metropolitana de São Paulo como, mais
recentemente, do interior paulista. O fluxo turístico com origem no interior do
Estado aumentou a partir da década de 70, com um arrefecimento nos anos 80
com a "descoberta" do litoral norte e a precariedade da balneabilidade do litoral
da Baixada Santista, sendo reconquistado no início dos anos 90, pela
despoluição das praias, especialmente em Santos.

A importância do setor terciário na região da Baixada Santista é registrada pela
evolução da participação da PEA terciária. No período 1970-80, a PEA terciária
representava 63% da PEA total da região, seguida da PEA secundária que, em
1970, era de 23%, passando, em 1980, para 30%, ainda assim metade da PEA
terciária. Os valores da PEA terciária refletem, além dos efeitos das atividades
turísticas destacadas, o papel do Porto de Santos e do pólo industrial de
Cubatão, que promoveram a diversificação dos serviços distributivos e
produtivos. Contribuiu também para a ampliação dos serviços sociais a
presença de uma larga faixa do segmento de renda média principalmente nos
municípios de Santos, São Vicente e Guarujá. Desse modo, o acentuado papel
da PEA terciária corresponde ao dinamismo econômico e ao significativo
aglomerado populacional urbano na região.

O valor adicionado do comércio da região da Baixada Santista representava
7,82% do total do Estado e só era superado pelo da Região Metropolitana
(64,4%) e da RA de Campinas (8,32%). Em 1987, só perde para a RMSP
(60,97%), contribuindo com 9,96% daquele agregado, aparentemente
demonstrando o aumento do seu nível de atividade, influenciado pelo
movimento de exportação do Porto. Em 1990, o VA do comércio teve sua
participação no total do Estado reduzida para 5,9% e chegou a 1995 com uma
queda acentuada, tendo sido responsável por apenas 3,6% do VA comercial do
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Estado. Esta redução acentuada deu-se basicamente pela queda da
participação do comércio atacadista, que representava 10,3% do VA setorial,
em 1980, passando para 4,0% em 1995.

Estrutura ocupacional

Considerando apenas o emprego seletista, a partir das informações da Rais
ajustadas segundo método desenvolvido por Árias1, para o período de
dezembro de 1989 a dezembro de 1996, evidencia-se a diminuição do nível de
emprego registrado para todo o Estado de São Paulo. A maior queda ocorreu
na RMSP (700,2 mil empregos), seguida pelas regiões de Campinas (88,6 mil),
Sorocaba (69,5 mil), Central (31,2 mil) e de Santos (29,7 mil), sendo que para
esta região o estoque perfaz 197.047 empregos, o que permite afirmar que os
problemas relacionados com a redução das oportunidades de emprego estão
disseminados por todo Estado.

Com relação ao emprego industrial, a região da Baixada Santista apresentou
uma redução significativa (menos 40,5 mil empregos), constituindo a maior
queda entre os grandes setores de atividades econômicas e passando sua
participação relativa de 17,9% para 13,2% no total do emprego regional. Isto
denota a perda de capacidade do setor industrial não só de gerar novos postos
de trabalho e dinamizar as diferentes cadeias produtivas, mas também de
manter os seus patamares de emprego anteriores. Em 1996, o emprego
industrial tinha participação menor que a verificada no setor serviços,
provavelmente comandada pela ocupação dos trabalhadores nas atividades
portuárias e seus congêneres. O setor terciário foi o único que expandiu o
número de empregos (5.345) e passou a absorver 75,8% da mão-de-obra
assalariada, diante dos 63,5% no final da década de 80. A administração
pública foi responsável por 3,3% do total de empregos, tendo apresentado uma
tendência de queda entre 1991 e 1993, retornado o crescimento em 1994,
embora em 1996 ainda seja 21,7% menor do que em 1989.

O maior número de empregos extintos na Baixada Santista eram ocupados por
pessoas de baixa escolaridade, principalmente com 1º grau incompleto,
resultando no aumento na escolaridade média dos seletistas, dada pela
redução das oportunidades de emprego para aqueles que possuem poucos
anos de estudo ou são analfabetos. Por outro lado, houve crescimento de 7,6%
dos empregos ocupados por pessoas com maior escolaridade (1º, 2º, 3º graus
completos).

No entanto, o maior número de empregos da região ainda são ocupados por
pessoas que não completaram o 1º grau (34,5%), embora tenham sido os que
apresentaram o maior número de postos de trabalho fechados (19.761). As
pessoas com 2º grau completo representaram 18,8% do total e foram as que
tiveram mais oportunidades de emprego na região, que se ampliaram em 8,2%,
representando 2.807 novos postos de trabalho.

                                           
1 ÁRIAS, Alfonso R. A evolução do emprego celetista na década, à luz de estimativas
compatibilizadas entre a Pnad, a Rais e o Caged: uma proposta metodológica. Brasília, 1998,
mimeo.
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Os empregos que exigem maior escolaridade (3º grau completo) apresentaram
pequena redução (1,7%), mas aumentaram sua participação no total de 7,1%,
em 1989. para 8,0%, em 1996, representando 15.836 novos empregos com
esse nível de escolaridade.
Com relação aos rendimentos dos assalariados, tem-se que a redução dos
empregos foi maior para a faixa de renda de até três salários mínimos, cuja
participação no total diminuiu 16,4% entre 1989 e 1996. Os empregos com
remuneração a partir de 3,01 salários mínimos cresceram em 20.932 postos,
sendo 7,752 na faixa de 3,01 a 5 salários, 4,803 na faixa de 10,01 a 20
salários, 4.390 com mais de 20 salários mínimos e 3.987 para a faixa de 5,01 a
10 salários, elevando suas participações no emprego regional para,
respectivamente, 25,2%, 12,1%, 5,7% e 23,5%.
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Quadro 2.3.3.1. - PEA (População Economicamente Ativa) e POC (Pessoal Ocupado)
POC - Pessoal OcupadoPEA

População
Economicamente Ativa Comércio Indústria Serviços OutrosMunicípio

1985 1991 1996 1985 1991 1996 1985 1991 1996 1985 1991 1996 1985 1991 1996
Bertioga N/a N/a 2.795 N/a N/a 547 N/a N/a 45 N/a N/a 1.642 N/a N/a 561
Cubatão 45.091 33.775 29.314 1.720 2.301 2.433 24.149 22.058 12.921 13.934 8.714 11.083 5.288 692 2.877
Guarujá 19.394 27.122 27.337 3.797 4.268 5.102 1.349 1.390 1.411 7.789 12.590 16.348 6.459 8.874 4.476
Itanhaém 4.260 4.812 5.700 832 1.129 1.716 329 420 422 2.136 1.558 2.039 963 1.705 1.523
Mongaguá 1.329 1.443 2.379 285 336 509 181 209 144 335 451 915 528 447 811
Peruíbe 1.855 2.083 3.047 346 668 992 290 265 111 719 1.081 1.221 500 169 723
Praia Grande 8.767 13.352 19.109 1.907 2.663 4.078 568 617 717 3.405 5.209 10.289 2.887 4.863 4.025
Santos 124.743 134.778 131.861 22.196 20.812 21.130 8.596 10.190 6.771 80.526 83.681 93.344 13.425 19.995 10.616
São Vicente 18.145 19.134 20.107 4.129 5.060 5.879 1.522 1.487 1.446 7.225 8.344 10.139 5.269 4.243 2.643

N/a - Dado não aplicável

Quadro 2.3.3.2. - Finanças Públicas Municipais
Dívida municipal (R$) Valor adicionado

fundada flutuante Em reais de 1997 participação no total do Estado (%)Município
1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996

Bertioga N/a N/a N/D N/a N/a N/D N/a N/a 27.098.503 N/a 0,00203 0,01668
Cubatão 14.417.758 4.075.546 N/D 20.438.556 43.853.592 N/D N/D N/D 2.747.560.068 2,66985 2,17307 1,69149
Guarujá N/D 26.264.980 N/D 67.578.933 29.609.813 N/D N/D N/D 343.978.673 0,25939 0,24384 0,21177
Itanhaém 2 N/D N/D 1.368.068 13.732.537 N/D N/D N/D 50.337.095 0,01260 0,02329 0,03099
Mongaguá 260.393 271.437 N/D 2.362.415 1.308.998 N/D N/D N/D 20.877.523 0,00364 0,00738 0,01285
Peruíbe 594.888 N/D N/D 2.158.418 6.008.939 N/D N/D N/D 30.004.690 0,00591 0,01228 0,01847
Praia Grande N/D N/D N/D 5.964.339 7.193.612 N/D N/D N/D 117.251.340 0,02288 0,03332 0,07218
Santos 38.033.812 26.600.822 N/D 18.246.163 66.624.019 N/D N/D N/D 1.479.454.057 1,48952 1,26682 0,91080
São Vicente N/D N/D N/D 5.550.902 15.156.443 N/D N/D N/D 244.392.894 0,14157 0,11516 0,15046

N/D - Dado não disponível
N/a - Dado não aplicável
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Quadro 2.3.3.3. - Finanças Públicas Federais e Rendimento
Chefes de família com rendimento (%)Receita federal gerada

(R$)
Investimento per capita

(R$)
Chefes de família sem

rendimento (%) Até ½ salário mínimo De ½ a 1 salário mínimoMunicípio
1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996

Bertioga N/a N/a 4.209.575 N/a N/a 426 N/a N/a N/D N/a N/a N/D N/a N/a N/D
Cubatão 384.544.28 120.843.26 134.141.92 330 687 398 N/D 5,43 N/D N/D 2,04 N/D N/D 7,35 N/D
Guarujá 64.439.865 56.446.783 65.038.002 748 119 169 N/D 5,06 N/D N/D 3,36 N/D N/D 9,79 N/D
Itanhaém 2.709.504 3.167.082 6.536.524 53 191 596 N/D 2,02 N/D N/D 5,93 N/D N/D 16,07 N/D
Mongaguá 1.265.767 1.299.621 2.633.929 290 482 356 N/D 4,92 N/D N/D 4,98 N/D N/D 10,60 N/D
Peruíbe 3.098.705 1.674.596 4.114.311 192 279 284 N/D 2,14 N/D N/D 6,05 N/D N/D 11,39 N/D
Praia Grande 4.339.856 8.675.941 20.183.879 106 232 360 N/D 2,56 N/D N/D 2,96 N/D N/D 8,53 N/D
Santos 699.111.75 271.454.44 386.476.74 35 38 51 N/D 2,25 N/D N/D 1,85 N/D N/D 4,98 N/D

São Vicente 20.296.226 16.969.538 27.830.124 17 4 17 N/D 4,00 N/D N/D 2,78 N/D N/D 7,26 N/D

N/D - Dado não disponível
N/a - Dado não aplicável
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Quadro 2.3.3.4. - Consumo de Energia na Indústria, Comércio e Outras Atividades
Indústria Comércio e outras atividades

1980 1991 1996 1980 1991 1996Município
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
Bertioga N/a N/a N/a N/a 1.167 11.298 N/a N/a N/a N/a 743 12.301
Cubatão 153 2.089.287 136 2.902.419 113 2.961.969 1.160 19.602 1.700 15.679 2.050 50.138
Guarujá 628 51.453 1.098 110.735 962 66.607 2.015 25.403 4.159 55.547 5.328 88.962
Itanhaém 109 966 217 3.542 593 4.668 669 9.476 1.244 11.727 1.964 17.964
Mongaguá 77 2.040 165 2.992 244 3.279 248 2.277 684 4.327 1.040 8.210
Peruíbe 55 3.380 813 5.087 644 3.693 434 2.637 1.112 7.200 1.702 12.185
Praia Grande 341 5.945 496 10.339 641 12.227 1.412 12.021 3.672 27.642 5.131 49.304
Santos 966 97.387 1.647 111.420 874 98.696 11.323 167.129 15.944 246.655 18.116 309.642
São Vicente 303 18.461 366 28.605 380 38.167 2.846 25.091 4.683 48.306 5.227 67.844
Total 2.632 2.268.919 4.938 3.175.139 5.618 3.200.604 20.107 263.636 33.198 417.083 41.301 616.550

N/a - Dado não aplicável

Quadro 2.3.3.5. - Consumo de Energia Residencial e Rural
Residencial Rural

1980 1991 1996 1980 1991 1996Município
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
No de

consumidores
Consumo em

MWh
Bertioga N/a N/a N/a N/a 15.871 37.539 N/a N/a N/a N/a 4 26
Cubatão 10.131 20.555 18.807 35.223 22.450 47.244 - - 3 12 3 23
Guarujá 38.012 74.964 80.460 183.668 97.414 252.825 - - 10 61 13 91
Itanhaém 12.558 12.912 27.647 39.728 37.150 57.922 2 688 37 1.133 45 1.077
Mongaguá 7.474 5.696 17.121 17.097 23.249 28.994 1 8 32 162 94 408
Peruíbe 6.732 6.654 15.913 27.037 22.422 39.588 117 726 298 1.524 367 1.744
Praia Grande 52.905 40.785 97.028 107.166 123.318 169.548 - - - - - -
Santos 122.093 260.495 156.382 398.546 157.360 473.717 - - 4 14 - -
São Vicente 49.322 83.427 84.044 153.743 94.818 197.815 - - 5 16 2 3
Total 299.227 505.488 497.402 962.208 594.052 1.305.192 120 1.422 389 2.922 528 3.372

N/a - Dado não aplicável
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Figura 2.3.3.1 - Consumo de energia elétrica da UGRHI 7

A figura 2.3.3.1, acima, ilustra o consumo de energia elética dos segmentos
residencial, rural, industrial e comércio/outras atividades; enquanto que na
figura 2.3.3.2, abaixo, é apresentada as populações total, rural e urbana da
UGRHI 7.

Figura 2.3.3.2 - População da UGRHI 7
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Figura 2.3.3.3 - Densidade demográfica da UGRHI 7

Na figura 2.3.3.3, acima, é apresentada a densidade demográfica da UGRHI 7;
enquanto que na figura 2.3.3.4, abaixo, temos as projeções para as populações
total rural e urbana para os anos de 2000, 2005 e 2010.

Figura 2.3.3.4 -Projeção de população para a UGRHI 7
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2.3.4.-Uso e Ocupação do Solo

O Mapa de Uso e Ocupação do Solo (Mapa M6, Anexo....) contém as
coberturas naturais e antrópicas da região. A sua elaboração contou com
várias fontes de consulta:
- Carta de Utilização da Terra do Estado de São Paulo - IGC, escala 1:250.000,
Folhas de Iguape (1982), São Paulo(1981) e Santos(1980);
- Mapa da Cobertura Vegetal Natural - Projeto Olho Verde / DPRN/SMA
(1994/1995), escala 1: 50.000, (imagens satélites), Áreas do Litoral Sul, Vale
do Ribeira, Baixada Santista e Litoral Norte do Estado de São Paulo;
- Inventário Florestal do Estado de São Paulo - IF/SMA (1993), escala
1:250.000;
- Atlas das Unidades de Conservação do Estado de São Paulo - CPLA/SMA
(1997), escala 1: 25 ou 0.000;
- Mapa da Área de Proteção Ambiental Santos-Continente (APA) - SEDAM -
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente / Prefeitura Municipal
de Santos (1991),escala 1: 50.000;
- Mapa de Jazidas e Ocorrências Minerais do Estado de São Paulo, IPT (1981).
Dados complementares foram obtidos do Inventário Ambiental do Estado de
São Paulo - Série Documentos - CPLA/SMP (1992) e do Plano de
Gerenciamento Costeiro - Macrozoneamento do Litoral Norte-SMA  (1996).

Categorias de Uso do Solo

O Mapa de Uso e Ocupação do Solo contém as seguintes tipologias, baseadas
na orientação do COHRI:
•   Cobertura Vegetal Natural
•  Áreas de Reflorestamento
•  Culturas Perenes (Banananicultura)
•  Predomínio de Culturas Temporárias (Hortifrutigranjeiros)
•  Predomínio de Pastagens e/ou Campo Antrópico
•  Áreas Urbanas e Industrializadas
•  Jazidas Minerais
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Quadro 2.3.4.1.Áreas de Uso do Solo (Km2)

Agricultura

Predomínio
de

Pastagens
e/ou

Campo
Antrópico

Áreas
Urbanas e
industriali

zadasSub-Bacia

Tempo
-rária

Perma-
nente

Cobertura
Vegetal
Natural

Áreas de
Refloresta

mento
Mangue

01- Praia
do Una 26,0987 2,9908 4,0005

02- Rio
Perequê 55,57 4,126 4,644

0,4609 4,8989 53,2349 35,5523 7,683 0,4609
04 – Rio
Itanhaém 30,8963 24,4048 45,2492 2,0196

05 – Rio
Preto 13,3758 265,639 45,6083 0,0069

06 – Rio
Aguapeu 8,7197 148,382 15,4183 15,49

07 – Rio
Branco 4,610 21,746 339,012 46,292

08 – Rio
Boturoca 0,7188 106,83 25,6609 16,5703 33,06

09 – Rio
Cibatão 143,244 21,3292 5,9348 5,042

10 – Rio
Piaçabuçu 2,3261 8,37457 10,6511 24,4119 12,8363

11 – Ilha
de São
Vicente

0,6871 23,2439 46,0906 7,8942

12 – Rio
Mogi 46,4127 9,4167 6,2466 6,314

13 – Ilha
de Santo
Amaro

8,022 64,87 21,1089 33,1576 15,5415

14 – Rio
Cabuçu 3,223 41,44 7,9266 16,0604

15 – Rio
Jarabatub
a

0,2707 53,5944 3,690 12,3361 0,3295 9,13925

16 – Rio
Quilombo 61,3105 11,33 7,3861 1,32835 5,525

17 – Rio
Tapanhaú 108,299 0,8055 12,0774 11,9481 16,19

18 – Rio
Itatinga 1,54 41,8266 49,5737 21,9397

19 – Rio
das Alhas 100,008 3,99639 3,02461 1,241

20  - Rib.
Sertãozinh
o

0,4369 73,1764 38,4494 19,5973

21 – Rio
Guaratuba 98,5896 0,47542 5,27198 4,443

Total da
Bacia 6,5874 64,1698 1867,4958 103,8486 371,5385 222,4343 144,4116
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1.- Cobertura Vegetal Natural

Entre os vários tipos de vegetação natural encontrados na região, tais como
Mata Nativa ou Natural, Restinga, Mangue, Mata Paludosa, Vegetação de
Várzea, Capoeira e Campo, De acordo com o Artigo 3° do Decreto Federal Nº
750, de 10 de Fevereiro de 1993, a Mata Natural, Restinga, Mangue, Mata
Paludosa e Vegetação  de várzea  pertencem ao domínio da Mata Atlântica,
constituindo a vegetação nativa da região. São identificadas pelas suas
características fisionômicas e florísticas, apresentando um certo grau de
relacionamento entre os diferentes tipos,  tendo em vista a sua relativa
proximidade. No Mapa de Uso e Ocupação do Solo ( Mapa M6), baseados nos
critérios utilizados pelo Projeto Olho Verde.

- Vegetação Nativa (Mata Atlântica)

A Mata Natural ou Nativa (Floresta Ombrófila Densa) constitui uma vegetação
muito densa e exuberante, predominante na bacia, distribuindo-se ao longo das
encostas da porção serrana, a partir de alguns metros de altitude, até mais de
1.000 m acima do nível do mar. Mantida pelas elevadas pluviosidades, possui
uma enorme variação de composição da flora, conferindo-lhe uma elevada
biodiversidade.

A vegetação de Restinga desenvolve-se sobre os sedimentos marinhos
recentes da Baixada, sendo considerada também como comunidade edáfica,
por depende mais da natureza do solo do que do clima. É caracterizada pelo
estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Seu
desenvolvimento é condicionado pelo  nível do lençol freático, pelo tipo de solo,
pela proximidade do mar e pelos efeitos do vento marinho.

De acordo com  resolução Nº 7, de 23 de julho de 1.996 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA , também faz parte desta associação,  a
Vegetação de Praia e de Dunas, a Vegetação sobre Cordões Arenosos e a
Vegetação Associada às Depressões (incluindo a Floresta Paludosa).

A vegetação Paludosa constitui a mata alagada, encontrada nas depressões
inundadas das baixadas, apresentando fisionomia arbórea em geral aberta,
com árvores até 10m, destacando-se pela ocorrência da ‘’caxeta’’.

Os Manguezais como tipo de cobertura vegetal corresponde a vegetação com
influência flúvio-marinha, sob ação direta das marés, típica de solos limosos de
regiões estuarinas.

Contém flora especializada, ora denominada de gramíneas (Apartina) e
amarilídáceas (Crinum) - que lhe conferem uma fisionomia herbácea - ora
dominada por espécies arbóreas (Rhizophora, Laguncularia e Avicennia). Nos
manguezais são encontrados exemplares de fauna exclusivos, como certas
espécies de caranguejos e caramujos. Várias aves, peixes, mamíferos e répteis
utilizam os ricos recursos do manguezal, principalmente na época de
reprodução.
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A vegetação de Várzea corresponde a formação herbácea presente ao longo
dos rios, sendo formada por espécies adaptadas às condições de
encharcamento periódico. As tipos variam fundamentalmente, em função da
topografia, afastamento dos rios e profundidade do lençol freático.

-  Capoeira

A rigor não  é considerada como uma classe de vegetação propriamente dita,
mas uma denominação genérica de vegetação em estágio de regeneração,
mais precisamente vegetação secundária que sucede à derrubada ou a queima
de florestas. De acordo com a classificação definida pela Resolução CONAMA
01/94 -  conforme a estatura e diversidade vegetal - esta formação pode
apresentar-se e vários estágios de desenvolvimento, desde pioneiro, inicial,
médio e avançado. Estes diferentes estágios de regeneração também são
conhecidos como capoeirinha, capoeria ou capoeirão.

- Campo

 Corresponde a unidade de vegetação caracterizada pela predominância de
gramínóides e herbáceas, com área insignificante, encontrada apenas nas
margens da interligação da Imigrantes-Anchieta.

2.-  Áreas de Reflorestamento

São as formações florestais artificiais constituídas predominantemente por
Pinus e Eucalyptus, sendo encontradas na sua maior parte nas sub-bacias do
rio Itatinga (18),ribeirão Sertãozinho (20) e nas cabeceiras dos rios Jurubatuba
(15) e Quilombo(16).

3.-  Culturas Perenes

Correspondem as culturas de ciclo longo representadas na Baixada Santista,
na sua maior parte, por plantações de bananas que vem sofrendo uma
progressivamente redução nos últimos anos. As maiores áreas de
bananicultura são encontradas na Sub-bacia do rio Branco (7), rio Preto (5), rio
Aguapeu (6) e rio Preto Sul (3).

4. Culturas Temporárias

São as culturas de ciclo vegetativo curto, anual, perecendo após a colheita,
sendo representadas na região, predominantemente, por hortifrutigranjeiros.
Também não possuem expressão significativa.
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5.-  Pastagens e/ou Campo Antrópico

Compreendem as terras ocupadas por pastagens tipicamente cultivadas
(campo antrópico) efetivamente utilizadas em exploração animal.

6.-  Áreas Urbanas e Áreas Industrializadas

As áreas urbanas englobam tanto os espaços de ocupação contínua como
descontínua, assim como de terrenos com ocupação urbana consolidada e
rarefeita.

As manchas urbanizadas dos Municípios de Santos, São Vicente, Guarujá,
Cubatão e Praia Grande e em grau menor Itanhaém,  mostram uma tendência
de expansão, condicionada à presença de terrenos enxutos, mais valorizados
que exercem uma pressão para a ocupação dos terrenos úmidos e pantanosos
do seu entorno, principalmente de manguezais, mediante sistema de
aterramentos. As maiores urbanizações são encontradas ao longo de toda a
planície costeira sobre restingas  e manguezais e secundariamente nos
terrenos acidentados próximo a Serra do Mar em Cubatão e  morros isolados
de Santos, São  Vicente e Guarujá.

Os municípios de Cubatão e Santos também concentram as maiores áreas
industriais. A maior área e as unidades de maior porte localizam-se numa
estreita faixa próximo ao sopé da Serra do Mar, no Município de Cubatão.

7.-  Jazidas Minerais

O Mapa de Uso e Ocupação do Solo  mostra os locais de extração mineral em
atividade, tanto de areia, e brita como de solo empregado para aterros.  A
atividade minerária na região está íntimamente ligada ao desenvolvimento
urbano, envolvendo bens de uso na construção civil, tanto para habitação como
para as obras de infra-estrutura e de atendimento da demanda de material de
empréstimo. São jazidas pertencentes a Classe II , de acordo com o Código de
Mineração e geralmente estão localizadas próximo aos assentamentos
urbanos, de modo a permitir redução de custos com transporte.

Muitas minerações funcionam de modo precário e irregular e as desativadas
constituem áreas degradadas, na medida que o seu abandono não foi
acompanhado de planos de recuperação ambiental.

O tipo de mineração encontrado na região provoca degradação de alta
intensidade em áreas restritas, produzindo principalmente, alteração do relevo,
perda de solos e em maior extensão a  degradação dos cursos d’água,
afetando a biota e a qualidade da água.
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8.-  Sistema Viário e Infra-estrutura

O sistema de transporte é formado principalmente pelo modal rodoviário
composto pela Via Anchieta e Via dos Imigrantes que canaliza para Santos,
especialmente para o seu Porto, o escoamento e abastecimento  das regiões
que convergem para esse entroncamento. Faz parte ainda da malha viária
principal, o eixo formado pela SP55, que percorre toda a costa litorânea, sendo
composta pelas rodovias Dr. Manoel Hippolito do Rego, Via Prestes Maia,
Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega;  bem como pela
Rodovia D. Paulo Rolim Loureiro (SP 98) que também faz a ligação entre o
Planalto e a Baixada.

O Porto de Santos o mais importante porto exportador e importador do Estado
e representa uma das mais importantes atividades economicas da região.

A região possui um intenso tráfego de veículos, com maior incidência durante
os meses de  temporada e uma Intensa movimentação de caminhões de
cargas perigosas ou não, que transitam pela malha urbana e pelas rodovias
que dão acesso a Região Metropolitana de São Paulo,  em direção ao  Porto
de Santos.

Estima-se que entre a Baixada e o Planalto circulam por rodovia, cerca de
120.000 toneladas de diárias de carga, das quais 80.000 são geradas direta ou
indiretamente pelo comércio marítimo.

Hidrometeorologia

A área global em estudo situa-se na porção leste do Estado de São Paulo,
entre as coordenadas 23o 30’ e 24o 26’ latitude sul e 45o 10’ e 47o 04’ latitude
oeste.

O clima atuante na região, fortemente influenciado pelos sistemas atlânticos
polares e tropicais, não apresenta uma uniformidade climática em toda a sua
área, devido aos fatores geográficos que acentuam determinadas
características das massas de ar aí atuantes.

A região leste, onde se localiza a UGRHI, está sob a atuação das massas de
ar: Tropical Atlântica e Polar Atlântica.

A massa Tropical Atlântica atua o ano inteiro. É uma massa proveniente do
Atlântico, quente e úmida, que penetra no continente pelo leste. Sua atuação
no decorrer do ano é bastante afetada pelo confronto com a massa de ar Polar
e com as massas continentais Tropical e Equatorial.

A massa Polar, com origem nas altas latitudes, é fria, úmida, ativa durante o
ano todo, mas com pulsações diferentes conforme a estação. No inverno, é ela
a responsável pela queda significativa das temperaturas; no verão, seu
confronto com a Tropical Atlântica e com os fatores topo-climáticos da Serra do
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Mar, produz instabilidade, resultando em elevados índices pluviométricos
diários, as “chuvas de verão”.

A topografia acidentada na região individualiza, localmente, a atuação destas
massas de ar.

Na área mais baixa, que abrange o litoral, a temperatura média é superior a
18oC. O inverno é ameno, estando as quedas de temperaturas associadas à
penetração da massa Polar. O verão é quente e longo, estendendo-se de
outubro a março, com temperaturas máximas em dezembro/janeiro. A
temperatura varia em função da altitude: no litoral, a temperatura média anual é
superior a 24oC e a média das mínimas, em julho, ultrapassa a 16oC; na
encosta da Serra do Mar, a temperatura média anual oscila entre 20o e 24oC e
a média das mínimas entre 8o e 10oC, podendo em determinadas ocasiões a
temperatura atingir 0oC.

Quanto ao regime pluviométrico, a precipitação não é uniformemente
distribuída em toda a bacia. No litoral recebem entre 1.000 e 1.200 mm,
enquanto nas áreas elevadas os totais elevam-se a 2.000 e 3.000 mm.
Observa-se, também, a existência de dois períodos bastante distintos: um
chuvoso de novembro a março, com as maiores precipitações ocorrendo em
dezembro, e um período de estiagem que se estende de abril a outubro, com
mínimas registradas em julho.
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2.3.5.- Política Urbana

O Quadro 2.3.5.1 resume o levantamento de campo executado na Baixada
Santista, visando ao conhecimento da legislação existente, bem de cadastros
de informações.

O quadro informa sobre a existência de legislação relativa a

•  Lei Orgânica do Município
•  Plano Diretor de Desenvolvimento
•  Código de Obras
•  Uso e Ocupação do Solo
•  
•  Proteção ou Controle Ambiental

Informa ainda sobre a existência de cadastros, tais como: redes públicas de
saneamento, redes de energia elétrica, etc.

No caso da legislação, procurou-se registrar a eventual menção a aspectos
ambientais ou, especificamente, relativos às águas.

Quadro 2.3.5.1 – Documentos existentes

Município
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C
ad

as
tr

os
Bertioga
Cubatão
Guarujá
Itanhaém
Mongaguá
Peruíbe
Praia Grande
Santos
São Vicente

Não possui o
documento

Possui o
documento

Documento trata do
Meio Ambiente

De uma forma geral, excetuando-se Itanhaém, os municípios dispõem das
legislações referidas e, em diversos casos, essa legislação trata de questões
ambientais.

Observou-se, entretanto, que boa parte das leis merecem ser revistas e
modernizadas. Em alguns casos, a própria aplicação da lei é ineficiente, por
falta de estrutura administrativa adequada.
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2.4.- SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUAS SUPERFICIAIS E
SUBTERRÂNEAS

2.4.1.- Enquadramento dos Corpos d’Água da Bacia

Os quadros seguintes apresentam o enquadramento dos corpos d’água
pertencentes à UGRHI 7, de acordo com o Decreto no.10.755, de 22/11/77, que
obedeceu aos padrões fixados pelo Decreto no. 8.468, de 8/9/76.

No âmbito federal, o estabelecimento dos padrões deve-se à Resolução no

20/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

A correlação entre as classes consideradas é feita conforme o quadro seguinte:

Quadro 2.4.1.1 - Correlação entre Classes de Corpos d’Água

Decreto 8.468/76 CONAMA 20/86

1 Especial(*) e 1
2 2
3 3
4 4

(*) são considerados os limites estabelecidos para a Classe 1,
já que a Classe Especial do CONAMA 20/86 só estabelece
a condição de ausência de coliformes fecais

Nesta bacia, os corpos d’água foram enquadrados apenas nas Classes 1, 2 e
3, conforme quadros abaixo.
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Quadro 2.4.1.2 - Corpos d’água da Classe 1

Classe 1

Águas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho)
d) à 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;

e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à
alimentação humana.

Corpos d’água enquadrados:

a) Córrego da Moenda e todos os seus afluentes até o ponto de captação de
água de abastecimento para o Município de Mongaguá;

b) Ribeirão das Furnas e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio
Itapanhaú em Bertioga, no Município de Santos;

c) Rio Bichoró e todos os seus afluentes até a barragem projetada no
Município de Mongaguá;

d) Rio Branco e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Preto, no
Município de Praia Grande;

e) Rio Cubatão e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Pilões
no Município de Cubatão;

f) Rio Itapanhaú e todos os seus afluentes até a cota 10, no Município de
Santos;

g) Rio Itatinga e todos os seus afluentes até a cota 10, no Município de
Santos;

h) Rio Jaguareguava e todos os seus afluentes até a cota 20, no Município de
Santos;

i) todos os cursos d’água do litoral desde a divisa dos Municípios de Santos
com São Sebastião até a divisa dos Município de Mongaguá e Itanhaém até
a cota 50;

j) Rio Mineiro e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Aguapeú,
no Município de Mongaguá;

k) Rio Moji e todos os afluentes até a confluência com o Córrego do Bugre, no
Município de Cubatão;

l) Rio Pilões e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Cubatão,
no Município de Cubatão;

m) Rio Quilombo e todos os seus afluentes até a cota 20, no Município de
Santos.



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 62

Quadro 2.4.1.3 - Corpos d’água da Classe 2

Classe 2

Águas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho)
d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;
e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à

alimentação humana.

Corpos d’água enquadrados:

Todos, exceto os alhures classificados.

Quadro 2.4.1.4 - Corpos d’água da Classe 3

Classe 3

Águas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c) à dessedentação de animais.

Corpos d’água enquadrados:
(excluídos os respectivos afluentes e fornecedores, salvo quando
expressamente indicados)

a) Rio Cubatão desde o ponto de captação de água para abastecimento até a
foz, no Município de Cubatão.
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2.4.2.- Disponibilidade Hídrica

A UGRHI em estudo, apresenta vários rios, destacando como principais os rios
Itapanhaú, Branco, Cubatão e Quilombo, em que suas nascentes encontram-se
na vertente marítima da Serra do Mar e, após vencer desníveis de até 1100m,
conformam planícies flúvio-marítimas, drenam manguezais e deságuam no
oceano em canais estuários.

Para a elaboração do Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos, a
UGRHI em questão foi subdividida em 21 sub-bacias, que podem ser  vistas no
Quadro 2.4.2.1, abaixo.

Quadro 2.4.2.1 - Sub-bacias da Baixada Santista
Código Sub-bacia Área de drenagem (km2)

01 Praia do Una 33,09
02 Rio Perequê 64,34
03 Rio Preto Sul 101,83
04 Rio Itanhaém 102,83
05 Rio Preto 324,63
06 Rio Aguapeu 188,01
07 Rio Branco 411,66
08 Rio Boturoca 182,84
09 Rio Cubatão 175,55
10 Rio Piaçabuçu 58,60
11 Ilha de São Vicente 85,81
12 Rio Mogi 68,39
13 Ilha de Santo Amaro 142,70
14 Rio Cabuçu 69,65
15 Rio Jurubatuba 79,36
16 Rio Quilombo 86,88
17 Rio Itapanhaú 149,32
18 Rio Itatinga 114,88
19 Rio dos Alhas 108,27
20 Rib. Sertãozinho 131,66
21 Rio Guaratuba 108,78

Como linha geral, os trabalhos de hidrologia superficial para a elaboração do
Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos, devem conduzir ao
levantamento das disponibilidades e demandas hídricas superficiais da UGRHI
em estudo.

Este estudo, para ser cientificamente conduzido e apresentar validade em
termos de utilização pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, deverá incluir a
quantificação numérica destas mesmas disponibilidades e demandas. Dadas
as peculiaridades dos recursos hídricos, cujas disponibilidades variam no
tempo e espaço de forma relativamente complexa, e as demandas também
variam obedecendo ao crescimento e desenvolvimento sócio-econômico, impõ-
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se a quantificação destas variabilidades estabelecendo valores básicos de
comparação.

Por outro lado, os recursos hídricos distinguem-se dos demais recursos
naturais pelas formas de ocorrência e distribuição e, principalmente, por se
constituirem simultaneamente em um bem apropriável e em uma ameaça
potencial. Assim, a água poderá ser um fator limitante ao desenvolvimento
regional, seja em virtude de sua escassez, seja em virtude de ocorrências
excessivamente concentradas.

Em vista disso, estes estudos contemplam não apenas a caracterização das
disponibilidades médias com suas variações sazonais, mas também a
quantificação das demandas, descrevendo numéricamente as suas
ocorrências.

Pluviometria

Coleta de dados básicos

A região abrangida pela Baixada Santista é uma das mais chuvosas de todo o
Brasil , atingindo índices máximos de precipitação na área das bacias dos rios
Itapanhaú e Itatinga , com totais anuais médios de até 4.400mm. As
precipitações são decrescentes na direção do mar , sendo que , ao longo da
orla situam-se em torno de 2.500 mm/ano.

A UGRHI-07 abrange 9 municípios totalmente inseridos na sua área : Bertioga,
Cubatão, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e
Peruíbe. Além destes, outros 4 municípios têm parte do seu município dentro
desta UGRHI-07: Itariri, no extremo sul, São Paulo e São Bernardo do Campo,
na região central e, Biritiba Mirim, no extremo norte.

A entidade que mais possui postos pluviométricos instalados na UGRHI-07 é o
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, com 17 postos ativos e 15
extintos. Outras entidades que possuem postos, porém em menor número são:

DNAEE : 01 posto pluviométrico;
INEMET – Instituto Nacional de Meteorologia : 01 posto pluviométrico;
DEPV – Diretoria de Eletronica e Proteção ao Voo do Ministério da Aeronáutica
: 01 posto pluviométrico;
DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha : 01
posto pluviométrico e,
ELETROPAULO, atual EMAE com 01 posto pluviométrico.

A UGRHI_7 apresenta uma densidade de 1 posto para cada 108km2 (área da
UGRHI é 2.373km2), superando assim a mínima recomendada pela World
Meteorological Organization -–WMO que sugere um posto a cada 150 a
250km2 em regiões montanhosas.
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Pela abrangência da sua rede na UGRHI, e pela disponibilidade dos dados de
postos pluviométricos do DAEE, através do banco em CD-ROM, optou-se pela
utilização dos mesmos no presente estudo.

Este Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo (atualizado até
1997), reúne dados de postos operados pelo DAEE e está sendo distribuído
pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH), no convênio DAEE-
USP, na forma de um CD-ROM. Os dados estão na forma bruta e portanto para
a sua utilização é necessário efetuar consistências e análises.

A relação de postos pluviométricos , disponibilidade dos dados e os períodos de
ocorrência de falhas dos postos desta UGRHI são apresentados nos anexos
abaixo relacionados :

•  Quadros 2.4.2.2 a 2.4.2.4: relação de postos pluviométricos (ativos e
inativos);

•  Quadros 2.4.2.5 a 2.4.2.15 : períodos de ocorrência de falhas mensais
apresentados no decorrer do período de observação;

•  Gráficos 2.4.2.1 e 2.4.2.2 : disponibilidade de dados (diagrama de barras
horizontais).

Análise dos dados

Nas consultas ao Banco de Dados do DAEE-SP, notamos que mesmo
os períodos mencionados como “consistidos”, apresentam longas falhas de
dados. Em análises de dupla acumulada ou curva de massa, alguns postos
teoricamente considerados homogêneos do ponto de vista da sua localização
em relação aos outros, apresentaram correlações inferiores a 0,80. Este
problema pode estar relacionado às coordenadas de localização constantes no
cadastro.

Apresentamos a seguir, uma relação dos postos analisados pela curva de
massa e que mostraram índices de correlações superiores a 0,80. Os casos de
análise por dupla massa que resultaram na relação superiores a  0,80, foram
atingidas considerando-se somente 2 postos pluviométricos.

Quadro 2.4.2.16- Relação dos postos com correlações superiores a 0,80
GRÁF. POSTOS PERÍODO COMUM CORRELAÇÕES

(1) F4-027
F3-005 ® 1964 A 1996 0,92

0,92

(2) F3-002
F3-010 1983 A 1997 0,95

0,94

(3) E3-042 ®
E3-040 ® 1967 A 1996 0,97

0,93
® = posto registrador

Os gráficos (1) a (3) indicados nesta relação , estão apresentados nos  anexos
Gráficos 2.4.2.3 a 2.4.2.5.
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O período considerado para a determinação das médias dos totais anuais foi
Jan/1970 a Dez/1997.
Como  postos representativos das sub-bacias, foram considerados os postos
classificados como “registradores” que ainda estão em operação, além
daqueles com maior disponibilidade de dados ditos consistidos.

Quadro 2.4.2.17- Postos representativos da Bacia e suas respectivas
precipitações totais médias anuais

CÓDIGO – DAEE CÓDIGO - DNAEE PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL
HISTÓRICA ( 1970 A 1997 )

E3-040 (R) 02346066 3118
E3-041 02346081 3471
E3-043 02346086 2164
E3-228 02346333 2409
F3-002 02446001 2650
F4-027 02446009 2026

Obtenção da chuva média na bacia

Os totais anuais médios mensais obtidos nos postos representativos, para o
período de 1953 a 1975, apresentaram praticamente os mesmos valores da
carta de isoietas do estudo de regionalização do DAEE, que é base para
obtenção de vazões mínimas Q 7,10 .

Devido à verificação acima, às dificuldades encontradas para a consolidação
dos dados pluviométricos e ainda pelo fato de que os coeficientes de
regionalização seriam alteradas nos cálculos das vazões mínimas Q7,10 caso
houvesse mudança no mapa de isoietas médias anuais, foi adotada a carta de
isoietas médias anuais constante na metodologia difundidade pelo DAEE no
estudo de regionalização hidrológica no Estado de São Paulo.

Nos Gráficos 2.4.2.6 a 2.4.2.11 , são apresentados as comparações do total
acumulado de 1997 com a média histórica respectiva em cada posto
representativo da UGRHI-07.

O mapa de postos pluviométricos relacionados nos Quadros 2.4.2.2 a 2.4.2.4
além dos eleitos como representativos da UGRHI_07 estão apresentados no
mapa da UGRHI juntamente com as isoietas médias anuais.

Numa análise rápida das chuvas de 1997 comparadas à MLT, observamos que
no período chuvoso, especificamente nos meses de Fevereiro e Março, as
chuvas foram bem inferiores ao normal (mínimo de 10% da MLT no mes
Fev/97 em Santos, no posto código DNAEE 02336081) enquanto que nos
meses de Agosto a Novembro, ocorreram chuvas superiores à média (máximo
de 186% da MLT no mês Nov/97 em Peruíbe, no posto código DNAEE
02447058), ocorrendo nova diminuição em Dez/97, com totais acumuladas de
60% da MLT em média.
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Fluviometria

Na UGRHI da Baixada Santista, tem-se 35 postos fluviométricos nos quais
foram realizados medições de descarga, e observados os níveis d’água.  Essa
quantidade totaliza um posto, em média, para cada  68km2, o que  constituiria
uma área excelente se houvesse continuidade e uniformidade na obtenção dos
dados. No entanto, a distribuição desses postos, embora cubra praticamente
toda a UGRHI em estudo, a operação de alguns foi efêmera, resultando em
pouca ou quase nenhuma disponibilidade de informações.

Adiante é apresentado o Quadro 2.4.2.18 objetivando a identificação dos
postos, a entidade responsável e o período existente.

Quadro 2.4.2.18 - Postos fluviométricos
Código Rio Entidade A.D.(km2)  Período

01 80200000 Gracianópolis DNAEE 52,0 1962-Cont.
02 80210000 Grande DAEE 81,0 1964-1976
03 80220000 Itapanhau Eletropaulo 68,0 1916-1966
04 80240000 Claro DNAEE 15,0 1962-Cont.
05 80250000 Itatinga DNAEE 47,0 1962-Cont.
06 80255000 Itatinga Eletropaulo --- 1931-1937
07 80260000 Itatinga DNAEE 100,0 1943-1944
08 80280000 Quilombo DAEE 57,0 1971-1987
09 80310000 Cubatão Eletropaulo 22,0 1926-1944
10 80310080 Cubatão Eletropaulo ---
11 80320000 Cubatão Eletropaulo --- 1932-1937
12 80330000 Passareuva Eletropaulo 7,80 1926-1938
13 80340000 Marcolino Eletropaulo 11,0 1926-1939
14 80360000 Cubatão DAEE 131,0 1966-1969
15 80360100 Cubatão Eletropaulo 140,0 1926-1955
16 80360200 Cubatão Eletropaulo --- 1968-Cont.
17 80360300 Cubatão Eletropaulo --- 1949-Cont.
18 80360400 Cubatão Eletropaulo --- 1968-Cont.
19 80360450 Cubatão Eletropaulo --- 1927-1985
20 80400000 Perequê Eletropaulo 13,29 1926-1957
21 80410000 Perequê Eletropaulo --- 1926-1947
22 80420000 Perequê DAEE 18,0 1971-1975
23 80430000 Cova da Onça DAEE 12,0 1971-1975
24 80450000 Mogi DAEE 19,0 1972-1974
25 80550000 Capivari V. Eletropaulo 99,0 1958-Cont.
26 80699000 Monos SABESP 15,0 1970-Cont.
27 80700000 Monos Eletropaulo 22,5 1927-1956
28 80750000 Monos Outras --- 1970-Cont.
29 80800000 Capivari DAEE 142,0 1940-1973
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Quadro 2.4.2.18 - Postos fluviométricos (continuação)
Código Rio Entidade A.D.(km2)  Período

30 80850000 Capivari Eletropaulo 150,0 1940-1958
31 80860000 Branco DAEE 264,0 1980-1990
32 80870000 Aguapeu DAEE 97,0 1980-Cont.
33 80880000 Aguapeu DAEE 136,0 1980-1984
34 80900000 Itanhaem DAEE 924,0 1980-Cont.
35 80950000 Comprido DAEE --- 1971-1973

Fonte: Inventário das Estações Fluviométricas/DNAEE/MME/1996

Entretanto ao analisarmos a disponibilidade de dados e/ou informações
existentes nas entidades acima citadas, o número de estações fica reduzido a
6(seis), apresentando os valores das cotas, vazões médias diárias e de resumo
de medições de descarga líquida. Todas as estações pertencem ao DAEE,
estando disponíveis no Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São
Paulo, publicado pelo DAEE/CTH, atualizado até 1997.

Tendo em vista, o parágrafo acima, apresentamos o Quadro 2.4.2.19, que
mostra as estações com dados disponíveis e o respectivo Diagrama de Barras
(Gráfico 2.4.2.12).

Quadro 2.4.2.19 - Estações com dados fluviométricos disponíveis
Ordem Código Rio Período

  01 80210000 Grande 1966-1976
  02 80280000 Quilombo 1971-1987
  03 80360000 Cubatão 1966-1969
  04 80450000 Mogi 1972-1974
  05 80800000 Capivari 1953-1973
  06 80860000 Branco 1980-1990

Estudo de vazões médias e Q7,10 nas Sub-Bacias da Baixada Santista

O estudo das vazões médias de longo período e Q7,10, baseou-se na área de
drenagem e na precipitação pluviométrica, através de método proposto pelo
DAEE, para a Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo, em que
estabelece uma relação linear entre a descarga específica e a precipitação
média em uma bacia hidrográfica, expressa pela seguinte equação:

                           Qesp.= a + b. P

onde:
Qesp.= descarga específica média (l/s/km2)
a e b = parâmetros regionais, e
P= precipitação média anual (mm/ano)

 e a vazão média de longo período, calculada através da seguinte
relação:

QLP= Qesp. AD
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em que:
QLP = descarga média de longo período (l/s)
Qesp.= vazão específica média plurianual (l/s/km2), e
AD = área de drenagem ( km2)

Para o cálculo da vazão mínima de 7 dias para o tempo de retorno de 10dias,
através da seguinte expressão:

Q7,10= C.  X10.( A+B). QLP

onde:
Q7,10= vazão mínima de 7dias para 10 anos de retorno(l/s/km2)
C, A e B= parâmetros regionais
X10= valor relativo à probabilidade de sucesso para 10 anos
QLP= vazão média de longo período (l/s)

O Quadro 2.4.2.20, apresenta a relação das Sub-bacias, com as respectivas
vazões médias de longo período e as respectivas vazões mínimas de 7 dias
para 10 anos de retorno.

Quadro 2.4.2.20 - Vazões médias de longo período e Q7,10 da UGRHI -
Baixada Santista

Sub-bacia AD
(km2)

P total
(mm)

QLP
l/s              m3/s

Q7,10
l/s                m3/s

1 Praia do
Una

33,09 2.400 1.526,44 1,52 372,84 0,372

2 Rio Perequê 64,34 2.400 2.968,00 2,96 725,08 0,725
3 Rio Preto do

Sul
101,83 2.200 7.026,80 7,02 1.716,64 1,71

4 Rio
Itanhaém

102,83 2.200 7.095,81 7,09 1.733,50 1,73

5 Rio Preto 324,63 2.200 12.930,01 12,9 3.158,80 3,15
6 Rio

Aguapeu
188,01 2.400 8.672,90 8,67 2.118,78 2,11

7 Rio Branco 411,66 2.400 18.989,87 18,9 4.639,22 4,63
8 Rio

Boturoca
182,84 2.200 7.282,51 7,28 1.779,11 1,77

9 Rio Cubatão 175.55 2.400 8.098,12 8,09 1.978,37 1,97
10 Rio

Piaçabuçu
58,60 2.400 2.703,21 2,70 660,39 0,660

11 Ilha de São
Vicente

85,81 2.300 3.688,11 3,68 901,00 0,901

12 Rio Mogi 68,39 2.600 3.585,68 3,58 875,98 0,876
13 Ilha de

Santo
Amaro

142,70 2.400 6.582,75 6,58 1.608,16 1,60
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Quadro 2.4.2.20 - Vazões médias de longo período e Q7,10 da UGRHI -
Baixada Santista (continuação)

Sub-bacia AD
(km2)

P total
(mm)

QLP
l/s              m3/s

Q7,10
l/s                m3/s

14 Rio Cabuçu 69,65 2.500 3.432,35 3,43 838,52 0,838
15 Rio

Jurubatuba
79,36 2.500 3.901,86 3,91 953,22 0,953

16 Rio
Quilombo

86,88 2.600 4.555,11 4,55 1.112,81 1,11

17 Rio
Itapanhaú

149,32 2.500 7.358,48 7,35 1.797,67 1,79

18 Rio Itatinga 114,88 2.600 6.023,15 6,02 1.471,45 1,47
19 Rio dos

Alhas
108,27 2.600 5.676,59 5,67 1.386,79 1,38

20 Rib.
Sertãozinho

131,66 2.600 6.902,93 6,90 1.686,38 1,68

21 Rio
Guaratuba

108,78 2.600 5.703,33 5,70 1.393,32 1,39
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Gráfico 2.4.2.12 - DIAGRAMA DE BARRAS  -  ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DA UGRHI 07  -  BAIXADA SANTISTA

ORDEM CÓDIGO
(DNAEE)

     1 9 5 0          1 9 6 0          1 9 7 0          1 9 8 0

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

01 80210000

02 80280000

03 80360000

04 80450000

05 80800000

06 80860000
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Regime fluvial

Com a finalidade de caracterizar o regime anual, estabeleceu-se fluviogramas
médios anuais, para as estações fluviométricas com dados disponíveis, em que
cada mês é definido pela média das vazões observadas naquele mês, ao longo
do período considerado.

Os fluviogramas médios fornecem uma indicação sobre a distribuição dos
períodos de águas altas e de estiagem do rio.

Finalmente, os fluviogramas médios anuais, apresentados junto aos anexos
Gráficos 2.4.2.13 a 2.4.2.18, em que pesem suas limitações, são um
instrumento de visualização extremamente útil, pela compacidade e
simplicidade com que representam os aspectos principais do regime dos rios.
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2.4.3.- Uso dos Recursos Hídricos e Demanda de Água

Sob o ponto de vista dos Recursos Hídricos, devem ser destacadas como
principais fontes de suprimento, que garantiram o progresso da região, o rio
Cubatão, como manancial dos principais núcleos urbanos de Santos, São
Vicente e Cubatão, e as vazões turbinadas pela UHE Henry Borden,
alimentando o Pólo Industrial de Cubatão.

Uso Doméstico

De um modo geral existe, na bacia em estudo, uma situação relativamente
satisfatória quanto ao atendimento da população urbana pelos serviços de
água, os quais atingem índices 97%.

Os sistemas públicos de abastecimento de água da Baixada Santista são
operados pela SABESP, excetuando-se os de alguns loteamentos operados
pelos próprios usuários, como é o caso da Riviera de São Lourenço, no
Município de Bertioga.

Na Baixada Santista, o maior problema relativo aos sistemas públicos de
abastecimento de água refere-se ao fato de que atendem, também, à
população flutuante, a qual chega a ser, em épocas de temporadas, cerca de
2,5 vezes a população fixa de alguns municípios.

Isso conduz à aplicação de altos investimentos para a execução de obras, que
apresentam grandes índices de ociosidade na maior parte do ano, mostrando-
se insuficientes para o atendimento das grandes demandas que ocorrem nas
temporadas de verão e férias.

Os municípios de Cubatão, Santos e São Vicente são servidos por um sistema
integrado. Os municípios de Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém servem-se
de sistemas isolados que incluem ligações entre si. Guarujá, Vicente de
Carvalho, Peruíbe e Bertioga, por sua vez, são atendidos por sistemas
isolados.

Apresenta-se a seguir o Quadro 2.4.3.3, ilustrando o estado atual (1999) das
vazões médias captadas para o abastecimento urbano.

Por outro lado, o Cadastro de Uso dos Recursos Hídricos do DAEE, informa
para captação urbana (superficial), o valor de 6,01m3/s (considerando-se dados
até 1996) e outros 0,08m3/s (em 1997), totalizando 6,09m3/s. Para os
lançamentos foram computados 1,68m3/s (até 1996) e 0,07m3/s em 1997. Os
Quadros 2.4.3.1 e 2.4.3.2, apresentados no anexo, informam os dados do
Cadastro do Uso dos Recursos Hídricos da DAEE.

Nota-se que a diferença entre a captação atual e a de 1997 é de cerca de 50%,
provavelmente causado pela precariedade dos dados do citado cadastro.
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Quadro 2.4.3.3 - Vazão estimada e captada para abastecimento urbano
Vazão estimada Vazão média captada

Município Curso QLP Q7,10
d’água l/s m3/s l/s m3/s l/s m3/s m3/d

Bertioga Furnas/
Pelues/

Itapanhaú/
Pedras/

Iriri/
São Lourenço

7.735,61 7,73 1.797,07 1,79 347,5 0,347 30.024,00

Cubatão Cubatão/
Pilões

11.683,80 11,6 2.854,35 2,84 4.500,00 4,50 388.800,00

Guarujá Jurubatuba/
Jurubatuba-Mirim

3.901,86 3,91 953,22 0,953 2.180,00 2,18 188.352,00

Itanhaém Manbú/
Moenda/

Matão
18.989,87 18,9 4.639,22 4,63 664,00 0,664 57.369,60

Mongaguá Antas 2.968,00 2,96 725,08 0,725 120,00 0,120 10.368,00
Peruíbe São João/

Quatinga/
Cabuçu/

Guaranzinho

11.521,24 11,5 2.814,56 2,80 205,00 0,205 17.712,00

Praia Grande Guariuma/
Laranjal/
Serraria/
Soldado

9.985,72 9,98 2.439,5 2,43 1.000,00 1,00 86.400,00

São Vicente Itú 3.688,11 3,68 901,00 0,901 160,00 0,160 13.824,00
Total - 70.474,21 70,2 17.124,0 16,2 9.176,50 9,176 792.849,60

Fonte:SABESP1999
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Uso Industrial

Na Baixada Santista, onde a indústria se aglomera em Cubatão, essa atividade
se consolidou em meados dos anos 50, quando a instalação da Refinaria
Presidente Bernardes permitiu a articulação de uma cadeia produtiva do ramo
petroquímico. Na década de 60, a instalação da COSIPA e outras indústrias
químicas contribuiu para a transformação da Baixada em um dos principais
pólos industriais do Estado. Também nos anos 60, sedimentaram-se as
funções terciárias da Baixada, impulsionadas pelo turismo. Essa situação
perdurou na década de 70.
Já nos anos 80, reduz-se sensivelmente o Valor Adicionado da região, o que se
reflete na queda de sua participação no Estado (de 4,4% em 1980 para 2,9%
em 87).
O Cadastro de Uso dos Recursos Hídricos do DAEE, informa para as
captações industriais, o valor de 3,88m3/s (até 1996) e mais 2,94m3/s (em
1997), totalizando 6,82m3/s. Os lançamentos industriais cadastrados informam
os valores de 3,56m3/s (até 1996) e de 1,49m3/s (em 1997). Os Quadros
2.4.3.4 a 2.4.3.8 informado nos anexos, apresentam mais detalhes.
O Quadro 2.4.3.9, a seguir, ilustra o estado atual (1999) da demanda industrial.
Praticamente a totalidade da demanda de água para uso industrial, é suprida
por fontes próprias em mananciais superficiais. Da mesma forma que a
demanda urbana, também neste item, a grande diferença observada entre o
dado constante no Cadastro e o informado no Quadro 2.4.3.9, indica existência
de falhas na atualização.
As indústrias da Baixada Santista utilizam, atualmente, cerca de 11,7 m³/s,
retirados diretamente dos cursos d'água da região, sendo desprezíveis as
vazões retiradas dos sistemas públicos e do manancial subterrâneo. O
Cadastro da DAEE informa o volume captado em poços cujos valores são
0,0207m3/s até 1996 e mais 0,0012m3/s em 1997. O Quadro 2.4.3.10 do
anexo, apresenta em detalhes os dados de poços cadastrados.
O uso da água para fins industriais, na Baixada, está fundamentalmente
concentrado no Pólo Petroquímico de Cubatão. O consumo industrial de água
na Baixada Santista está concentrado em apenas duas indústrias do Pólo
Petroquímico de Cubatão: Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA (5,2 m³/s) e
PETROBRÁS (3,2 m³/s).
Um dos fatores determinantes para a instalação e o desenvolvimento do Pólo
Petroquímico de Cubatão foi a disponibilidade de água proveniente do
reservatório Billings, através do turbinamento para geração de energia da
Usina Henry Borden.
Além de garantir o atendimento à demanda de água das indústrias - algumas
com consumo bastante expressivo, o volume de água turbinado evitava a
intrusão da cunha salina no rio Cubatão, fenômeno que se dá em função das
oscilações da maré, causando a penetração da água do mar, de densidade
maior que a água doce, estuário acima, atingindo as captações de algumas
indústrias.
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A suspensão dos bombeamentos para a Billings obrigou as empresas que
captam água na bacia do rio Cubatão a formularem planos de racionalização
do uso da água no processo industrial, os quais incluem medidas de naturezas
variadas, algumas já em implantação. Com a racionalização do uso da água,
atualmente apenas a COSIPA continua dependendo, de forma significativa, das
águas revertidas da bacia do Alto Tietê.
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Quadro 2.4.3.9 - Uso industrial das águas na Baixada Santista
Ordem Indústria Sistema Produtor Vazão Captada

( m3/s )
1 Carbocloro S.A. Rio Perequê 0,181
2 COSIPA Rio Quilombo, Rio Mogi, nascentes do Brites e Morrão 5,247
3 Refinaria Pres. Bernardes Rio Cubatão, Córrego das Pedras 3,153
4 COPEBRÁS S.A. Rio Mogi, Rio Cacho. Mirinduba 0,168
5 GESPA SABESP 0,002
6 MANAH S.A. Rio Mogi 0,003
7 PETROCOQUE S.A. SABESP 0,879
8 FEMESE SABESP 0,001
9 Paulista Containers SABESP 0,001

10 Fertilizantes Serrana Rio Mogi 0,723
11 Ultrafertil S.A. Rio Cubatão

SABESP
1,303

12 Union Carbide do Brasil Rio Perequê
SABESP

0,028

13 Comp. Bras. De Estireno Rio Cubatão 0,028
Total - - 11,717

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista / 1999
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Uso na Irrigação

Na Baixada Santista praticamente não existe agricultura irrigada, segundo os
dados dos censos agropecuários do IBGE de 1975, 1980 e 1985. O último
censo - 1985 - constatou apenas 61 hectares irrigados em toda região. Em
comparação com as demais utilizações da água, a irrigação pode ser
considerada irrelevante nesta bacia e portanto foram desprezados os valores
das vazões captadas para essa finalidade.

Vazão ao longo dos rios

A UGRHI da Baixada Santista apresenta uma rede fluviométrica que impede a
demonstração em gráfico da vazão ao longo dos rios, devido a apresentar, em
seus corpos d’água, somente um posto fluviométrico. Porém, foram elaborados
gráficos (Gráficos 2.4.3.1 a 2.4.3.6) que caracterizam o regime de vazão para
as estações em operação, informando as vazões máximas, mínimas e médias
para toda a série histórica disponível.

Evolução das demandas nas sub-bacias

Apresenta-se a seguir, o quadro de vazões captadas em cada sub-bacia, nos
seus diversos usos, para os anos de 1996 e 1997, de acordo com o Cadastro
do Uso de Recursos Hídricos do DAEE. A irrigação não foi considerada pelas
razões já comentadas.
Notação utilizada :
Urb = uso urbano;
Ind = uso industrial;
Tot = total .

 Quadro 2.4.3.10 - Vazões captadas na UGRHI 7
Sub-bacia 1996 1997

Urb Ind Tot Urb Ind Tot
2-Perequê 0,08 0,08
3-Preto Sul 0,30 0,30
6-Aguapeu 0,16 0,16
7-Branco 0,60 0,60

8-Boturoca 0,83 0,042 0,872
9-Cubatão 3,06 3,10 6,16 1,72 1,72

11-S.Vicente
12-Mogi 0,49 0,49 0,30 0,30

13-Sto.Amaro 0,0003 0,0003 0,0011 0,0011
14-Cabuçu 0,0065 0,0065

15-Jurubatuba 0,94 0,94
16-Quilombo 0,92 0,92
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Quadro 2.4.3.10 - Vazões captadas na UGRHI 7 (continuação)
Sub-bacia 1996 1997

17-Itapanhaú 0,04 0,2201 0,2601 0,08 0,08
19-Alhas 0,020 0,020

Total 6,01 3,88 9,89 0,08 2,94 3,02
Fonte : Cadastro de Uso dos Rec. Hídricos do DAEE.
Nota : Registros sem coordenadas e portanto sem a sua localização na bacia, não foram considerados.

Pode-se observar pelo quadro acima que, apesar da precariedade das
informações contidas no Cadastro da DAEE, indica que a sub-bacia que
possue maior captação urbana e industrial é a Sub-Bacia 09, do Rio Cubatão, o
que de certa maneira retrata qualitativamente o estado atual, pois as últimas
informações indicam que, as maiores captações estão localizadas nas Sub-
Bacias do Rio Cubatão (uso urbano e industrial) e Rios Quilombo e Mogi (uso
industrial).

Os gráficos apresentados a seguir ilustram a situação do quadro apresentado,
sendo que o primeiro mostra as demandas por sub-bacias e o segundo, a
totalização das captações e lançamentos, urbanos e industriais na bacia.

Fonte : Cadastro do Uso dos Recursos Hídricos do DAEE

Figura 2.4.3.1 - Demanda de Água nas sub-bacias - UGRHI 7
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No gráfico abaixo, estão indicados por ano (1996 e 1997), as vazões de
captação e lançamento, urbano e industrial, para a UGRHI – Baixada Santista,
totalizadas com as informações do Cadastro de Uso dos Recursos Hídricos do
DAEE.

Fonte : Cadastro do Uso dos Recursos Hídricos do DAEE

Demanda Global por Uso

Baseado nas informações contidas no Cadastro do Uso dos Recursos Hídricos
do DAEE, a demanda por uso doméstico em 1997 era de 6,09m3/s e a
demanda por uso industrial, de 6,82m3/s, totalizando uma demanda global de
12,91m3/s. Entretanto, na coleta de campo realizada junto ao Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista e à SABESP, a demanda por uso doméstico é
da ordem de 9,18 m3/s e a demanda por uso industrial é da ordem de 12,0
m3/s, totalizando uma demanda global da ordem de 21,2 m3/s que é coerente
com o valor informado de 18,8m3/s na “Caracterização das Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos” editado pela SMA, CETESB, DAEE e
Secretaria de Recursos Hídricos.

Figura 2.4.3.2.-.Captação e Lançamento  na Bacia - UGRHI 7
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  Quadro 2.4.3.11 - Evolução da Demanda
Consumo 1996 1997 Aumento (%)
Urbano 6,01 6,09 1
Industrial 3,88 6,82 75

Em 1997 foi outorgada somente uma captação de 0,08m3/s para uso urbano
em Bertioga. Para o uso industrial, o volume maior deveu-se à outorga deferida
à COSIPA, ULTRAFERTIL e COPEBRÁS nos rios Mogi, Quilombo, Cubatão e
Piaçaguera. Estas informações também foram baseadas no Cadastro de Uso
dos Recursos Hídricos do DAEE, única fonte cadastral existente, apesar da
precariedade do mesmo.

Poços

Caracteriza-se por não existir captação pública sendo que mesmo os privados
são muito pouco relevantes. Pelo Cadastro do DAEE, existiam, em 1996, 04
poços cadastrados e 04 outorgados com captação total de 0,02m3/s. Em 1997,
foi outorgado mais 1 poço com captação total de 0,04m3/s. O Quadro 2.4.3.10,
do anexo, informa esses dados em detalhes.

Disponibilidade Hídrica – Águas Subterrâneas

As águas subterrâneas presentes nas diversas sub-bacias hidrográficas
distribuem-se por dois  sistemas aqüíferos distintos, caracterizados por tipos de
formações rochosas bastante diferenciadas do ponto de vista hidrogeológico:

- as rochas ígneas e metamórficas do embasamento que compreendem
as unidades do Complexo Costeiro (AcM,AcH,AcHM,AcQ), do Complexo Embu
(PseM, PseB), do Grupo Açungui (PSpX,PSpF,PSpQ, PSps)e os diversos
corpos graníticos (PSYc, PSEOy,EOYi) e constituem o Sistema Aqüífero
Cristalino;

- as rochas sedimentares cenozóicas que compreendem a Formação
Cananéia (Qc), os Sedimentos Continentais Indiferenciados (Qi), os
Sedimentos Marinhos e Mistos(Qm) e  os Sedimentos Aluvionares (Qa) que
constituem   o Sistema Aqüífero Sedimentar Litorâneo.

 Sistema Aqüífero Cristalino

As rochas cristalinas do embasamento caracterizam-se como aqüíferos
heterogêneos, descontínuos e eventuais, de extensão regional mas limitados,
uma vez que somente ao longo de lineamentos geológicos correspondentes a
estruturas, como falhamentos, fraturamentos e zonas de contato entre litologias
distintas geradas por corpos intrusivos, apresentam condições de ocorrência de
água subterrânea em regime de porosidade de fissuras.

Como um aqüífero tipicamente anisotrópico,  com a circulação e o
armazenamento da água se dando através das fissuras impostas pelo
cizalhamento das rochas cristalinas submetidas ao diastrofismo que ocorre de
forma irregular e limitada, tanto  em extensão quanto em profundidade, o
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aqüífero Cristalino se estende  descontinuamente ao longo de estruturas
tectônicas.
O aqüífero Cristalino ocorre na região em condições freáticas a semi-
confinadas e os  poços perfurados em seu domínio,  posicionados nas
proximidades das inúmeras estruturas e descontinuidades existentes em sua
vasta área de ocorrência na baixada santista,  tem maior probabilidade de
interceptar horizontes de rocha fissurada, resultando em melhor produtividade
para aproveitamentos de água subterrânea.

Outra característica do aqüífero Cristalino na região é estabelecida pelo manto
de rocha alterada que pode alcançar espessuras da ordem de algumas
dezenas de metros e, em várias situações, com uma porção considerável
dessa zona posicionada abaixo da superfície freática regional, influindo nas
condições de recarga, circulação e armazenamento de água subterrânea do
aqüífero Cristalino que, nessa zona, adquire uma porosidade granular
semelhante aos aqüíferos sedimentares clásticos.

Sistema Aqüífero Sedimentar Litorâneo

Os sedimentos cenozóicos apresentam grande variabilidade no perfil litológico
vertical e horizontal, em razão de sua gênese condicionada por depósitos
fluviais lagunares e marinhos. A este fato se acrescentam as características
geométricas bastante irregulares de ocorrência, apresentando forte
desconformidade angular basal das camadas sedimentares que se encontram
assentadas em discordância erosiva sobre as rochas cristalinas, os constantes
afloramentos do embasamento cristalino entremeando a planície sedimentar e
formando seu limite pelo lado continental, além da presença do mar como limite
oriental de sua área de ocorrência.

 Assim, o arcabouço do Aqüífero Sedimentar, formado por  camadas de areia
fina a conglomerados, interdigitadas com material lamítico,  argilas e siltes,
varia de maneira significativa em senso vertical e horizontal, formando sub-
bacias distintas.  Essas camadas de areia, posicionadas em meio a camadas
lamíticas, formam um aqüífero de extensão limitada, heterogêneo e
descontínuo,   tipicamente  lenticular, cuja espessura total varia desde alguns
poucos metros próximo ao contato com o cristalino aflorante,  até cerca de 200
m junto a linha da costa.

Como visto, o Aqüífero Sedimentar é fortemente influenciado pela cercania do
mar e, em algumas regiões estuarinas, dissecado por canais de maré e braços
de mar, particularmente na região de Santos-Cubatão.  A penetração desses
braços de mar influenciada pela maré, causa intrusões localizadas de água
salobra e salina no aqüífero Sedimentar da planície, além da intrusão marinha
que penetra os aqüíferos cristalino e sedimentar na linha da costa, ao longo da
praia.
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 Características Hidrodinâmicas dos Sistemas Aqüíferos

A avaliação dos recursos hídricos subterrâneos está condicionada ao
conhecimento das características físicas e Hidrodinâmicas dos aqüíferos.

Conforme estimativas desenvolvidas pelo estudos mais recentes, de alcance
regional, enfocando a disponibilidade de recursos hídricos e o planejamento de
seu aproveitamento múltiplo, especialmente para o saneamento básico,
desenvolvidos pelo Consórcio Hidroplan, contratado pelo DAEE em 1955, os
principais parâmetros hidrogeológicos que definem as características
geométricas dos aqüíferos que ocorrem na baixada santista estão sumarizadas
na Quadro 2.4.2.1.

Quadro 2.4.3.12. - Principais parâmetros hidrogeológicos da geometria
dos aqüíferos –
Domínios
Hidrogeológicos   Extensão   Espessura   Porosidade

   Efetiva
Recarga do
Aquífero

Aquífero Km2 (m) (%) (mm)
Aquífero Cristalino 1.588 50 3 661
Aquífero
Sedimentar

1.299 50 15 661

Fonte: Hidroplan/1995.

Outro trabalho mais sistemático nesse sentido é o “Estudo de Águas
Subterrâneas da Região Administrativa Nº 2 - Santos e Litoral Paulista”,
realizado pela Enco e DAEE em 1979. Neste estudo foram executados  testes
de bombeamento em apenas  3 poços na região da baixada, cujos resultados
estão resumidos na Quadro 2.4.2.2. A variação dos valores  obtidos para a
Transmissividade (T)  situa-se entre 2,4 m2/dia e 205 m2/dia.

Quadro 2.4.3.13. - Características Hidrodinâmicas dos aqüíferos
NºPoço
(DAEE) Cidade

Profun-
didade

(m)

Espessura
sedimentos

(m)
Aquífero Transmissividade Q/s

(m3/h/m)

Rebaixa-
mento

(1)

Recupe
ra-ção

(2)
363/32 S.Vicente 50 >50 Quaternário 205 205 3.77
378/3 Peruíbe 162 51 Cristalino 15 15.5 1.20

-valores obtidos a partir de testes de rebaixamento à vazão máxima
– valores obtidos à partir de medidas de recuperação do nível d’água

No mesmo estudo, muito embora não tenham sido conseguidos resultados
relativos ao coeficiente de armazenamento, tanto o Aqüífero Sedimentar, no
geral, quanto o Aqüífero Cristalino, foram considerados ocorrendo na condição
de aqüíferos freáticos.

A partir dos resultados de 66 sondagens elétricas e alguns dados geoquímicos,
verificou-se que a interface entre a  água salgada e a água doce é uma
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constante  nos aqüíferos costeiros, especialmente nas regiões de Santos, São
Vicente e Cubatão. Entretanto, uma  definição mais precisa da situação  da
interface não foi estabelecida, em razão da acentuada insuficiência de dados.

Os aqüíferos em sua maior extensão na Baixada Santista  foram considerados
sob condições freáticas a pouco confinadas, enquanto em algumas áreas
limitadas estariam sob pressão, com  o fluxo da água subterrânea direcionado,
no geral, para o mar, canais  e rios da região.

As cotas da superfície potenciométrica dos aqüíferos Sedimentar e Cristalino
variam desde poucos metros positivos até alguns metros abaixo do nível do
mar quando condicionadas  pelo regime de bombeamento de poços em áreas
localizadas, o interior dos aqüíferos sob essas áreas.

Condições de Explotação dos Sistemas Aqüíferos

O aqüífero Cristalino dificulta a avaliação de seu potencial nos termos usuais
de Transmissividade e Coeficiente de Armazenamento ou Porosidade Efetiva.
Nessas condições, utilizou-se a Capacidade ou Vazão Específica para
representar as perspectivas de produtividade dos poços que o exploram.  Cabe
lembrar que a capacidade específica é definida pelo quociente entre a vazão,
em m³/h, de um poço e o correspondente rebaixamento de seu nível dinâmico
de água, em metros. De modo geral, os valores variam desde nulos até cerca
de 1 m³/h/metro no Aqüífero Cristalino.

Os poços situados no Aqüífero Cristalino na região da Baixada Santista
apresentam vazões entre < 0,5 e 33 m³/h e um valor médio regional da ordem
de 5 m³/h, sem qualquer relação direta com as profundidades perfuradas, que
variam de 40 a 300 metros.

Além dos poços situados diretamente nas áreas do Aqüífero Cristalino
aflorante, existem outros que exploram o Aqüífero Sedimentar em sua área de
ocorrência e penetram também no Aqüífero Cristalino sotoposto visando atingir
eventuais zonas de ocorrência de rocha fissurada em profundidade.

No Aqüífero Sedimentar da planície costeira, geralmente, os poços são
perfurados nos sedimentos cenozóicos até o topo do embasamento,
atravessando toda a espessura dos sedimentos e atingindo profundidades
entre 10 e 200 metros. As vazões explotadas  são  baixas, da ordem de 0.5 a 4
m³/h, chegando até o máximo de 50 m3/h, com vazões específicas da ordem
de 1,0 m3/h/metro e alcançando até 3,7 m³/h/metro.

Potencial de explotação de água subterrânea na região

Segundo estudos do Consórcio Hidroplan, as potencialidades de água
subterrânea na região da baixada santista apresentam as seguintes
características mostradas na Quadro 2.4.2.3.
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Quadro 2.4.3.14. - Características da Potencialidade de água
subterrânea na região da Baixada Santista.
Domínios

Hidrogeológicos
Tempo de

Residência (Anos)

Extensão
(Km2)

Reservas
Permanentes

Reservas
Reguladoras

Reservas
Explotáveis

Rochas Cristalinas
02

1.588 2.382 1.050 262

Sedimentos
Cenozóicos

11

1.299 9.742 859 214

Totais 2.887 12.124 1.909 476
Fonte: Hidroplan/1995.

Cabe salientar que, na Quadro acima, as reservas permanentes correspondem
ao volume de água subterrânea contido no interior do aqüífero, abaixo dos
níveis potenciométricos mínimos e é estimado como o produto da extensão de
sua área de ocorrência na região considerada, pela espessura saturada do
aqüífero a partir da superfície potenciométrica e pelo índice de porosidade
efetiva para a condição de aqüífero livre.

A reserva reguladora corresponde ao volume de água que transita anualmente
pelo aqüífero e é responsável pela sustentação de todo escoamento básico
que alimentam os corpos de água superficial de uma bacia hidrológica. Essa
reserva é avaliada a partir do cálculo estimativo do balanço hidrológico da
bacia, com valores estabelecidos pelo DAEE em seus estudos de
regionalização dos índices de vazão mínima por sub-bacias para o Estado de
São Paulo em 1979.

A reserva explotável tem um valor subjetivo uma vez que depende das
características hidrogeológicas do aqüífero associadas  a considerações
particulares de viabilidade técnica e econômica dos possíveis sistemas de
aproveitamento da água subterrânea, correspondendo a uma parcela variável
da reserva reguladora. No estudo do Consórcio Hidroplan, foi adotado um
valor, considerado conservador, da ordem de 25% da reserva reguladora,
estabelecendo os volumes anuais médios mostrados na Quadro e
correspondentes as vazões potenciais de explotação de 8 m³/s para o aqüífero
Cristalino e de 7 m³/s para o aqüífero Sedimentar.

O tempo de residência da água subterrânea no aqüífero de volume
considerado constante resulta do quociente entre o volume da sua reserva
permanente e a taxa anual de descarga, equivalente ao volume  da reserva
reguladora, do aqüífero.

 Análise da Disponibilidade de Recursos Hídricos Subterrâneos

A elaboração de diagnósticos ou prognósticos sobre o aproveitamento de água
subterrânea da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista encontra sérias
dificuldades no seu desenvolvimento devido a falta de dados hidrogeológicos.
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Essa situação é justificada pela falta de investimentos notada nesses últimos
anos para levantamento e concentração desse tipo de informação.

Mais recentemente, através de instrumentos legais apropriados e decisões
políticas direcionadas para tanto, o Estado e a comunidade de usuários,
através do DAEE e dos CBHs,   vem se empenhando na consecução e no
desenvolvimento da sistematização dessas informações básicas, de caráter
fundamental para a implementação de qualquer programa de gestão  de
recursos hídricos na região.

Dos cerca de 200 poços estimados que se encontram atualmente em operação
na região da Baixada Santista,  não constam poços destinados ou utilizados
para o abastecimento público,  fato justificado pelo baixo potencial dos
aqüíferos sedimentar e cristalino que ocorrem na região confrontadas com as
demandas, geralmente elevadas, requeridas para o desenvolvimento do
saneamento básico na região.

A reserva explotável de água subterrânea na Bacia Hidrográfica da Baixada
Santista foi estimada em 15 m³/s. Esse número deve ser tomado como ordem
de grandeza e um limite preliminar estabelecido para se planejar o
desenvolvimento racional de seu aproveitamento.

Cabe ressaltar que o Aqüífero Cristalino não apresenta características muito
favoráveis para retiradas mais significativas de água, em razão da baixa
transmissividade, grande heterogeneidade e da sua descontinuidade,
propriedades que geralmente limitam seu aproveitamento  de uma forma
economicamente viável, uma vez que a quantidade de poços fora dos padrões
racionais de captação de água subterrânea se torna necessária para sua
explotação.

Por sua vez, o Aqüífero Sedimentar está restrito, para aproveitamentos mais
significativos correspondentes a demandas acima de 10 m³/h, à sua faixa de
ocorrência situada mais distante da orla marítima e das áreas mais
densamente ocupadas em razão da presença da interface da água salinizada e
de seu alto grau de vulnerabilidade a degradação acelerada da qualidade de
suas águas.

A relação entre a disponibilidade potencial de água subterrânea, de cerca de
15 m³/s, e o seu consumo atual, da ordem de 0,3 m³/s, mostra uma taxa de
utilização estimada em 2%, que demonstra um aproveitamento atual bem
pouco significativo.

O incremento da utilização de mananciais subterrâneos na Baixada Santista,
deve-se restringir ao abastecimento industrial ou para empreendimentos
variados, caracterizados por atividades não poluidoras relacionados a pequena
demanda de água,  e para o auto-abastecimento doméstico, individual ou
coletivo. Para tanto, pode-se prever a eventual possibilidade de aproveitamento
da água acumulada nos pedimentos da Serra do Mar e nos aluviões
adjacentes, que constituem mananciais bem pouco utilizados. Dentre os locais
mais propícios que apresentam essa situação é possível destacar as seguintes
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áreas:
- vales dos rios Mogi e Quilombo, na região de Cubatão;
- vales dos rios Mambu e Branco, no Município de Itanhaém;
- vale do rio Bichoró, no Município de Mongaguá;
- vale dos rios Jaguareguava, Itatinga e Sertãozinho, no Município de Bertioga.

Aptidão das águas subterrâneas aos diferentes tipos de usos

De modo geral, o mesmo estudo do DAEE verificou a  adequação da água
subterrânea na região para os diversos  tipos de uso, incluindo o
abastecimento público e os usos agrícola e industrial.

Potabilidade:   Do ponto de vista da potabilidade,  3 poços superaram o
limite de 1.000 mg/l de sais totais dissolvidos. O cloreto, principal indicador de
intrusão de água salinizada, esteve presente em  5 poços da região. Apenas
um dos poços amostrados, em Santos, apresentou  valor superior a 250 mg/l
de sulfato. A água deste mesmo poço apresentou também um teor de
magnésio superior a 125 mg/l. Cinco poços do Aqüífero Cristalino
apresentaram dureza total acima de 200 mg, e a alcalinidade de bicarbonato
em CaCO3 excedeu o valor de 250 mg/l em dois poços na área de Santos. O
ferro total é encontrado com freqüência na água subterrânea de mais de 50%
dos poços da região da Baixada Santista, em concentrações que variam de
0,01 a 3,6 mg/l.

Na região da baixada, as águas subterrâneas  são geralmente deficientes em
flúor e somente em 4 poços do Aqüífero Cristalino do litoral foram encontrados
teores acima dos 1,0 mg/l, considerados toleráveis, em função da temperatura
média relativamente  alta dessas águas, com uma média de 0,65 mg/l.

De todos os poços amostrados,  nenhum apresentou concentração de nitratos
acima dos 10 mg/l de N permitidos. Mesmo nos sedimentos Cenozóicos, onde
ocorrem  várias camadas de argilas orgânicas e mangues, não foram
identificados teores anormais de nitratos.

 Irrigação:  Somente as águas provenientes dos poços que apresentaram
salinidade elevada no Aqüífero Cristalino, ao longo da faixa litorânea nas áreas
de Santos e Cubatão, foram considerados  inadequadas para irrigação, devido
ao alto teor em sais. Entretanto, as amostras de água analisadas não
revelaram teores de boro acima dos 0,33 mg/l e foram consideradas
adequadas para a prática de irrigação em áreas limitadas na região.

 Indústria:    A presença  de teores elevados de ferro foi apontada como fator
limitante para o uso industrial da água subterrânea para finalidades onde a
concentração não deve ultrapassar 0,1 mg/l.  Outros teores elevados de
determinados sais, como  cálcio,  dureza, sulfato e cloretos, que ocorrem na
água subterrânea dos aqüíferos sedimentar e cristalino na região da Baixada
Santista podem inviabilizar o seu uso para atividades industriais específicas em
áreas localizadas.
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Usos dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Desde a realização do estudo pioneiro do DAEE, foi possível verificar a pouca
utilização dos recursos  hídricos subterrâneos na região da Baixada Santista,
conforme pode ser verificado no Quadro 2.4.3.1., elaborado no Estudo de
Águas Subterrâneas da Região Administrativa nº 2, desenvolvido pelo DAEE
em 1979, que mostra o consumo de água subterrânea captada por 87 poços
então existentes na região da Baixada Santista.

Quadro 2.4.3.15. – Consumo de Águas Subterrâneas na região da Baixada
em 1979
Município Nº poços % Consumo 1.000 m3/ano %
Cubatão 29 33,3 485 60,7
São Vicente 16 18,4 266 33,3
Santos 16 18,4 6 0,8
Peruíbe 11 12,6 5 0,6
Guarujá 9 10,4 26 3,3
Praia Grande 4 4,6 11 1,4
Itanhaém 2 2,3 - -
Mongaguá - - - -
Bertioga - - - -
TOTAL 87 100 799 100

A situação parece não ter mudado muito ao longo dos anos seguintes e,
atualmente, apenas 23 poços estão com sua situação regularizada ou em vias
de regularização no DAEE, conforme mostra a Quadro 2.4.3.2.

Quadro 2.4.3.16. -  Poços cadastrados na região em processos de
regularização junto ao DAEE até Abril de 1999.

Município Vazão Período Aqüífero Uso solicitação SITUACAO
CUBATAO 7 20 CR IN LO OUTORGADO
CUBATAO 3 20 CR IN LO OUTORGADO
CUBATAO 10 20 CR IN LO OUTORGADO
CUBATAO 0 0 CR Domest LE OUTORGADO
CUBATAO 10 20 IN LO OUTORGADO
CUBATAO 33 20 CR IN PORT OUTORGADO
CUBATAO 26 20 PA IN PORT OUTORGADO
CUBATAO 5 20 PA IN PORT OUTORGADO
CUBATAO 33 20 AL IN PORT OUTORGADO
CUBATAO 31 20 CR IN PORT OUTORGADO
CUBATAO 30 24 IN CADASTRADO
GUARUJA 5 20 CR Domest PORT OUTORGADO
GUARUJA 6 0 CR IN LE OUTORGADO
ITANHAEM 0 0 CR OUT LE OUTORGADO
ITANHAEM 14 20 CR Domest CADASTRADO
MONGAGUA 9 20 IN LO OUTORGADO
MONGAGUA 0 0 CR URB LE OUTORGADO
PRAIA GRANDE 7 9 IN CADASTRADO
SANTOS 0 0 CR IN LE OUTORGADO
SANTOS 0 0 CR IN Aguar LO OUTORGADO
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Quadro 2.4.3.16. -  Poços cadastrados na região em processos de
regularização junto ao DAEE até Abril de 1999 (continuação)

Município Vazão Período Aqüífero Uso solicitação SITUACAO
SÃO VICENTE 4 20 CR IN LO OUTORGADO
SÃO VICENTE 0 0 CR Domest LE OUTORGADO
SÃO VICENTE 10 0 CR IN LE OUTORGADO

Destes poços relacionados,  nenhum é destinado ou utilizado para o
abastecimento público na região da Baixada Santista. O fato se explica pelo
potencial pouco expressivo dos aqüíferos Sedimentar e Cristalino que ocorrem
na região quando confrontadas com as demandas, geralmente elevadas,
requeridas com a finalidade de implantar ou expandir sistemas de
abastecimento de água potável em programas de saneamento básico da
região.

Qualquer planejamento visando implementar ou incrementar o aproveitamento
racional de recursos hídricos subterrâneos, praticado  para subsidiar a gestão
desses mesmos recursos pelos órgãos estatais ou por entidades privadas,
encontra enorme dificuldade na obtenção e disponibilidade de dados
atualizados e informações seguras em volume suficiente sobre poços
tubulares, ainda que existentes na região. Particularmente, essa situação se
agrava na região da Baixada Santista, onde o universo de dados
hidrogeológicos é bastante restrito em razão da pouca quantidade estimada de
aproveitamentos de água subterrânea existentes na região quando comparada
as demais regiões do Estado de São Paulo.

Desta forma,  a carência de informações decorrentes da ausência  de um
cadastramento sistemático, prejudica sensivelmente a realização de qualquer
estimativa mais segura do número de poços existentes nos dois aqüíferos
regionais, bem como do volume de água subterrânea extraída na região.
Assim, a quantificação da vazão de água subterrânea explotada estabelecida
neste capítulo tem por base as também estimativas utilizadas nos estudos
regionais desenvolvidos pelo Consórcio Hidroplan em 1996(?) , que inferem um
consumo da ordem de 10 milhões de m³/ano de água subterrânea captada
através de cerca de 200 poços tubulares em operação atualmente na região da
Baixada Santista contra as estimativas de cerca de 2 milhões de m³/ano
bombeados em 1978.

Aos volumes explotados em ambas as estimativas devem ser acrescidos os
volumes incertos de água subterrânea  pouco profunda contida no horizonte
superior dos aqüíferos a partir da sua superfície freática e extraída através de
um número incalculável de poços ponteiras, cisternas  e outros tipos de
captação menos convencionais, de caráter eminentemente doméstico,
construídas principalmente nas áreas não atendidas por sistema coletivo,
público ou privado, de abastecimento de água
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Vazão Explotada por Aquífero

Resumo geral de dados de poços, com os parâmetros vazão e período como
sendo a média do total de poços contidos no Cadastro de Usos dos Recuros
Hídricos da DAEE.

  Quadro 2.4.3.12 - Vazão explotada por aquífero
Aquífero Número de poços Vazão(m3/h) Período(h/dia)
Cristalino 9 9,5 20

Importação e Exportação de Água

O presente estudo consubstancia, de modo sucinto, as informações básicas
sobre  a transposição das águas do Alto Tietê para a Baixada Santista, e desta
para o Alto Tietê.

Os objetivos das transposições contemplam a geração de energia( UHE de
Henry Borden), e o abastecimento urbano na Região Metropolitana de São
Paulo-RMSP.

A geração de energia na UHE de Henry Borden, deve-se principalmente ao
aporte das águas do canal de Pinheiros/Reservatório Billings, que são lançadas
no rio Cubatão, e parcialmente utilizadas no abastecimento urbano da Baixada
Santista, e principalmente para o abastecimento industrial, em especial a
Refinaria Presidente Bernardes, Ultrafértil, entre outras de menor importância.
Da vertente marítima, por sua vez, duas transposições de água são efetuadas
para reforçar os sistemas de abastecimento da RMSP, a saber:

1. Do rio Capivarí, formador do rio Branco é revertido 1m3/s, para a bacia do
rio Embu-Guaçu, formador do rio Guarapiranga;

2. Do rio Guaratuba, formador do rio Claro, é revertido 0,5m3/s.

Outorgas

Apresenta-se a seguir, em cada sub-bacia, as vazões de captação e
lançamento além do número de outorgas concedidas até 1996 e para o ano de
1997, baseadas no Cadastro do Uso dos Recursos Hídricos do DAEE.
Notação adotada :
CA = captação;
LA = lançamento;
N = número de outorgas ou cadastramentos;
Q = vazão em m3/s;
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Quadro 2.4.3.12 - Vazão de captação, lançamento e nº outorgas Ano:1996
SUB-

BACIAS
URBANO INDUSTRIAL POÇOS

CA LA CA LA
N Q N Q N Q N Q N Q(m3/h)

2-Perequê 1 0,08
2 0,12 1 0,033-Preto Sul
1 0,18

1 0,03 1 94-Itanhaém
1 14

6-Aguapeu 3 0,16
7-Branco 1 0,60

1 0,13 2 0,0042 2 0,0648 –Boturoca
1 0,70 1 0,0003
3 3,06 4 3,0600 2 0,030 3 6, 8 e 309-Cubatão

1 0,0400 3 2,910 2 3 e 7
11-S.Vicente 1 1,40 1 0,010 1 4

12-Mogi 4 0,4900 4 0,400
13-Sta.Amaro 2 0,22 1 0,0003

1 0,002514-Cabuçu
1 0,0040

15-
Jurubatuba

1 0,94

16-Quilombo 1 0,010
1 0,04 2 0,2201 1 0,00217-Itapanhaú

1 0,110
19-Alhas 1 0,020

Ano:1997
SUB-

BACIAS
URBANO INDUSTRIAL POÇOS

CA LA CA LA
N Q N Q N Q N Q N Q(m3/h)

9 4 1,7200 1 1,300
12 3 0,3000 1 0,030
13 3 0,0011 1 5
16 5 0,9200 2 0,160
17 1 0,08 1 0,07 1 0,0005

Números em vermelho : cadastrados; Números em preto : outorgados;
N = número de outorgas ou cadastramentos; Q = vazão em m3/s;
NOTA : Registros sem as coordenadas de localização não foram considerados;

Sub-bacias sem informações não foram relacionadas;
Dados coletados do Cadastro de Uso dos Recursos Hídricos do DAEE
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Observa-se pelo gráfico abaixo que, o número maior de outorgas para uso
industrial foi concedido para as sub-bacias 8 (Rio Boturoca), 9 (Cubatão) e 12
(Mogi) para o período até 1996 e, para sub-bacia 16 (Quilombo) em 1997. Já
as outorgas para uso urbano, estão concentradas  nas sub-bacias 2 (Perequê)
a 9 (Cubatão) e 15 (Jurubatuba), ou seja,  parte sul até o centro da UGRHI.

Figura 2.4.3.3 - Número  de  Outorgas/Cadastramentos   por   Sub-bacia - 
UGRHI 7
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Demandas não Consuntivas

Define-se uso não consuntivo como aquele no qual há perda entre a vazão
derivada e o que retorna ao curso d’água. Para determinarmos esse valor, é
necessário um cadastro permanente e atualizado. O cadastro existente é
permanente porém com frequência de atualização não satisfatória pois as
informações são atualizadas a cada renovação das outorgas que varia de 5
anos (setor privado) a 10 anos (setor público). Mesmo os valores recentemente
coletados em campo, só dispõe de captações urbanas e industriais, e portanto
deixamos de fazer uma análise deste item.

Barragens de Regularização

Não há registros referentes à existência de barragens de regularização nesta
UGRHI.

Geração de Energia

O principal aproveitamento energético da região é feito na Usina Henry Borden
alimentada pela reversão de águas do Alto Tietê para a Baixada Santista. Essa
Usina encontra-se operando abaixo de sua capacidade em decorrência de
restrições impostas a essa reversão pela Resolução Conjunta SMA-SES-03/92,
sendo turbinados hoje cerca de 18 m3/s, 15 m3/s provenientes do Alto Tietê e
o restante do reservatório Pedras, da vertente oceânica.

Outro aproveitamento hidrelétrico na região, este de pequeno porte, é
representado pela usina Itatinga, da Companhia Docas de Santos - CDS. A
partir da captação a fio d'água das nascentes serranas do rio Itatinga, gera, no
sopé da serra, cerca de 15 MW.

Aquicultura

O Cadastro de Usos dos Recursos Hídricos do DAEE informa a existência de 3
outorgas para aquicultores, todos em 1998, com vazão total captada de
0,015m3/s, todos localizados no rio Cubatão de Cima, para atividade de pesca.

Navegação

A Baixada Santista dispõe de uma rica rede hidrográfica navegável constituída
pelos rios Cubatão e Piaçaguera, na região central, que já foram bastante
utilizados no passado para o transporte entre o porto de Santos e o pé da
serra, junto ao Caminho do Mar; pelo canal de Bertioga e pelo rio Itapanhaú, ao
norte; e pelo rio Itanhaém e seus formadores, os rios Branco e Preto, ao sul.

Na região central, onde a densidade de atividades e da ocupação do solo
exigem a busca de formas alternativas de transporte, as prefeituras de Santos
e São Vicente já contemplaram a possibilidade da utilização da navegação
para o transporte dos resíduos sólidos domiciliares e do material dragado do
canal de acesso ao porto de Santos para seus respectivos destinos finais. A
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rede hidroviária da região de Santos, é de grandes dimensões com grande
potencial para o transporte de cargas, passageiros e lazer.

O canal de Bertioga, juntamente com o rio Itapanhaú, forma uma hidrovia
natural com mais de 25Km, na direção nordeste, passando por Bertioga em
direção a Riviera de São Lourenço, que pode ser aproveitado para a
navegação de lazer e transporte de passageiros;

O rio Itanhaém que, com seus formadores, rio Branco e Preto, forma uma
extensa rede navegável citada no Plano Nacional das Vias Navegáveis
Interiores.

Turismo, Recreação e Lazer

Em relação à Baixada Santista, destaca-se que a população flutuante é,
atualmente, o maior indutor da expansão urbana, enquanto que as atividades
portuária e industriais, por diferentes motivos, encontram-se praticamente
estabilizadas. Essa UGRHI foi a que apresentou os maiores índices de
urbanização da Área de Abrangência Principal do Plano e do Estado, em 1991
(99,6%).

A malha urbana dessa região apresenta alto grau de concentração e
conurbação e não se constitui num único bloco devido às descontinuidades
condicionadas pelos morros, no limite Santos - São Vicente, pelos canais do
estuário, entre Santos e Guarujá, Bertioga e Guarujá, e ainda pela Serra do
Mar, na parte continental de Santos.

Com o esgotamento das possibilidades de ocupação da parte insular de Santos
e o incremento do turismo de renda média-baixa e baixa, os municípios de
Praia Grande e Peruíbe passaram a ser ocupados por população de baixa
renda, ainda nos anos 70.

Em Guarujá e Bertioga, predomina o turismo de população de média e alta
renda. A orla marítima do Guarujá encontra-se altamente verticalizada. Em
Bertioga, a melhoria dos acessos provocou um incremento muito acentuado do
turismo, surgindo vários empreendimentos imobiliários ao longo da orla
marítima. Esse é o município da Baixada com maior potencial de expansão da
ocupação urbana ligada ao turismo.

Embora não existam dúvidas de que a água marinha desempenha uma atração
maior que a água dos rios e represas, o litoral fluvial é bastante extenso e sua
organização para o aproveitamento pode muito bem atender a população
circunvizinha e desafogar as praias marítimas.
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2.4.4.- Balanço Demanda X Disponibilidade

A estimativa das disponibilidades hídricas superficiais para a UGRHI da
Baixada Santista foi determinada com base na avaliação das precipitações
médias anuais na Região, calculadas através das isoietas  traçadas e
estabelecendo uma relação linear com as áreas de drenagem, para as sub-
bacias definidas no Quadro 2.4.2.20.

O estudo das disponibilidades hídricas por sub-bacia em que foi dividida a
UGRHI da Baixada Santista, fundamentou-se na estimativa do aporte natural
nos postos pluvio-fluviométricos  escolhidos como representativos de tais sub-
bacias.

Por outro lado, foi avaliada a demanda hídrica atual para o abastecimento
urbano, a qual pode ser vista no Quadro 2.4.3.3, em que tem-se uma vazão
captada da ordem de 9,18m3/s, e  quanto aos usos consuntivos, principalmente
da indústria, foram utilizadas as informações de levantamentos recentes,
conforme podem serem vistas no Quadro 2.4.3.9.

De modo geral existe, na UGRHI em estudo, uma situação relativamente
satisfatória quanto ao atendimento da população urbana pelos serviços de
água, os quais atingem índices superiores a 97%, à exceção dos municípios de
Bertioga e Itanhaém, onde o atendimento é de 82 e 81%, respectivamente.

No Quadro 2.4.4.1, figuram as principais características dos sistemas de
abastecimento de água existentes na UGRHI da Baixada Santista.

A demanda hídrica mais significativa, que é para o abastecimento urbano
corresponde a 9,18m3/s  e da indústria é aproximadamente 12,0m3/s
totalizando uma demanda global de 21,2m3/s. Não há demandas para
irrigação, navegação e geração de energia.

A disponibilidade hídrica total estimada para a UGRHI da Baixada Santista é da
ordem de 134m3/s, dos quais 18,9m3/s são produzidos pelo rio Branco e
12,9m3/s pelo rio Preto, respectivamente, situados ambos na porção sul da
UGRHI, para uma vazão mínima Q7,10 de 32,8m3/s (ver Quadro 2.4.2.20).

No caso desta UGRHI, as vazões mínimas Q7,10 tem que ser discriminadas
para duas situações- Verão e Restante do Ano- visando a subsidiar o balanço
disponibilidades/demandas, em virtude das demandas serem muito
diferenciadas nestas duas ocasiões em função principalmente da afluência
populacional nos meses de verão, quando as vazões são também,
significativamente maiores.
O problema na Baixada Santista refere-se a distribuição da demanda com
relação à localização dos mananciais. Praticamente a metade da
disponibilidade hídrica global tem origem nas sub-bacias situadas na porção sul
da UGRHI enquanto a principal concentração das demandas( 70% do
abastecimento humano e aproximadamente 100% do abastecimento industrial),
está na porção central, mais especificamente nos municípios de Santos, São
Vicente e Cubatão.
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A UGRHI em estudo, importa água do Alto Tietê, através do Sistema
Billings/Pedras, na ordem de 6m3/s, e com esse acréscimo a disponibilidade
hídrica total passa a ser de 140m3/s, não levando em consideração os
aspectos qualitativos.

O balanço disponibilidades/demandas, conforme apresentado a seguir,
confronta as diferentes demandas hídricas com as potencialidades potenciais,
independentemente de suas características de qualidade, bem como as
disponibilidades efetivamente aproveitáveis nas condições atuais.

Na avaliação das disponibilidades hídricas foram considerados os seguintes
aspectos:
•  a vazão média de longo período, como a disponibilidade média global das

sub-bacias, independentemente de sua qualidade;
•  a vazão mínima Q7,10, como vazão final.

Para as demandas hídricas, foram consideradas as vazões solicitadas nas
captações, incluindo os consumos efetivos para os usos de abastecimento
urbano e industrial, e as perdas de água nos sistemas de abastecimento
público, citadas abaixo.

Quadro 2.4.4.1 - Demanda hídrica para abastecimento humano

Município
Pop.

Urbana
Ind.

Abas
t (%)

Pop.
Urb.

Abast.

Quota
per

capita

Demanda
Média

Índice
Médio

de
Perdas

l/hab/dia l / s m3 / s (%)
Bertioga 16.167 82 13.173 300 45,73 0,457 42
Cubatão 97.257 98 95.311 300 330,94 0,330 43
Guarujá 226.367 99 224.103 300 778,13 0,778 32

Itanhaém 58.017 81 46.993 300 163,17 0,163 47
Mongaguá 27.065 100 27.065 300 94,0 0,094 47

Peruíbe 41.398 95 39.328 300 136,55 0,136 34
Praia

Grande 150.388 100 150.388 300 522,2 0,522 47

Santos 412.243 100 412.243 300 1.413,40 1,43 43
São

Vicente 279.528 98 273.937 300 951,7 0,951 43

Total 1.308.430 - - - 4.435,82 4,450 -
Fonte: SABESP / 1999. Contagem da População / IBGE / 1996

As demandas de abastecimento urbano  correspondem às solicitações de cada
um dos sistemas produtores, não incluindo a transposição do sistema
Billings/Pedras. As demandas adotadas para este estudo são as demandas
atendidas pelos sistemas existentes, na situação atual.

Para uma melhor apreciação do balaço disponibilidades\demandas, não foram
consideradas as discretizações  e a qualidade das águas ao longo dos rios.
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Com base nas considerações acima, a avaliação das disponibilidades hídricas
foi efetuada tendo como vazão final, a vazão de 7 dias para um período de
retorno de 10 anos.

E as demandas hídricas para esta UGRHI correspondem aos usos para
abastecimento urbano e industrial. As perdas consuntivas embora já estejam
implícitas nas demandas, foram consideradas à parte uma vez que devem ser
descontadas dos acréscimos à jusante.

De um modo geral, a atividade industrial na UGRHI da Baixada Santista é
bastante desenvolvida, com usinas siderúrgicas, de adubos, refinaria e muitas
outras. Por outro lado, muitas destas atividades são altamente agressivas ao
meio ambiente e os seus efeitos, além de inevitável destruição da paisagem,
compreendem a poluição das águas, poeira, erosão, assoreamento dos rios, e
prejuízos à fauna e flora estabelecidas na região. A poluição das águas pode
ser física e/ou química, sendo que a primeira decorre do material em
suspensão, e a segunda provém do lançamento de efluentes ácidos das usinas
de tratamento e beneficiamento que utilizam reagentes no processo.

E o balanço disponibilidades/demandas  para a UGRHI da Baixada Santista,
será a diferença entre a vazão final Q7,10 e as demandas hídricas
correspondentes aos usos para abastecimento urbano e industrial.

BDD = Q7,10 - (Durb. + Dind.)

BDD= 32,8-(9,22+12,0)

BDD=11,6m3/s
onde:
BDD= balanço disponibilidades/demandas, em m3/s;
Q7,10= vazão de 7 dias para 10 anos de retorno, em m3/s;
Durb.= demanda para abastecimento urbana, em m3/s; e
Dind.= demanda para abastecimento industrial, em m3/s

E o Gráfico 2.4.4.1, mostra a comparação entre as disponibilidades em suas
várias formas, e as demandas superficiais das águas para os usos de
abastecimento urbano e industrial.
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Gráfico 2.4.4.1 - Comparação disponibilidades x demandas - Baixada
Santista
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2.4.5.- Fontes de Poluição2

Esgoto doméstico e industrial

A qualidade das águas da Baixada Santista depende, em parte, das regras
operativas da represa Billings.

Em condições de bombeamento médio em Pedreira de até cerca de 50 m³/s,
antes da adoção da Nova Regra Operativa, o efluente da represa Billings
apresentava qualidade de água bastante estabilizada, comparativamente com
a dos rios Tietê e Pinheiros. Entretanto, ainda estavam presentes altas
concentrações de matéria orgânica e nutrientes, além de alguns tipos de
metais pesados. Após a adoção da Nova Regra Operativa, a qualidade das
águas efluentes da Billings atendem satisfatoriamente aos critérios da classe 2.

Os principais rios, pequenos córregos e canais de drenagem da Baixada
Santista recebem uma carga remanescente de 2,6 tDBO5/dia de origem
doméstica, conforme mostra o quadro adiante.

Destaque-se o enorme contingente de população flutuante que aflui à Baixada
nos finais de semana e temporadas, quando fica comprometida a
balneabilidade de várias de suas praias.

De uma maneira geral, e em virtude da proximidade do oceano, tanto os sistemas
existentes quanto os projetados têm o mar como corpo receptor, seja por intermédio
de emissários submarinos, seja pelo lançamento em algum rio litorâneo

A rede de drenagem da região sul da UGRHI é constituída por rios que
atravessam os municípios e desaguam no oceano. A carga poluidora nessa
região é, na sua quase totalidade, de origem doméstica, sendo a
remanescente, estimada em 1,5 tDBO5/dia.

                                           
2 Este item incorpora textos dos documentos “Plano Integrado de Aproveitamento e Controle
dos Recursos Hídricos das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista”
(DAEE/Consórcio HIDROPLAN, 1994 a 1995) e “Relatório de balneabilidade das praias
paulistas” (CETESB, 1997).
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Quadro 2.4.5.1 – Informações básicas sobre os sistemas de esgotos sanitários - Ano-base 1998
POPULAÇÃO CARGA CORPO RECEPTOR

MUNICÍPIO
(por sub-bacias) Urbana Atendida

(%)
Potencial

(KgDBO5/dia)
Remanescente
(KgDBO5/dia)

SISTEMA DE
TRATAM.

(Tipo)

VAZÃO
LANÇADA

(L/s)

EFIC.
DO

TRATA
MENTO

(%)
Nome Classe Estaca

CAPTAÇÃO
JUSANTE
(distância)

SUB-BACIA                            RIO PEREQUÊ (2)

Peruíbe 40.135 15 329 65,8 Lagoa austral. 35 80 Rio Preto Não há

Total Sub-bacia 40.135 329 65,8 35

SUB-BACIA                            RIO ITANHAÉM (4)

Itanhaém (1) 57.103 11 304 Gradeamento 15 Rio do Poço, Rio Itanhaém Não há
Itanhaém (2) 100 54 6,50 Fossa filtro 2,50 88 Rio Curitiba Não há

Total Sub-bacia 57.103 358 6,50 17,50

SUB-BACIA                            RIO AGUAPEU (6)

Mongaguá 26.803 0 1.455 1.455 Mar, Rio Mongaguá Não há

Total Sub-bacia 26.803 1.455 1.455

SUB-BACIA                            RIO CUBATÃO (9)

Cubatão 96.587 29 1.482 593 Lagoa facultat. 100 60 Rio Cubatão Não há

Total Sub-bacia 96.587 1.482 593 100

SUB-BACIA                            RIO PIAÇABUÇU (10)

Praia Grande 149.887 43 3.431 Grade. + clora.
+ emis. Subm.

600 Mar Não há

Total Sub-bacia 149.887 3.431 600
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POPULAÇÃO CARGA CORPO RECEPTOR
MUNICÍPIO

(por sub-bacias) Urbana Atendida
(%)

Potencial
(KgDBO5/dia)

Remanescente
(KgDBO5/dia)

SISTEMA DE
TRATAM.

(Tipo)

VAZÃO
LANÇADA

(L/s)

EFIC.
DO

TRATA
MENTO

(%)
Nome Classe Estaca

CAPTAÇÃO
JUSANTE
(distância)

SUB-BACIA                            ILHA DE SÃO VICENTE (11)

São Vicente (1) 279.157 48 397 Gradeamento Ao largo do conjunto Não há
São Vicente (2) 100 980 98 Lodo ativado 40 90 Rio Mariana Não há
Santos (1) 410.584 94 20.927 EPC* + e. sub. Baia de Santos Não há
Santos (2) 100 243 Deep shaft Estuário (canal São Jorge) Não há

Total Sub-bacia 689.741 22.547 98 40

SUB-BACIA                            ILHA DE SANTO AMARO (13)

Guarujá 226.073 50 2.870 Grade.+  clor.
+ emis. subm.

350 Baia de Santos Não há

Total Sub-bacia 226.073 2.870 . 350

SUB-BACIA                            RIO ITAPANHAÚ (17)

Bertioga (1) 16.060 16 144 14,43 Lodo ativado 25 90 Rio Itapanhaú Não há
Bertioga (2) 100 1300 405 Lagoa estabil. 63 80 Rio Itapanhaú Não há

Total Sub-bacia 16.060 1444 419,43 88
TOTAL GERAL 1.302.389 33.916 2.637,73 1.230,50

(1) – Sede do município
(2) – Condomínios e bairros
* EPC: estação de pré-condicionamento: gradeamento, peneiramento e cloração.
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Na Baixada Santista, a maior fonte de poluição industrial localiza-se no Pólo
Industrial de Cubatão, que gera cerca de 98% da carga total.

O controle da poluição dos recursos hídricos em Cubatão vem sendo exercido
já há alguns anos, razão pela qual a grande maioria dos estabelecimentos
dispõe de sistemas de tratamento de seus efluentes, antes do lançamento nos
corpos d'água. Mesmo assim, face ao grande volume das descargas, os cursos
d'água apresentam-se poluídos, com a qualidade das suas águas bastante
deteriorada.

Em dezembro de 1998 a CETESB elaborou a lista das principais empresas da
UGRHI 7. Dela foram selecionadas as informações por município: nome da
empresa, atividade, carga remanescente orgânica em ton/ano e carga
remanescente inorgânica em ton/ano.

Município: CUBATÃO

EMPRESA / ATIVIDADE ORGÂN. INORG.
(t/ano) (t/ano)

1 ALBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FABRICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS 1,53 0

2 CARBOCLORO S.A INDUSTRIAS QUIMICAS
PRODUCAO DE CLORO E SODA CAUSTICA 4,212 0

3 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
PROD DE MONOMERO DE ESTIRENO 1,647 0

4 COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL
INDUSTRIA DE PAPEL 7,443 0

5 COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
SIDERURGIA E ELABORAÇÃO DE PROD. SIDER. 135 0

6 CONCREBRAS S.A ENGENHARIA DE CONCRETO
PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO 0,022 0

7 COPEBRAS S/A
FABR DE FERTILIZANTES E DE NEGRO FUMO 7,047 0

8 GESPA-GESSO PAULISTA LTDA
INDUSTRIA DE GESSO SINTETICO 0,2142 0

9 HIDROMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 0,085 0

10 IAP S/A
FABRICACAO DE FERTILIZANTES 3,321 0

11 IFC INDUSTRIA DE FERTILIZANTES CUBATAO LTDA
FABRICACAO DE FERTILIZANTES 0,9481 0

12 LlQUID QUIMICA S/A
FABR DE SAIS E ESTERES DERIV. DE ACIDO BENZOICO 0 0
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13 MANAH S.A
FABRICAOAO DE FERTILIZANTES 4,32 0

14 OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
PROD DE CLORETO DE AMONIO 0,189 0

15 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BASAN
ARMAZENAG. E DISTRIB. DE DERIV. DE PETROLEO 0,324 0

16 PETROCOQUE S.A IND E COM
PROD DE COQUE CALCINADO DE PETROLEO 0,4095 0

17 PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - DTCS
ARMAZENAG. E TRANSFER. DE DERIV. DE PETROLEO 0,6237 0

18 PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS - RPBC
REFINACAO DE PETROLEO 0 0

19 RHODIA AGRO LTDA
IND E COM DE DEFENSIVOS AGRICOLAS 0,0783 0

20 RHODIA S.A
INDUSTRIA QUIMICA 1,62 0

21 SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIAS VOTORANTIM
FABRICACAO DE CIMENTO 0,3477 0

22 SOLORRICO S.A IND E COM
FABRICACAO DE FERTILIZANTES 2,502 0

23 TITANOR ANODOS METALICOS E APLICACOES ELETROQUIMICAS LTDA
REPARO DE PECAS DE TITANIO E METAIS 0,171 0

24 ULTRAFERTIL S.A IND E COM DE FERTILIZANTES
FABR DE FERTILIZANTES 0 0

25 ULTRAFERTIL S.A IND E COM DE FERTILIZANTES
FABRICACAO DE FERTILIZANTES 0 0

26 UNION CARBIDE DO BRASIL LTDA
FABR DE POLIETILENO 0 0

Município: GUARUJÁ

EMPRESA / ATIVIDADE ORGÂN. INORG.
(t/ano) (t/ano)

1 ALIANCA SOCIEDADE COMERCIAL DE PESCA LTDA
PREPARACAO DE PESCADO 3,4786

2 COMPANHIA NACIONAL DE FRIGORIFICOS - CONFRIO
BENEFICIAMENTO DE PESCADO 27,517

3 COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO BRASILEIRA
PREPARACAO DO PESCADO 101,9541

4 COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO BRASILEIRA
PREPARACAO DO PESCADO 1,916
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Município: ITANHAÉM

EMPRESA / ATIVIDADE ORGÂN. INORG.
(t/ano) (t/ano)

1 AGRO INDUSTRIAL IDERGE LTDA
FAB DE FARINHA DE PEIXE 11,2374

Município: SANTOS

EMPRESA / ATIVIDADE ORGÂN. INORG.
(t/ano) (t/ano)

1 FRAGATA COMERCIO DE PESCADOS LTDA
BENEFICIAMENTO DE PESCADO 2,6416

2 SOCIEDADE ANONIMA ALCYON INDUSTRIA DE PESCA
BENEFICIAMENTO DE PESCADO 14,5

3 TAIYO INDUSTRIA DE PESCA S.A
INDUSTRIALIZACAO DO PESCADO 6,5584

Levantamento de campo efetuado no 1o  semestre de 1999 permitiu a
elaboração dos Quadros 2.4.5.2 e 2.4.5.3, com as informações relativas a
esgotos industriais orgânicos e inorgânicos.

O Município de Cubatão, com território nas sub-bacias do Rio Cubatão (9) e
Rio Mogi (12), destaca-se por possuir importante concentração de atividades
industriais que descarregam suas cargas remanescentes, orgânicas ou
inorgânicas, nas citadas sub-bacias e no estuário santista (11). Embora
dispondo de sistemas de tratamento de efluentes, grandes empresas como
Carbocloro S/A, Companhia Brasileira de Estireno, Ultrafertil, Cosipa, Copebras
e Manah S/A respondem pelo lançamento de considerável quantidade de
poluentes nos corpos d’água da região.

Pode-se estimar em 473 kgDBO5/dia.o lançamento das principais indústrias na
sub-bacia do Rio Cubatão (9) e 338 kgDBO5/dia na sub-bacia do Rio Mogi (12).

No Município de Guarujá, seis empresas, descarregam na sub-bacia (13) a
carga remanescente orgânica correspondente a 844,50 kgDBO5/dia.

Em Santos, as maiores empresas lançam na sub-bacia (11) um total de 85,34
kgDBO5/dia de carga orgânica remanescente.

No Município de Itanhaém, a Agro Industrial Iderg descarrega uma carga
remanescente de 30,79 kgDBO5/dia, na sub-bacia do Rio Itanhaém (4).
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Em termos de carga inorgânica remanescente, foram registradas descargas de
271,68 kg/dia na sub-bacia do Rio Cubatão e 189,73 kg/dia na sub-bacia do
Rio Mogi.

A vazão total descarregada nos corpos d'água, incluindo o estuário, é de 9,9
m³/s; destes 6,13 m³/s são devidos à COSIPA.
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Quadro 2.4.5.2 – Carga orgânica industrial - Ano base 1998/9
Carga Orgânica (kg DBO5/dia)

Potencial Remanescente % de Remoção
Fonte Poluidora Município

Teórica Medida Teórica Medida Fonte Acumulada

Vazão
Efluente
(m3/dia)

Lançamento Final Atividade

Sub-Bacia:  RIO ITANHAÉM (4)
Agro Industrial Iderge
Ltda. Itanhaém 43,57 30,79 Fabrica de farinha de

peixe

Total Sub-bacia 43,57 30,79
Sub-Bacia:  RIO CUBATÃO (9)

Carbocloro Oxipar Ind. Cubatão 942,50 145,00 Rio Cubatão
Cia Brasileira de
Estireno Cubatão 853,60 228,10 Rio Cubatão Estireno

Petróleo Brasileiro
RPBC Cubatão 38,041 1,911 Rio Cubatão Derivados de Petróleo

Cia Santista de Papel Cubatão 257,50 25,80 Rio Cubatão Papel
Petrocoque S.A Ind. E
Com. Cubatão 3,21 1,12 Produção de Coque

Calcinado de Petróleo
Petrobrás Distribuidora
S.A – Basan Cubatão 548,16 0,89 Armazenagem e distrib.

De deriv.  de petróleo
Petróleo Brasileiro S.A –
Petrobrás – DTCS Cubatão 2,44 1,71 Armazenagem e transf.

de deriv. de petróleo
Liquid Química S/A Cubatão 413,60 1,94 Rio Perequê
Ultrafertil S/A Ind.Com.
Fertil Fafer Cubatão 644,2 50,8 Rio Cubatão Fertilizantes

Union Carbide do Brasi
l Cubatão 1.366,67 16,11 Rio Perequê

Hidromar Produtos
Químicos Ltda Cubatão 0,67 0,23

Oxiteno Sociedade
Anônima Ind. E Com. Cubatão 0,74 0,52 Produção de Cloreto de

Amônia
 Gespa – Gesso
Paulista Ltda. Cubatão 0,84 0,59 Indústria de Gesso

Sintético
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Quadro 2.4.5.2 (continuação)
Carga Orgânica (kg DBO5/dia)

Potencial Remanescente % de RemoçãoFonte Poluidora Município
Teórica Medida Teórica Medida Fonte Acumulada

Vazão
Efluente
(m3/dia)

Lançamento Final Atividade

Sub-Bacia:  RIO CUBATÃO (9)
Titanor Anôdos Met. E
Aplic. Eletroq. Ltda. Cubatão 45,21 0,47 Reparo de Placa de

Titâneo e Metais
IFC Ind. De Fertilizantes
Cubatão Ltda. Cubatão 7,42 2,60 Fabricação de

Fertilizantes

Total Sub-bacia 5.124,801 477,791
Sub-Bacia:  ILHA DE SÃO VICENTE (11)

Dibal Armazéns Gerais
S/A Santos 9,00 1,80 3,00 Bairro da Alemoa, ao

longo da empresa Estocagem, Líquidos

Petróleo Brasileiro S/A
Petrobrás Santos 64420 Estuário de Santos Estocagem granéis

líquidos

Stolhaven Santos Ltda. Santos 30,25 6,00 2,40 Estuário de Santos Estocagem de granéis
líquidos

União Terminais
Armazéns Santos 34,90 0,90 3,50 Estuário de Santos Estocagem granéis

líquidos
Mobil Oil do Brasil Ind.
E Com. Ltda. Santos 140,00 6,00 40,00 Estuário de Santos Estocagem de granéis

líquidos

Granel Química Ltda. Santos 67,00 5,70 6,70 Estuário de Santos Estocagem de granéis
líquidos

Brasterminais Armazen.
Gerais S/A Santos 6,70 Estuário de Santos Estocagem de granéis

líquidos
Fragata Comércio de
Pescados Ltda. Santos 9,42 7,24 Beneficiamento de

pescado
Sociedade Anônima
Alcyon Ind. de Pesca Santos 52,06 39,73 Beneficiamento de

pescado
Taiyo Indústria de
Pesca Santos 28,98 17,97 Industrialização do

pescado

Total Sub-bacia 371,61 85,34 64.482,30
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Quadro 2.4.5.2 (continuação)
Carga Orgânica (kg DBO5/dia)

Potencial Remanescente % de RemoçãoFonte Poluidora Município
Teórica Medida Teórica Medida Fonte Acumulada

Vazão
Efluente
(m3/dia)

Lançamento Final Atividade

Sub-Bacia:  RIO MOGI (12)
Cia Siderúrgica Paulista
COSIPA Cubatão 3.344,4 95,0 Estuário Aços planos

Copebrás Cubatão 259,40 51,90 Rio Pieçaguera Derivados de enxofre

IAP S/A Cubatão 28,30 5,67 Rio Mogi Fertilizantes

Manah S/A Cubatão 1.049,40 54,72 Rio Mogi Fertilizantes

Solorico S/A Ind. Com. Cubatão 54,72 1.08 Rio Mogi Fertilizantes
Ultrafertil S/A Ind. Com.
Fert. Piac. Cubatão 601,10 119,72 Rio Mogi Fertilizantes

Sociedade Anônima
Indústrias Votorantim Cubatão 2,27 0,95 Fabricação de cimento

Rhodia Agro Ltda. Cubatão 2,14 0,21 Ind. e Com. de
defensivos agrícolas

Alba Química Indústria
E Comércio Ltda. Cubatão 105,63 4,19 Fabricação de Produtos

Químicos
Rhodia S.A Cubatão 48,82 4,44 Indústria Química

Total Sub-bacia 5.496,18 337,88
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Quadro 2.4.5.2 (continuação)
Carga Orgânica (kg DBO5/dia)

Potencial Remanescente % de RemoçãoFonte Poluidora Município
Teórica Medida Teórica Medida Fonte Acumulada

Vazão
Efluente
(m3/dia)

Lançamento Final Atividade

Sub-Bacia:  ILHA DE SANTO AMARO (13)
Dow Química S/A Guarujá 7.128,00 475,00 475,00 Rio Santo Amaro Indústria química
EDN Poliestireno do Sul
Ltda. Guarujá Indústria química

Companhia Nacional de
Frigoríficos – Confrio Guarujá 105,26 75,39 Beneficiamento de

pescado
Aliança Sociedade
Com. de Pesca Ltda. Guarujá 87,76 9,53 Preparação de pescado

Cooperativa Mista de
Pesca Nipo Brasileira Guarujá 560,14 279,33 Preparação de pescado

Cooperativa Mista de
Pesca Nipo Brasileira Guarujá 14,99 5,25 Preparação de pescado

Total Sub-bacia 7.896,15 844,50 475,00

TOTAL GERAL 18.932,311 1.776,301 64.957,30
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Quadro 2.4.5.3 – Carga inorgânica industrial – Ano base 1998/9
Carga Inorgânica (kg/dia)

Remanescente % RemanescenteFonte Poluidora Município
Teórica Medida Fonte Acumulada

Vazão
Efluente
(m3/dia)

Lançamento Final Atividade

Sub-Bacia:  RIO CUBATÃO (9)
Carbocloro Oxipar Ind. Cubatão 5,00 Rio Cubatão

Petróleo Brasileiro - RPBC Cubatão 21,10 Rio Cubatão Refino de petróleo

Cia Siderúrgica Paulista
COSIPA

Cubatão 245,58 Estuário Aços planos

Liquid Química S/A Cubatão 16,40 Rio Perequê

Titanor Anôdos Met. E
Aplicações Eletroq. Ltda.

Cubatão 2,41

,

Total Sub-bacia 290,49
Sub-Bacia:  RIO MOGI (12)

Copebrás Cubatão 54,72 Rio Piaçaguera Derivados de enxofre

IAP S/A Cubatão 48,61 Rio Mogi Fertilizantes

Ultrafertil S/A Com. Ind.
Fertil. Piaç.

Cubatão 70,00 Rio Mogi Fábrica de polietileno

Union Carbide do Brasil Cubatão 0,00 Refino de petróleo

Manah S/A Cubatão 0,00 Fertilizantes

Solorico S/A Ind. E Com. Cubatão 0,00 Fertilizantes

Total Sub-bacia 173,33

TOTAL GERAL 463,82
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Quadro 2.4.5.4 - Resumo das cargas - Ano base 1998/99

Inorgânica Orgânica Industrial Orgânica Doméstica SucroalcooleiraSub-Bacia
Potencial Remanescente Potencial Remanescente Potencial Remanescente Potencial Remanescente

Sub-Bacia:  RIO PEREQUÊ (2)
Peruíbe 329 65,8

Total Sub-bacia 329 65,8
Sub-Bacia:  RIO ITANHAÉM (4)

Itanhaém 43,57 30,79 358 6,5

Total Sub-bacia 43,57 30,79 358 6,5
Sub-Bacia:  RIO AGUAPEU (6)

Mongaguá 1.455 1.455

Total Sub-bacia 1.455 1.455
Sub-Bacia:  RIO CUBATÃO (9)

Cubatão 290,49 5.124,801 477,791 1.482 593

Total Sub-bacia 290,49 5.124,801 477,791 1.482 593
Sub-Bacia:  RIO PIAÇABUÇU (10)

Praia Grande 3.431

Total Sub-bacia 3.431
Sub-Bacia:  ILHA DE SÃO VICENTE (11)

Santos 371,61 85,34 1.377 98
São Vicente 21.170

Total Sub-bacia 371,61 85,34 22.547 98
Sub-Bacia: RIO MOGI (12)

Cubatão 173,33 5.496,18 337,88

Total Sub-bacia 173,33 5.496,18 337,88
Sub-Bacia: ILHA DE SANTO AMARO (13)

Guarujá 7.896,15 844,50 2.870

Total Sub-bacia 7.896,15 844,50 2.870
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Quadro 2.4.5.4 - (continuação)

Inorgânica Orgânica Industrial Orgânica Doméstica SucroalcooleiraSub-Bacia
Potencial Remanescente Potencial Remanescente Potencial Remanescente Potencial Remanescente

Sub-Bacia: RIO ITAPANHAÚ (17)
Bertioga (1) 144 14,43
Bertioga (2) 1.300 405,00

Total Sub-bacia 1.444 419,43
Total Geral 463,82 18.932,311 1.776,301 33.916,00 2.637,73
(1) – Sede do município
(2) – Condomínios e bairros
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Resíduos sólidos domiciliares

Especificamente com relação à disposição dos resíduos sólidos domiciliares, a
CETESB preparou em 1997 e 1998, um levantamento detalhado da situação
em todos os municípios paulistas.

As formas de disposição dos resíduos sólidos foram classificadas como segue:

Lixão: local onde o lixo urbano ou industrial é acumulado de forma
rústica, a céu aberto, sem qualquer tratamento; em sua maioria
clandestinos.

Aterro sanitário: processo utilizado para a disposição de resíduos no solo
impermeabilizado, na forma de camadas cobertas periodicamente com
terra ou outro material inerte e com sistema de drenagem para o
chorume.

Aterro sanitário em vala: consiste no preenchimento de valas escavadas
com dimensões apropriadas, onde os resíduos são depositados sem
compactação e sua cobertura com terra é realizada manualmente.

Incineração: é a queima controlada do lixo inerte, através do  processo
de combustão que transforma os resíduos sólidos em água, dióxido de
carbono e outros gases.

Usina de compostagem: local onde o lixo doméstico é separado em
material orgânico (restos de comida) e material inorgânico (papel, vidro,
lata, plástico). A compostagem é um processo biológico de
decomposição do material orgânico presente em restos de origem
animal ou vegetal.

A metodologia de classificação de áreas de disposição final e de usinas de
compostagem, utilizada pelo Inventário Estadual de Resíduos Sólidos
Domiciliares, baseia-se no Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR) e
no Índice de Qualidade de Compostagem (IQC). Estes índices foram definidos
numa pontuação que vai de 0 a10, obtida da consideração de 41 variáveis que
abarcam três aspectos básicos: localização, infra-estrutura e condições
operacionais, permitindo o enquadramento dos sistemas analisados em três
condições:

Inadequada: de 0 a 6 pontos. O sistema não atende às exigências
técnicas mínimas de localização, infra-estrutura e operação, implicando
em risco potencial e imediato ao meio ambiente e à saúde pública.

Controlada: mais de 6 a 8 pontos. O sistema atende parte significativa
das exigências mínimas locacionais, mas que, pela deficiência da infra-
estrutura e da operação, implica em significativo potencial de poluição
ambiental.
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Adequada: mais de 8 a 10 pontos. O sistema apresenta garantias
suficientes de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

Quadro 2.4.5.5 - Enquadramento das condições de disposição final

IQR/IQC ENQUADRAMENTO

0 ≤ ÍNDICE ≤ 6,0 Condições inadequadas
6,0 < ÍNDICE < 8,0 Condições controladas
8,0 ≤ ÍNDICE ≤ 10,0 Condições adequadas

O quadro adiante reúne as informações relativas aos Municípios da UGRHI 7
no ano de 1998. Nele estão inseridos a população, a produção diária de lixo, a
destinação final, os índices IQR e IQC, adiante justificados, a proximidade de
habitações e corpos d’água ao local de destinação final, a profundidade do
lençol freático e a permeabilidade do solo.

As informações apresentadas nesse quadro mostram a situação precária em
que se encontram os sistemas municipais de resíduos sólidos. Embora a
CETESB tenha registrado pequena melhora na situação em relação ao que
ocorria em 1997, nenhum município dispõe de qualquer tipo de compostagem.
Apenas Cubatão, Guarujá e Peruíbe operam com aterro sanitário em situação
controlada. Os demais dispõem seus resíduos sólidos em aterros sanitários, ou
lixões, de forma inadequada.

Quatro dos nove municípios localizam as disposições finais a menos de 500
metros de habitações e três deles, Praia Grande, Santos e São Vicente,
lançam o lixo a menos de 200 metros de corpos d’água.

A profundidade do lençol freático em seis municípios é inferior a três metros.

A permeabilidade do solo que recebe os resíduos é alta em quatro municípios,
média em outros quatro e baixa em apenas um município.

Informações diretamente colhidas no campo permitiram a elaboração do
Quadro 2.4.5.7, adiante.
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Quadro 2.4.5.6 - Resíduos sólidos domiciliares da UGRHI 7

INVENTÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (Fonte: CETESB - 1998)
UGRHI 7

Proximid.
habitações

Prox. corpo
d’água

Profundid.
lençol

Permeabil.
do soloMunicípio População Lixo

(t/dia)
Destinação

final IQR IQC
>500

m
<500

m
>200

m
<200

m
>3
m

1a3
m

0a1
m B M A

Bertioga 16.167 6,47 Lixão 5,7 0,0 ! ! ! !
Cubatão 96.693 38,68 Aterro 7,5 0,0 ! ! ! !
Guarujá 226.357 135,81 Aterro 6,8 0,0 ! ! ! !
Itanhaém 57.326 22,93 Lixão 2,8 0,0 ! ! ! !
Mongaguá 26.963 10,79 Lixão 2,3 0,0 ! ! ! !
Peruíbe 40.295 16,12 Aterro 7,4 0,0 ! ! ! !
Praia Grande 150.388 75,19 Lixão 2,6 0,0 ! ! ! !
Santos 410.496 246,30 Aterro 4,2 0,0 ! ! ! !
São Vicente 279.346 167,61 Lixão 2,8 0,0 ! ! ! !

Obs.: Os dados apresentados na destinação final fazem parte do Relatório de 1997
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Quadro 2.4.5.7 – INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE OS SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE
SERVIÇOS DE SAÚDE - UGRHI 07- ANO BASE: 1998/9

Resíduos Sólidos Domésticos
População DESTINO

Município

urbana %
atend.

Produção
per capita

(Kg/hab/dia)

Quantidade
total produzida

(t/dia)

Resíduos
de Serviços

de Saúde
(Kg/semana) Tipo Local

Risco de Contaminação
de Manancial de Abastecimento

SUB-BACIA: RIO PEREQUÊ (2)
Peruíbe 40.135 95 0,5 20 3.000 (2) e (2) Aterro sanit. do morro do Jd. Márcia Área de manguezal  / Não  há

Total Sub-Bacia 40.135 0,5 20 3.000
SUB-BACIA: RIO ITANHAÉM (4)
Itanhaém 57.103 90 0,7 40 1.500 (2) Aterro da Fazenda Vergara Não há

Total Sub-Bacia 57.103 0,7 40 1.500
SUB-BACIA:  RIO AGUAPEU (6)
Mongaguá 26.803 100 1,12 30 250 (1) Lixão na vila Não há

(1) SEABRA
Total Sub-Bacia 26.803 1,12 30 250
SUB-BACIA:  RIO CUBATÃO (9)
Cubatão 96.587 80 1,242 120 2.145 (2) e (6) Aterro / Incinerador municipal Não há

Total Sub-Bacia 96.587 1,242 120 2.145
SUB-BACIA:  RIO  PIAÇABUÇU (10)
Praia Grande 149.887 90 0,801 120 2.000 (1) e (6) Lixão Jd. S. Miguel/Incin. de Suzano Mangues perto do lixão

Mauá
Total Sub-Bacia 149.887 0,801 120 2.000
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Quadro 2.4.5.7 – INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE OS SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE
SERVIÇOS DE SAÚDE - UGRHI 07- ANO BASE: 1998/9 (continuação)

Resíduos Sólidos Domésticos
População DESTINO

Município

urbana %
atend.

Produção
per capita

(Kg/hab/dia)

Quantidade
total produzida

(t/dia)

Resíduos
de Serviços

de Saúde
(Kg/semana) Tipo Local

Risco de Contaminação
de Manancial de Abastecimento

SUB-BACIA:  ILHA DE SÃO VICENTE (11)
São Vicente 279.157 98 0,09 200 2.500 (2) e (6) Vaz. Sambaiatuba/Incin. de Suzano Rio Bugres / Não há

Santos 410.584 100 9,35 3.857 27.000 (2) e (6) Bair.  Alemoa / Inc. part. de  Mauá Próx do Rio Casqueiro. Risco de
contaminação ao estuário de Santos.

Total Sub-Bacia 689.741 9,44 4.057 29.500
SUB-BACIA:  ILHA DE SANTO AMARO (13)
Guarujá 226.073 100 1,238 280 4.200 (4) Aterro do Sítio Acaraú Não há

(6) Saco funil/ Inc. aterro sanitário
Total Sub-Bacia 226.073        1,238 280 4.200
SUB-BACIA:  RIO ITAPANHAÚ (17)
Bertioga 16.060 90 2,089 33,55 225,21 (2) e (6) Rio Santos/Inc. Lix. Hosp.  Cubatão Área de manguezal / Não há

Total Sub-bacia 16.060 2,089 33,55 225,21

TOTAL GERAL 1.302.389,00 17,13 4.700,55 42.820,21

Tipo:
1 – Lixão
2 – Aterro controlado
3 – Aterro em valas
4 – Aterro sanitário
5 – Usina de compostagem
6 – Incineração
7 - Reciclagem



CBH BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 118

Resíduos sólidos industriais

No final de 1998 a CETESB disponibilizou, em meio magnético, as informações
sobre resíduos sólidos industriais das indústrias por ela monitoradas. O Quadro
2.4.5.8, no Anexo, é reprodução parcial daquele fornecido pela CETESB.

A seguir, todos os códigos usados para identificação do destino dado aos
resíduos sólidos industriais

Quadro 2.4.5.9 - Destino final de resíduos sólidos

Destino Descrição Tipo

B01 INFILTRAÇÃO NO SOLO Disposição
B02 ATERRO MUNICIPAL Disposição
B03 ATERRO INDUSTRIAL Disposição
B04 ATERRO INDUSTRIAL TERCEIROS Disposição
B05 LIXÃO MUNICIPAL Disposição
B06 LIXÃO PARTICULAR Disposição
B07 ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS Disposição
B20 LANÇAMENTO EM ESGOTOS Disposição
B30 OUTROS Disposição
M01 RECICLA NA PRÓPRIA INDÚSTRIA Minimização
M02 RECICLA FORA DA INDÚSTRIA Minimização
M03 MODIFICAÇÃO  EQUIP/TECNOLOGIA Minimização
M04 MODIFICAÇÃO PROCEDI/ PROCESSO Minimização
M05 REFORMULAÇÃO /ALTERAÇ PRODUTO Minimização
M06 SUBSTITUIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA Minimização
M07 MELHOR TREINAM/MANUT/CONTROLE Minimização
M08 SEGREGAÇÃO Minimização
M09 ENCERRAMENTO PROCESSO GERADOR Minimização
M10 COMERCIALIZAÇÃO Minimização
M99 OUTRAS TÉCNICAS DE MINIMIZAÇÃO Minimização
R09 REUTILIZAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL Reciclagem
R19 REUTILIZAÇÃO COMO MAT PRIMA Reciclagem
R29 RECUPERAÇÃO DE SOLVENTES Reciclagem
R39 RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFIC Reciclagem
R49 RECUPERAÇÃO DE METAIS Reciclagem
R99 OUTRAS RECUP E REUTILIZAÇÕES Reciclagem
S01 EM TAMBORES Estocagem
S02 A GRANEL Estocagem
S03 CAÇAMBAS Estocagem
S04 TANQUES Estocagem
S08 OUTROS SISTEMAS Estocagem
S09 LAGOAS Estocagem
T01 INCINERADOR Tratamento
T02 INCINERADOR DE CAMARA Tratamento
T03 FORNOS INDUSTRIAIS Tratamento
T04 CALDEIRA Tratamento
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Quadro 2.4.5.9 - Destino final de resíduos sólidos (continuação)

Destino Descrição Tipo

T05 QUEIMA A CEU ABERTO Tratamento
T06 DETONAÇÃO Tratamento
T07 OXIDAÇÃO DE CIANETOS Tratamento
T08 SOLIDIFICAÇÃO Tratamento
T09 OXIDAÇÃO QUIMICA Tratamento
T10 PRECIPITAÇÃO Tratamento
T11 DETOXIFICAÇÃO Tratamento
T12 NEUTRALIZAÇÃO Tratamento
T13 ADSORÇÃO Tratamento
T14 REPROC.OU RECICLAGEM EXTERNOS Tratamento
T15 TRATAMENTO BIOLÓGICO Tratamento
T16 COMPOSTAGEM Tratamento
T17 SECAGEM Tratamento
T18 FERTIRRIGAÇÃO/"LANDFARMING" Tratamento
T19 FERTIRRIGAÇÃO Tratamento
T34 OUTROS TRATAMENTOS Tratamento
T99 INTERMEDIÁRIOS Tratamento
Z01 EM TAMBORES Estocado não gerado
Z02 A GRANEL Estocado não gerado
Z03 CAÇAMBAS Estocado não gerado
Z04 TANQUES Estocado não gerado
Z08 OUTROS SISTEMAS Estocado não gerado
Z09 LAGOAS Estocado não gerado

Águas litorâneas

Durante o ano de 1997 foram realizadas duas campanhas para o
monitoramento dos cursos d’água que afluem às praias, uma no mês de março
e outra no mês de novembro. Do total de 578 cursos d’água cadastrados,
puderam ser amostrados 404 (70%) em março e 439 (76%) em novembro. A
grande maioria deles (87%), em ambas as campanhas, não atendeu aos limites
estabelecidos pela legislação para coliformes fecais, em corpos d’água Classe
2 ou 3.

Analisando a distribuição da contaminação dos cursos d’água por município, é
possível notar que os municípios que possuem mais de 50% dos seus cursos
d’água na faixa igual ou superior a 105 coliformes fecais (NMP/100mL) nas
duas amostragens são: Santos e Praia Grande, sendo que, na amostragem de
março soma-se a estes, Guarujá.

Os municípios que apresentaram menor contaminação de cursos d’água foram
Bertioga, Itanhaém e Peruíbe.

A qualidade sanitária dos cursos d’água na região litorânea está bastante
comprometida. Ao analisarmos os níveis de coliformes obtidos nas
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amostragens, observa-se que poucos (menos de 15%) atendem aos padrões
de qualidade estabelecidos pela legislação. Além disso, os resultados obtidos
em março mostraram valores de coliformes fecais da ordem de 107 e alguns na
faixa de 108, o que corresponde a uma densidade de coliformes semelhante
àquela encontrada em esgoto bruto.

Águas subterrâneas

Os problemas de qualidade das águas subterrâneas têm dimensões limitadas e
restritas a casos pontuais.

Os casos de contaminação bacteriológica decorrem da má qualidade técnica
construtiva e/ou operacional dos poços, havendo casos em que poços
desativados são utilizados como sumidouros de efluentes domésticos e/ou
industriais próximos a poços produtores.

Os casos com teores de ferro, manganês, nitratos e metais tóxicos acima dos
respectivos padrões de potabilidade estão, geralmente, associados a poços
sem selo sanitário e/ou abandonados, localizados em áreas encharcadas e/ou
poluídas por esgotos domésticos, ou ainda, sob influência de
infiltração/disposição de efluentes e resíduos domésticos e industriais.

No domínio das rochas cristalinas, as águas subterrâneas apresentam, em
geral, excelente qualidade para consumo. O pH situa-se entre 5 e 7 e os
sólidos totais dissolvidos (STD) são inferiores a 100 ppm na Baixada Santista.
A grande proporção de poços abandonados encontrados na Baixada Santista
deve-se à intrusão da interface marinha, às vazões anti-econômicas, ao
excesso de ferro e à presença de gás sulfídrico, proveniente da decomposição
da matéria orgânica dos paleomangues soterrados.

Acidentes ambientais

A região da Baixada Santista, principalmente os Municípios de Santos e
Cubatão, pelas características das atividades econômicas nela implantadas,
tem registrado um grande número de acidentes ambientais, muitos deles
provocando sérios prejuízos. Segundo a CETESB, acidentes ambientais são
ocorrências que geram conseqüências danosas ao meio ambiente e/ou à
saúde humana, a partir de eventos não controlados, naturais ou decorrentes de
atividades do homem.

A CETESB tem esses acidentes cadastrados e disponíveis desde 1980 até
1998. Os quadros seguintes resumem o rol dos acidentes indicando, por
município, o ano de ocorrência, a fonte causadora, a classe de risco
correspondente e o número de ocorrências.

O Anexo "Acidentes Ambientais" relaciona todos os acidentes ambientais,
indicando: data e código do acidente, local de ocorrência, fonte de causadora,
produto envolvido, classe de risco, quantidade e descrição do acidente.
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De acordo com normas estabelecidas pela ONU, os produtos são classificados
em classes de risco, conforme a tabela seguinte:

Quadro 2.4.5.10 – Classes de Risco de acidentes

Classe
de

Risco
Significado

1 Explosivos
2 Gases
3 Líquidos inflamáveis

4.1 Sólidos inflamáveis
4.2 Substâncias sujeitas a combustão espontânea
4.3 Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis
5.1 Substâncias oxidantes
5.2 Peróxidos orgânicos
6.1 Substâncias tóxicas (venenosas)
6.2 Substâncias infectantes
7 Materiais radioativos
8 Corrosivos
9 Substâncias perigosas diversas(*)

(*) Substâncias e artigos que apresentam ricos não abrangidos por qualquer das outras
classes.

Quadro 2.4.5.11 - Resumo dos acidentes ambientais em Santos

Município de Santos

Fonte Classe de
Risco

NO. de
Ocorrências

ANO 1980
Transporte Marítimo 3 1
Transporte Marítimo 5.1 1
Transporte Marítimo 6.1 1
Transporte por Duto 3 2

ANO 1982
Transporte Marítimo 3 2

ANO 1984
Transporte Marítimo 3 4

ANO 1985
Transporte Marítimo 2 1
Transporte Marítimo 3 5
Armazenamento 3 3

ANO 1986
Transporte Marítimo 3 14
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Quadro 2.4.5.11 - Resumo dos acidentes ambientais em Santos
(continuação)

Município de Santos

Fonte Classe de
Risco

NO. de
Ocorrências

Transporte Marítimo 4.2 1
Armazenamento 6.1 1
Armazenamento 8 1
Transporte Rodoviário NC 1

ANO 1987
Transporte Marítimo 3 10
Transporte Marítimo NC 1
Transporte por Duto 3 2
Transporte Rodoviário 8 1

ANO 1988
Transporte Marítimo 3 10
Armazenamento 3 1

ANO 1989
Transporte Marítimo 3 7
Transporte Marítimo 6.1 1
Transporte Rodoviário NC 1

ANO 1990
Transporte Marítimo 3 5
Transporte por Duto 3 1
Armazenamento 3 1

ANO 1991
Transporte Marítimo 3 1
Industria 3 1

ANO 1992
Transporte Marítimo 3 7

ANO 1993
Transporte Marítimo 2 1
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1994
Transporte Marítimo 3 2
Transporte Rodoviário 8 1
Transporte Rodoviário 3 1

ANO 1995
Transporte Marítimo 3 1
Armazenamento 3 1
Armazenamento NC 1
Comércio NC 1
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Quadro 2.4.5.11 - Resumo dos acidentes ambientais em Santos
(continuação)

Município de Santos

Fonte Classe de
Risco

NO. de
Ocorrências

ANO 1996
Transporte Marítimo 2 1
Transporte Marítimo 3 1
Transporte Marítimo 8 1
Transporte Rodoviário 8 1

ANO 1997
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1998
Transporte Marítimo 3 4
Transporte Marítimo 8 1
Transporte Marítimo NC 1
Industria 2 1
Transporte Rodoviário 8 1
Posto de Abastecimento 3 1
Armazenamento 3 1
Armazenamento NC 1
NC – não classificado

O quadro acima, referente ao Município de Santos, evidencia a freqüente
ocorrência de acidentes em transportes marítimos, envolvendo líquidos
inflamáveis (Classe de Risco 3). Transporte rodoviário e armazenamentos são
também fontes importantes de acidentes ambientais.

Quadro 2.4.5.12 - Resumo dos acidentes ambientais em Cubatão

Município de Cubatão

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1984
Transporte por Duto 3 3
Transporte Rodoviário 3 1

ANO 1985
Transporte por Duto 2 1
Transporte Rodoviário 3 2
Industria 3 1
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Quadro 2.4.5.12 - Resumo dos acidentes ambientais em Cubatão
(continuação)

Município de Cubatão

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1986
Fenômeno Natural NC 2
Transporte Marítimo 3 1
Transporte Rodoviário 6.1 1
Tratamento de Água 2 1

ANO 1987
Transporte Rodoviário 3 2
Transporte Rodoviário 8 3
Industria 3 2
Transporte por Duto 3 1
Armazenamento 3 1
Transporte Rodoviário NC 1

ANO 1988
Fenômeno Natural NC 4
Transporte Rodoviário 3 1
Transporte Rodoviário 8 2
Armazenamento 3 1
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1989
Fenômeno Natural NC 3
Transporte por Duto 2 2
Industria 3 2
Industria NC 1
Transporte Rodoviário 8 1
Armazenamento 2 1

ANO 1990
Transporte Rodoviário 3 2
Transporte por Duto 2 1
Transporte por Duto 3 1

ANO 1991
Transporte Marítimo 3 1
Transporte Rodoviário 3 2
Transporte Rodoviário 8 1
Fenômeno Natural NC 1
Industria 2 1
Industria 3 1
Industria NC 1
NC 5.1 1
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Quadro 2.4.5.12 - Resumo dos acidentes ambientais em Cubatão
(continuação)

Município de Cubatão

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1992
Transporte Rodoviário 2 2
Transporte Rodoviário 3 1
Transporte Rodoviário 8 3
Armazenamento 3 1
Industria 2 1
Industria 3 2

ANO 1993
Transporte Rodoviário 3 1
Transporte Rodoviário 8 1
Transporte por Duto 3 1
Industria 2 1
Industria 3 1
Industria 8 1

ANO 1994
Transporte Rodoviário 3 1
Transporte Rodoviário 8 1
Posto de Abastecimento 3 1
Fenômeno Natural NC 1
Industria 2 1

ANO 1995
Transporte Rodoviário 2 2
Transporte Rodoviário 3 3
Transporte Rodoviário 8 1
Posto de Abastecimento 3 1
Transporte por Duto 3 1
NC 6.1 1

ANO 1996
Transporte Rodoviário 3 4
Transporte Rodoviário 8 2
Transporte Rodoviário NC 1
Transporte por Duto 3 1
Armazenamento 8 1
Industria 2 1
Industria 3 1

ANO 1997
Transporte Rodoviário 2 2
Transporte Rodoviário 3 3
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Quadro 2.4.5.12 - Resumo dos acidentes ambientais em Cubatão
(continuação)

Município de Cubatão

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

Transporte Rodoviário 8 6
Transporte Rodoviário NC 1
Transporte Rodoviário 5.1 1
Industria 2 2
Industria NC 2

ANO 1998
Transporte Rodoviário 3 1
Transporte Rodoviário NC 1
Transporte Rodoviário 4.1 1
Industria 2 1
Industria NC 3
Armazenamento 2 1

No Município de Cubatão destaca-se a freqüente ocorrência de acidentes cujas
fontes são o transporte rodoviário, o transporte por dutos e as indústrias.

Os quadros seguintes, relativos aos Municípios de Bertioga, São Vicente,
Guarujá e Praia Grande, mostram a baixa ocorrência de acidentes que, na
maioria das vezes têm por fonte os transportes marítimo, rodoviário ou por
duto.

Quadro 2.4.5.13 - Resumo dos acidentes ambientais em Bertioga

Município de Bertioga

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1983
Transporte por Duto 3 1

ANO 1995
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1997
Transporte por Duto 3 1

ANO 1998
Transporte Rodoviário 3 1
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Quadro 2.4.5.14 - Resumo dos acidentes ambientais em São Vicente

Município de São Vicente

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1986
Industria NC 1

ANO 1996
Industria 8 1
Outras 3 1

Quadro 2.4.5.15 - Resumo dos acidentes ambientais em Guarujá

Município de Guarujá

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1988
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1989
Transporte Rodoviário NC 1

ANO 1993
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1995
Transporte Marítimo 3 1

ANO 1996
Transporte Marítimo 3 1
Transporte Rodoviário 4.1 1

Quadro 2.4.5.16 - Resumo dos acidentes ambientais em Praia Grande

Município de Praia Grande

Fonte Classe de
Risco

No. de
Ocorrências

ANO 1996
Posto de Abastecimento 3 1
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Uso de agrotóxicos na agricultura

A UGRHI 7 não apresenta problemas com uso de agrotóxicos. Sua principal
cultura é a da banana, ocupando uma área total de apenas 6.720 ha, segundo
estatística do Instituto de Economia Agrícola, elaborada em 1995/96. Os
municípios maiores produtores são:

Itanhaém com 3.625 ha
Peruíbe com 2.157 ha
Mongaguá com 569 ha.

Esta situação sugere pequena ocorrência de aplicações de fungicidas e, ainda
em menor escala, inseticidas e herbicidas.
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2.4.6.- Qualidade das Águas Superficiais Interiores

O registro da qualidade das águas superficiais é feito pela CETESB por meio
de dados colhidos em seis pontos de amostragem, identificados no quadro
abaixo.

Quadro 2.4.6.1 - Pontos de amostragem

UGRHI 7 – Baixada Santista

Corpo d’água Ponto de
amostragem Localização

Rio Cubatão CUBA02700
Ponte Preta, em frente da antiga
Estação de Tratamento de Água

do Rio Cubatão

Rio Cubatão CUBA03900
Ponte da Ferrovia Santos -

Jundiaí, a 1,5 km da confluência
Rio Perequê - Rio Cubatão

Canal de Fuga 2 CFUG02900 Usina Henry Borden, na saída da
turbina da usina externa

Rio Mogi MOGI02800 Ponte na Rodovia Piaçaguera –
Guarujá

Rio Piaçaguera PIAC02700 Ponte na área da COSIPA, à
jusante de Adubos Trevo

Reservatório
Capivari-Monos CAMO00900 Junto à Estação de Recalque da

SABESP

Os quadros seguintes reunem dados coletados nos pontos de amostragem,
nos anos de 1995/96/97, relativos aos parâmetros que permitirão definir os
níveis de criticidade, de acordo com a metodologia estabelecida pelo CORHI.

Os quadros identificam o corpo d’água, a classe de enquadramento, o ponto de
amostragem e os valores coletados para os diversos parâmetros. Em cada
caso é especificado o padrão estabelecido pelo CONAMA para a classe do
corpo d’água. Os valores grafados em vermelho indicam desacordo com o
padrão.
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Quadro 2.4.6.2 - Parâmetros medidos em CUBA02700

CORPO D’ÁGUA
RIO CUBATÃO (Ponte Preta)

CLASSE
2

PONTO DE AMOSTRAGEM
CUBA02700

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetro: Oxigênio dissolvido - Padrão CONAMA: 5,0 mg/L

1995  7,7 7,6 8,4 7,8 7,3 8,4 8,7 8,6 8,5 8,5 8,0 8,0
1996 7,8 8,4 8,5 9,1 9,8 10,8 9,4 9,7 8,8 9,2 9,1 8,4
1997 8,1 8,2 8,1 8,9 8,1 6,5 8,2 10,1 7,0 5,8 6,5 6,3

Parâmetro: DBO - Padrão CONAMA: 5 mg/L

1995 3 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1
1996 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
1997 2 1 1 <2 <2 <2 5 2 1 1 <2 2

Parâmetro: Coli-Fecal - Padrão CONAMA: 1000 NMP/100mL

1995 5,0E+2 3,0E+3 1,3E+3 2,3E+3 1,3E+3 2,3E+3 8,0E+2 1,1E+3 1,3E+3 1,3E+3 2,3E+3 5,0E+3
1996 5,0E+3 5,0E+3 3,0E+3 2,3E+3 3,0E+3 2,3E+3 5,0E+3 2,3E+4 1,7E+3 1,7E+3 1,3E+3 300
1997 5,0E+3 800 1,3E+3 500 5,0E+3 3,0E+3 800 3,0E+3 500 5,0E+3 500 5,0E+3

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal - Padrão CONAMA: 0,50# mg/L

1995 <0.005 0,06 <0.005 <0.005 0,06 0,01 0,07 0,01 0,02 <0.01 0,05 0,04
1996 0,38 0,08 0,02 0,05 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02 0,05 0,07 <0,01
1997 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 <0.01 0,03 0,01 0,05 0,05 0,01 0,40

Parâmetro: Fosfato Total - Padrão CONAMA: 0,025 mg/L

1995 0,020 0,045 0,020 0,005 ______ 0,010 4,620 0,045 0,041 0,018 0,015 0,060
1996 0,050 0,020 0,030 0,070 0,010 0,030 0,020 0,010 0,020 0,010 0,020 0,030
1997 0,030 0,030 0,034 0,150 <0.010 0,020 0,020 0,020 0,010 0,020 0,020 0,010

Parâmetro: Zinco - Padrão CONAMA: 0,18 mg/L

1995 0,01 ______ 0,002 ______ 0,03 ______ 0,05 ______ <0,01 ______ <0.01 ______

1996 <0,01 ______ 0,02 ______ 0,02 ______ 0,01 ______ 0,02 ______ <0.01 ______

1997 <0.01 ______ <0.01 ______ 0,23 ______ <0.01 ______ <0.01 ______ 0,02 ______

Parâmetro: Cromo Total - Padrão CONAMA: 0.05# mg/L

1995 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1996 <0.05 ______ <0.05 ______  <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ i <0.06 ______

1997 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

Parâmetro: Chumbo - Padrão CONAMA: 0,03 mg/L

1995 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1996 0,06 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1997 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

Parâmetro: Cobre - Padrão CONAMA: 0,02 mg/L

1995 <0.002 ______ <0.002 ______ 0,01 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ 0,07 ______

1996 <0.004 ______ 0,01 ______ <0.004 ______ 0,010 ______ <0.004 ______ <0.004 ______

1997 0,01 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido o limite de detecção do método analítico não atender ao padrão
estabelecido pela resolução CONAMA 20/86.
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Quadro 2.4.6.3 - Parâmetros medidos em CUBA03900

CORPO D’ÁGUA
RIO CUBATÃO, PONTE DA ESTRADA

DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ

CLASSE

3

PONTO DE AMOSTRAGEM

CUBA03900

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetro: Oxigênio dissolvido - Padrão CONAMA: 4,0 mg/L

1995 7,3 7,6 7,9 7,4 6,4 7,7 7,4 8,0 8,5 7,5 7,6 5,8
1996 7,7 8,0 8,5 8,6 8,7 9,0 8,4 9,4 7,9 9,3 7,9 7,1
1997 7,3 8,8 7,0 4,4 8,3 7,0 7,9 10,2 6,7 6,2 6,7 6,4

Parâmetro: DBO - Padrão CONAMA: 10 mg/L

1995 5 4 3 3 7 2 4 5 2 4 4 3
1996 5 2 2 3 4 4 2 5 4 1 2 2
1997 1 2 1 3 3 2 <2 2 4 5 4 2

Parâmetro: Coli-Fecal - Padrão CONAMA: 4000 NMP/100mL

1995 9,0E+5 5,0E+5 2,3E+4 8,0E+3 5,0E+4 5,0E+4 8,0E+3 8,0E+4 3,0E+3 3,0E+5 1,6E+6 1,3E+6
1996 500 9,0E+5 2,4E+5 5,0E+4 3,0E+3 3,0E+4 2,3E+4 3,0E+5 8,0E+4 800 7,0E+3 3,0E+4
1997 1,1E+3 1,7E+4 8,0E+3 2,3E+4 8,0E+3 8,0E+4 2,3E+3 2,3E+3 2,3E+4 1,3E+5 3,0E+5 3,0E+3

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal - Padrão CONAMA: 0,50# mg/L

1995 0,24 1,70 0,72 0,32 0,37 0,35 0,70 0,78 0,19 0,31 0,84 1,70
1996 0,31 0,24 0,30 0,35 0,45 0,33 0,18 0,60 1,30 0,07 0,15 0,90
1997 0,07 0,19 0,09 1,20 0,58 0,35 0,83 0,03 0,90 2,30 2,00 0,30

Parâmetro: Fosfato Total - Padrão CONAMA: 0,025 mg/L

1995 0,050 0,075 0,105 0,110 0,280 0,007 0,166 0,144 0,089 0,155 0,110 0,200
1996 <0,010 0,040 0,050 0,220 0,220 0,110 0,010 0,230 0,220 0,010 0,080 0,160
1997 0,020 0,020 0,010 0,450 <0.010 0,040 0,060 0,030 0,060 0,150 0,150 <0.010

Parâmetro: Zinco - Padrão CONAMA: 5,00 mg/L

1995 0,02 ______ 0,01 ______ 0,01 ______ 0,08 ______ <0.01 ______ <0.01 ______

1996 0,03 ______ 0,04 ______ 0,05 ______ <0,01 ______ 0,05 ______ <0,01 ______

1997 0,02 ______ 0,01 ______ 0,19 ______ <0.01 ______ <0.01 ______ 0,02 ______

Parâmetro: Cromo Total - Padrão CONAMA: 0,05# mg/L

1995 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1996 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ i <0.06 ______

1997 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

Parâmetro: Chumbo - Padrão CONAMA: 0,05 mg/L

1995 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1996 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1997 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

Parâmetro: Cobre - Padrão CONAMA: 0,50 mg/L

1995 <0.002 ______ 0,002 ______ <0.002 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ 0,08 ______

1996 <0.004 ______ 0,02 ______ <0.004 ______ 0,010 ______ <0.05 ______ <0.004 ______

1997 0,01 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido ao limite de detecção do método analítico não atender ao padrão
estabelecido pela resolução CONAMA 20/86.
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Quadro 2.4.6.4 - Parâmetros medidos em CFUG02900

CORPO D’ÁGUA
CANAL DE FUGA 2

CLASSE
2

PONTO DE AMOSTRAGEM
CFUG02900

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetro: Oxigênio dissolvido - Padrão CONAMA: 5,0 mg/L

1995 8,0 8,0 8,0 7,7 8,0 9,0 8,9 8,6 8,5 9,0 9,1 8,7
1996 8,4 8,7 8,5 9,4 10,0 10,0 9,6 10,4 9,7 9,7 9,8 9,5
1997 8,7 9,8 8,4 8,4 8,8 7,0 7,8 10,7 7,3 5,9 7,8 6.6

Parâmetro: DBO - Padrão CONAMA: 5 mg/L

1995 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2
1996 6 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2
1997 2 2 2 <2 <2 <2 2 6 2 2 2 5

Parâmetro: Coli-Fecal - Padrão CONAMA: 1000 NMP/100mL

1995 5,0E+2 5,0E+2 3,0E+2 1,3E+2 8,0E+1 3,0E+2 7,0E+1 2,3E+3 8,0E+1 8,0E+2 2,3E+3 1,7E+2
1996 80 110 2,3E+3 500 230 300 50 23 2 50 70 300
1997 300 80 3,0E+3 800 80 300 50 50 50 50 30 230

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal - Padrão CONAMA: 0.50# mg/L

1995 0,02 0,18 0,06 0,02 0,05 0,02 0,07 0,04 0,05 0,02 0,21 0,08
1996 0,05 0,11 0,03 0,07 0,02 0,05 0,08 0,06 0,01 0,06 0,10 <0.01
1997 0,01 0,06 0,06 0,02 0,01 0,03 0,08 0,03 0,02 0,02 <0.01 1,00

Parâmetro: Fosfato Total - Padrão CONAMA: 0,025 mg/L

1995 0,225 0,050 0,050 0,035 0,025 0,010 0,039 0,160 0,325 0,036 0,030 0,100
1996 0,070 0,030 0,030 0,030 0,030 0,050 0,030 0,030 0,020 0,030 0,060 0,050
1997 0,030 0,010 0,020 0,060 <0.010 0,040 0,040 0,050 0,020 0,020 0,090 0,040

Parâmetro: Zinco - Padrão CONAMA: 0,18 mg/L

1995 0,009 ______ <0.001 ______ 0,004 ______ 0,04 ______ <0.01 ______ <0.01 ______

1996 <0.01 ______ <0.04 ______ 0,05 ______ <0.01 ______ 0,03 ______ <0.01 ______

1997 0,01 ______ <0.01 <0.01 0,12 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,04 0,02

Parâmetro: Cromo Total - Padrão CONAMA: 0.05# mg/L

1995 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1996 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ i <0.06 ______

1997 <0.05 ______ <0.05 0,002 0,002 <0.0005 <0.05 <0.0005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Parâmetro: Chumbo - Padrão CONAMA: 0,03 mg/L

1995 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1996 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1997 i <0.05 ______ i <0.05 i <0.05 i <0.05 <0.002 i <0.05 0,003 i <0.05 <0.002 <0.002 <0.002

Parâmetro: Cobre - Padrão CONAMA: 0,02 mg/L

1995 <0.002 ______ <0.002 ______ <0.002 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ 0,07 ______

1996 <0.004 ______ 0,01 ______ <0.004 ______ 0,016 ______ <0.004 ______ <0.004 ______

1997 0,01 ______ <0.004 0,004 0,004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido o limite de detecção do método analítico não atender ao padrão
estabelecido pela resolução CONAMA 20/86.
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Quadro 2.4.6.5 - Parâmetros medidos em MOGI02800

CORPO D’ÁGUA
RIO MOGI

CLASSE
2

PONTO DE AMOSTRAGEM
MOGI02800

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetro: Oxigênio dissolvido - Padrão CONAMA: 5,0 mg/L

1995 7,6 7,1 7,8 7,0 6,0 7,4 7,0 6,9 6,9 7,3 6,6 6,0
1996 7,6 8,5 7,8 8,6 9,2 9,9 7,9 7,9 7,3 9,0 8,5 7,8
1997 6,9 7,1 9,2 9,6 6,3 6,6 8,1 9,7 6,4 5,9 5,9 6,2

Parâmetro: DBO - Padrão CONAMA: 5 mg/L

1995 2 2 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2
1996 5 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2
1997 2 1 4 <2 2 <2 <2 2 5 2 <2 2

Parâmetro: Coli-Fecal - Padrão CONAMA: 1000 NMP/100mL

1995 8,0E+3 1,3E+3 2,3E+1 2,3E+4 2,3E+4 2,3E+4 1,3E+3 5,0E+4 2,3E+2 5,0E+3 2,3E+4 8,0E+3
1996 300 5,0E+3 1,3E+3 3,0E+3 3,0E+3 1,1E+4 3,0E+4 2,4E+6 7,0E+3 2,3E+4 7 5,0E+3
1997 2,3E+3 30 2,3E+3 2,3E+3 5,0E+3 2,3E+3 800 2,3E+3 1,3E+3 1,3E+4 8,0E+3 8,0E+4

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal - Padrão CONAMA: 0,50# mg/L

1995 12,00 37,00 6,40 4,20 2,40 5,00 4,00 4,50 2,60 2,60 4,40 ______

1996 16,40 6,50 9,50 6,70 2,80 12,00 5,50 33,00 15,00 2,00 6,20 2,80
1997 47,00 5,00 10,50 5,80 6,50 1,20 2,60 4,80 14,80 8,20 3,40 9,50

Parâmetro: Fosfato Total - Padrão CONAMA: 0,025 mg/L

1995 0,455 3,000 10,000 5,700 0,850 0,394 4,320 2,740 2,020 1,030 1,300 3,130
1996 4,000 1,800 4,300 3,900 0,780 2,000 1,900 19,000 20,000 0,320 2,000 0,910
1997 5,000 0,620 2,900 0,680 0,410 0,620 2,500 0,900 1,650 4,000 0,360 2,650

Parâmetro: Zinco - Padrão CONAMA: 0,18 mg/L

1995 0,03 ______ 0,02 ______ 0,02 ______ 0,06 ______ <0.01 ______ 0,10 ______

1996 <0.01 ______ 0,07 ______ 0,04 ______ 0,02 ______ 0,05 ______ <0.01 ______

1997 0,01 ______ 0,02 ______ 0,13 ______ <0.01 ______ 0,06 ______ 0,04 ______

Parâmetro: Cromo Total - Padrão CONAMA: 0.05# mg/L

1995 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1996 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ i <0.06 ______

1997 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

Parâmetro: Chumbo - Padrão CONAMA: 0,03 mg/L

1995 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1996 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1997 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

Parâmetro: Cobre - Padrão CONAMA: 0,02 mg/L

1995 <0.002 ______ 0,002 ______ 0,01 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ 0,07 ______

1996 <0.004 ______ 0,02 ______ <0.004 ______ 0,019 ______ <0.004 ______ <0.004 ______

1997 0,01 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ <0.004 ______

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido o limite de detecção do método analítico não atender ao padrão
estabelecido pela resolução CONAMA 20/86.



CBH BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 134

Quadro 2.4.6.6 - Parâmetros medidos em PIAC02700

CORPO D’ÁGUA
RIO PIAÇAGUERA

CLASSE
2

PONTO DE AMOSTRAGEM
PIAC02700

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetro: Oxigênio dissolvido - Padrão CONAMA: 5,0 mg/L

1995 5,2 1,4 3,1 2,6 2,9 1,3 5,0 3,7 5,9 2,7 2,1 4,8
1996 5,5 4,0 3,3 6,2 2,4 5,2 3,2 3,5 4,6 5,4 5,1 0,0
1997 0,6 0,7 0,0 0,0 1,8 4,1 8,0 6,6 3,0 5,2 3,4 3,9

Parâmetro: DBO - Padrão CONAMA: 5 mg/L

1995 4 4 4 13 2 21 2 3 2 4 16 2
1996 6 3 1 2 2 2 5 15 2 8 1 12
1997 6 4 4 18 6 5 4 7 21 16 2 3

Parâmetro: Coli-Fecal - Padrão CONAMA: 1000 NMP/100mL

1995 2,3E+4 3,0E+3 8,0E+2 1,7E+4 2,3E+4 5,0E+5 5,0E+3 2,3E+4 2,3E+3 2,2E+2 2,3E+4 2,3E+4
1996 5,0E+4 1,3E+4 5,0E+3 3,0E+3 5,0E+3 300 2,2E+4 8,0E+4 2,3E+3 1,3E+4 1,1E+4 8,0E+3
1997 5,0E+3 5,0E+5 1,3E+3 2,3E+4 1,1E+4 3,0E+5 5,0E+3 1,3E+4 1,3E+4 3,0E+5 5,0E+4 5,0E+4

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal - Padrão CONAMA: 0,50# mg/L

1995 0,24 2,50 0,55 0,77 0,62 0,26 1,30 2,50 1,10 1,90 3,10 ______

1996 5,00 0,70 2,50 1,80 0,96 3,10 2,50 2,10 2,50 0,15 3,30 0,18
1997 2,40 0,36 0,90 6,00 5,60 7,60 2,50 2,95 69,00 4,70 4,20 5,60

Parâmetro: Fosfato Total - Padrão CONAMA: 0,025 mg/L

1995 158,0 10,0 1,6 228,0 186,0 5,8 58,0 145,0 54,8 50,0 180,0 312,0
1996 138,0 38,0 80,0 15,0 40,0 94,0 90,0 150,0 80,0 21,5 41,5 46,0
1997 71,000 21,500 84,000 52,500 70,000 56,000 84,000 21,000 52,000 68,000 82,500 28,000

Parâmetro: Zinco - Padrão CONAMA: 0,18 mg/L

1995 0,14 ______ 0,08 ______ 0,11 ______ 0,08 ______ 0,07 ______ 0,58 ______

1996 0,05 ______ 0,11 ______ 0,06 ______ 0,08 ______ 0,10 ______ 0,02 ______

1997 0,03 ______ 0,05 ______ 0,15 ______ <0.01 ______ 0,05 ______ 0,09 ______

Parâmetro: Cromo Total - Padrão CONAMA: 0.05# mg/L

1995 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

1996 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ i <0.06 ______

1997 <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______ <0.05 ______

Parâmetro: Chumbo - Padrão CONAMA: 0,03 mg/L

1995 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1996 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

1997 i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______ i <0.05 ______

Parâmetro: Cobre - Padrão CONAMA: 0,02 mg/L

1995 <0.002 ______ 0,01 ______ 0,02 ______ <0.004 ______ <0.004 ______ 0,07 ______

1996 <0.004 ______ 0,04 ______ <0.004 ______ 0,034 ______ <0.004 ______ 0,006 ______

1997 0,01 ______ <0.004 ______ 0,01 ______ <0.004 ______ 0,01 ______ <0.004 ______

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido o limite de detecção do método analítico não atender ao padrão
estabelecido pela resolução CONAMA 20/86.
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Quadro 2.4.6.7 - Parâmetros medidos em CAMO00900

CORPO D’ÁGUA
RESERVATÓRIO DO CAPIVARI-

MONOS

CLASSE

Especial

PONTO DE AMOSTRAGEM

CAMO00900

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetro: Oxigênio dissolvido - Padrão CONAMA: 6,0 mg/L

1995 4,7 5,6 ______ ______ 4,9 8,5 7,1 7,8 6,1 ______ 7,2 ______

1996 4,6 ______ ______ ______ 7,0 ______ 8,3 ______ 7,2 ______ 6,0 5,4
1997 5,9 ______ 6,6 ______ 6,6 ______ 12,3 ______ 6,3 ______ 5,6 ______

Parâmetro: DBO - Padrão CONAMA: 3 mg/L

1995 1 ______ 4 ______ 2 4 5 <2 ______ ______ <2 ______

1996 5 ______ ______ ______ <2 ______ <2 ______ <2 ______ <2 <2
1997 <2 ______ 3 ______ <2 ______ <2 ______ 5 ______ <2 ______

Parâmetro: Coli-Fecal - Padrão CONAMA: 200 NMP/100mL

1995 5,0E+2 2,3E+3 5,0E+2 ______ 5,0E+3 3,0E+3 2,0E+0 2,7E+1 5,0E+3 ______ 3,0E+3 ______

1996 2,3E+3 ______ ______ ______ 8,0E+3 ______ 4 ______ 2 ______ 300 170
1997 1,3E+4 ______ 3,0E+3 ______ 300 ______ 700 ______ 5,0E+3 ______ 1,1E+4 ______

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal - Padrão CONAMA: 0,5# mg/L

1995 0,05 0,02 <0.005 ______ 0,01 0,07 0,03 0,03 <0.01 ______ 0,03 ______

1996 0,09 ______ ______ ______ 0,06 ______ 0,03 ______ 0,26 ______ 0,05 0,06
1997 0,01 ______ 0,05 ______ 0,08 ______ 0,10 ______ 0,01 ______ <0.01 ______

Parâmetro: Fosfato Total - Padrão CONAMA: 0,025 mg/L

1995 0,020 0,055 0,045 ______ 0,039 0,039 0,114 0,180 0,160 ______ 0,020 ______

1996 0,040 ______ ______ ______ 0,030 ______ 0,020 ______ 0,020 ______ 0,090 0,040
1997 0,060 ______ 0,590 ______ <0.010 ______ <0.010 ______ 0,030 ______ 0,040 ______

Parâmetro: Zinco - Padrão CONAMA: 0,18 mg/L

1995 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1996 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1997 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Parâmetro: Cromo Total - Padrão CONAMA: 0,05# mg/L

1995 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1996 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1997 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Parâmetro: Chumbo - Padrão CONAMA: 0,03 mg/L

1995 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1996 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1997 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Parâmetro: Cobre - Padrão CONAMA: 0,02 mg/L

1995 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1996 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

1997 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______
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Pelas informações acima, observa-se que o Rio Cubatão, receptor das águas
provenientes do Reservatório Billings, apresenta resultados não conformes nos
dois pontos de amostragem, principalmente quanto às concentrações de
Coliformes Fecais e Fósforo Total. Este fato deve-se ao lançamento de esgotos
domésticos sem tratamento adequado, notadamente a jusante da cidade de
Cubatão.

No Canal de Fuga 2 as águas advindas do Reservatório Billings não se
apresentam significativamente afetadas na sua qualidade. Apenas o Fósforo
apresentou resultados não conformes em grande número de amostras, nos três
anos relacionados. Com menor intensidade ocorreram desvios em Coliformes
Fecais.

No Rio Mogi evidencia-se a forte influência dos esgotos domésticos e
possivelmente industriais, lançados sem tratamento adequado. Coliformes
Fecais, Nitrogênio Amoniacal e Fosfato Total apresentam-se,
sistematicamente, fora dos padrões estabelecidos para a Classe do Rio.

O Rio Piaçaguera também apresenta alta desconformidade em seus
parâmetros. Oxigênio Dissolvido, DBO, Coliformes Fecais, Nitrogênio
Amoniacal e Fosfato Total, com significativos desvios dos padrões CONAMA,
comprometem o estado sanitário do corpo d’água.

As águas do Reservatório do Capivari-Monos, utilizadas para abastecimento
público, apresentam alguns valores de Coliformes Fecais e Fosfato Total em
desacordo com os parâmetros estabelecidos para o corpo d’água.

A CETESB monitora a qualidade das águas em todo o Estado de São Paulo e
calcula o IQA - Índice de Qualidade das Águas, a partir do conhecimento dos
parâmetros: Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica
de Oxigênio (DBO), Coliformes Fecais, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Resíduo
Total e Turbidez.

A partir desse cálculo, determina-se a qualidade das águas brutas em função
de uma escala de 0 a 100 segundo o quadro:

Quadro 2.4.6.8 - Classificação da qualidade das águas

Valor do IQA Qualidade

0 a 19 Péssima
20 a 36 Ruim
37 a 51 Aceitável
52 a 79 Boa

80 a 100 Ótima
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Os quadros a seguir apresentam os valores do IQA, obtidos nos anos de
1994/95/96/97, para os diversos pontos de amostragem. Após cada quadro
insere-se o correspondente gráfico de variação3 do IQA.

Quadro 2.4.6.9 - Valores do IQA em CUBA02700

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

PONTO: CUBA02700                 LOCAL: Rio Cubatão                  CLASSE: 2
PARÂM ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I.Q.A. 1994 81 49 64 69 84 60 73 78 75 79 70 63
I.Q.A. 1995 73 69 67 70 ____ 71 ____ 67 71 73 ____ 55
I.Q.A. 1996 61 66 66 59 71 ____ 58 61 66 72 68 75
I.Q.A. 1997 65 74 65 62 66 66 66 67 73 64 69 63

Figura 2.4.6.1 - Variação do IQA em CUBA02700

                                           
3 Os trechos descontínuos, pontuais, devem-se ao fato das medidas não terem sido feitas
continuamente, todos os meses.
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Quadro 2.4.6.10 - Valores do IQA em CUBA03900

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

PONTO: CUBA03900                  LOCAL: Rio Cubatão                 CLASSE: 3
PARÂM ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I.Q.A. 1994 48 54 47 61 43 45 48 56 65 50 61 51
I.Q.A. 1995 50 49 56 61 44 56 54 48 62 46 ____ 41
I.Q.A. 1996 70 49 50 45 63 ____ 60 46 48 74 57 47
I.Q.A. 1997 72 62 60 34 61 55 65 63 52 43 48 63

Figura 2.4.6.2 - Variação do IQA em CUBA03900
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Quadro 2.4.6.11 - Valores do IQA em CFUG02900

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

PONTO: CFUG02900              LOCAL: Canal de Fuga 2               CLASSE: 2
PARÂM ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I.Q.A. 1994 71 49 61 71 77 77 75 90 76 76 76 60
I.Q.A. 1995 71 71 68 79 79 78 80 65 74 74 ____ 75
I.Q.A. 1996 76 76 67 72 78 ____ 83 81 88 82 80 75
I.Q.A. 1997 78 80 70 63 80 75 80 70 81 81 79 72

Figura 2.4.6.3 - Variação do IQA em CFUG02900
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Quadro 2.4.6.12 - Valores do IQA em MOGI02800

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

PONTO: MOGI02800                     LOCAL: Rio Mogi                     CLASSE: 2
PARÂM ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I.Q.A. 1994 32 24 34 40 41 36 47 43 41 46 43 31
I.Q.A. 1995 51 38 48 41 45 53 42 36 35 49 ____ ____

I.Q.A. 1996 33 47 44 41 57 ____ 43 26 36 54 58 51
I.Q.A. 1997 30 49 40 30 59 57 51 51 38 34 52 37

Figura 2.4.6.4 - Variação do IQA em MOGI02800
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Quadro 2.4.6.13 - Valores do IQA em PIAC02700

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

PONTO: PIAC02700                 LOCAL: Rio Piaçaguera               CLASSE: 2
PARÂM ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I.Q.A. 1994 34 31 27 39 22 35 31 24 31 25 27 23
I.Q.A. 1995 35 29 31 24 27 17 37 30 40 34 ____ ____

I.Q.A. 1996 22 33 34 35 32 42 28 24 38 35 36 21
I.Q.A. 1997 26 21 24 16 26 27 36 34 18 23 28 28

Figura 2.4.6.5 - Variação do IQA em PIAC02700
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Quadro 2.4.6.14 - Valores do IQA em CAMO00900

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

PONTO: CAMO00900    LOCAL: Reservatório Capivari-Monos
CLASSE: Especial
PARÂM ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I.Q.A. 1994 64 ____ 56 ____ 67 ____ ____ ____ 70 ____ 65 ____

I.Q.A. 1995 ____ 60 ____ ____ 58 67 79 75 ____ ____ 68 ____

I.Q.A. 1996 62 ____ ____ ____ 64 ____ 85 ____ ____ ____ 70 73
I.Q.A. 1997 55 ___ 60 ___ 74 ___ 71 ___ 57 ___ 59 ___

Figura 2.4.6.6 - Variação do IQA em CAMO00900

A partir das informações acima verifica-se que as águas do Rio Cubatão
apresentam qualidade entre Aceitável e Boa no trecho de montante, e Boa no
trecho de jusante.

A qualidade das águas no Canal de Fuga 2 manteve-se entre Boa e Ótima.

Pelas razões já expostas, o Rio Mogi tem suas águas com qualidade variando
entre Ruim, Aceitável e Boa, dependendo da época do ano.

Também o Rio Piaçaguera apresenta estado sanitário precário, com a
qualidade das águas Ruim na maior parte do tempo.
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As águas do Reservatório do Capivari-Monos têm apresentado qualidade Boa,
de uma forma geral.

Com vistas ao aprimoramento das informações referentes à toxidade das
águas, a CETESB realiza testes de toxidade a organismos aquáticos. O teste
de toxidade consiste na determinação do potencial tóxico de um agente
químico ou de uma mistura complexa, sendo os efeitos desses poluentes
mensurados por meio da resposta de organismos vivos.

Para a descrição de efeitos deletérios de amostras sobre os organismos
aquáticos, utilizam-se os termos “efeito Agudo” e “efeito Crônico”.

A detecção de efeitos agudos ou crônicos por meio de testes de toxidade
evidencia que os corpos d’água testados não apresentam condições
adequadas para a manutenção da vida aquática.

Durante o ano de 1997 foram efetuados testes de toxidade em todos os seis
Pontos de Amostragem da UGRHI.

Os testes mostraram que 47% das amostras não apresentaram toxidade, 10%
apresentaram toxidade aguda e 43%, toxidade crônica. O quadro abaixo
resume os resultados dos testes de toxidade.

Quadro 2.4.6.15 – Testes de toxidade

Ponto de
Amostragem jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. Dez.

CUBA02700 NT n.m. CR n.m. CR n.m. NT n.m. NT n.m. NT n.m.

CUBA03900 CR n.m. NT n.m. NT n.m. NT n.m. NT n.m. NT n.m.

CFUG02900 AG n.m. CR NT NT CR NT NT CR NT CR NT

MOGI02800 NT n.m. NT n.m. CR n.m. AG n.m. NT n.m. CR n.m.

PIAC02700 CR n.m. CR n.m. CR n.m. AG n.m. AG n.m. NT n.m.

CAMO00900 CR n.m. CR n.m. n.m. n.m. CR n.m. CR n.m. CR n.m.

NT – Não Tóxico
CR – Toxidade Crônica
AG – Toxidade Aguda
n.m. – não medido
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2.4.7. Qualidade das Águas Subterrâneas: Classificação e
Composição Química Natural da Água Subterrânea

 Características Físico-Químicas

Conforme o mesmo estudo do DAEE desenvolvido em 1.979, dados referentes
a medidas de campo da  temperatura da água subterrânea mostram pequena
variação, conforme é indicado na Quadro 2.4.7.1.

    Quadro 2.4.7.1. – Resumo das Características Físico-químicas
Aqüífero Temperatura

(em ºC) PH RS (*)
(Em mg/l)

Dureza total(*)
(Em mg/l de CaCO3)

Sedimentar 23,0 a 27,0 4,2 a 7,9 146 53
Cristalino 23,9 a 24,3 6,2 a 7,8 1.250 725

 Fonte : DAEE/1979
(*) – valores médios

Os valores apresentados mostram que as águas do aqüífero Sedimentar são
ligeiramente mais quentes do que as águas provenientes do Aqüífero
Cristalino, devido provavelmente, a influência da temperatura ambiental,
tratando-se de águas pouco profundas.

Quanto ao conteúdo de sais totais dissolvidos, representado também pela
condutividade elétrica,  nota-se uma variação ampla entre as águas do aqüífero
Sedimentar e do Aqüífero Cristalino na Baixada Santista. Na água dos
sedimentos  foram verificadas concentrações variando de 72 até 334 mg/l e
média de 146 mg/l, enquanto que na água proveniente do Cristalino, o
conteúdo em sais alcançou até 10.600 mg/l e uma média de 1.250 mg/l. Essa
discrepância foi explicada pela salinização dos poços do Cristalino situados na
faixa litorânea, junto a orla do mar, em razão da ocorrência de fraturas mais
profundas, fato associado ao possível bombeamento excessivo,  provocando
um cone de rebaixamento suficientemente extenso para provocar  o avanço da
intrusão de  água salina.

 Classificação Geoquímica das Águas Subterrâneas

A classificação das águas foi baseada nos diagramas de análises elaborados
por Schoeller-Berkaloff e Piper. As águas do aqüífero Cristalino na região da
baixada santista apresentam alto teor de cloreto, enquanto no aqüífero
Sedimentar o ânion dominante é o bicarbonato. A partir desta análise foi
inferida  a seguinte classificação:

•  bicarbonatadas sódicas e, secundariamente, cloretadas cálcicas para o
Aqüífero Sedimentar;
•   cloretadas sódicas e, secundariamente, cálcicas para as águas excedentes
em cloreto para um primeiro grupo do Aqüífero Cristalino;
•  bicarbonatadas sódicas ou bicarbonatadas cálcicas para um grupo
secundário do Aqüífero Cristalino.



CBH BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 145

Vulnerabilidade e Riscos de Poluição dos Aqüíferos

Nos aquíferos dos sedimentos quaternários, deve-se salientar as limitações de
utilização das águas subterrâneas, considerando sua qualidade/vulnerabilidade
A julgar pelo elevado desenvolvimento urbano verificado em toda a extensão
da Baixada Santista,  é de se esperar grandes alterações na qualidade das
águas,  em razão das interações do homem e o ambiente, notadamente no
sistema sedimentar, devido às pequenas profundidades do lençóis
subterrâneos e mobilidade relativamente elevada dos poluentes em razão da
maior permeabilidade dos leitos mais arenosos. Além disso, a proximidade
desses sistemas da interface com a água salgada, por vezes, tornam esses
mananciais inadequados para consumo público, não descartando, porém, seu
uso para suprimento industrial e outros usos.

  No Quadro 2.4.2.7. está identificada, por municípios, a quantidade da
população que não é atendida por redes de afastamento de esgotos e tem, por
necessidade, o lançamento destes esgotos nos solos.

Quadro 2.4.2.7. – Carga potencial poluidora por lançamento de esgotos
públicos no solo

Município UGRHI População Área
(Km2)

População sem
Saneamento

Carga N-NO3
(kg/ano)

Potencial
Poluidor

Bertioga 07 - - - - -
Cubatão 07 115.884 148 - - -
Guarujá 07 193.672 137 174.489 697.956 Elevada

Itanhaém 07 39.556 5.581 36.787 147.148 Elevada
Mongaguá 07 14.308 135 - - -

Peruíbe 07 33.095 328 30.116 120.464 Elevada
Praia Grande 07 136.545 145 90.120 360.480 Elevada

Santos 07 431.287 753 102.425 409.702 Elevada
São Vicente 07 252.193 146 169.915 679.661 Elevada
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2.4.8.- Qualidade das Águas Litorâneas4

A UGRHI 7 apresenta características específicas por situar-se na faixa
litorânea central do Estado de São Paulo. Sua expressiva extensão com
grande número de praias e complexos estuarinos, representa fator de
relevância no processo de desenvolvimento sócio-econômico, não apenas da
região, como do próprio Estado de São Paulo.

Do ponto de vista de saúde pública, a região está sujeita à possibilidade de
incidência de doenças de veiculação hídrica e ocorrência de organismos
patogênicos oportunistas, pois as suas praias ainda recebem considerável
quantidade de efluentes de esgotos, expondo os banhistas a bactérias, vírus e
protozoários.

Visando ao monitoramento das águas litorâneas, a CETESB iniciou na década
de 70 o “Programa de Balneabilidade das Praias Paulistas”, estruturado para
atender às especificações da Resolução CONAMA nº 20/86, que define
critérios para a classificação de águas destinadas à recreação de contato
primário.

Entende-se por Balneabilidade a qualidade das águas destinadas à recreação
de contato primário, sendo este um contato direto e prolongado com a água
(natação, mergulho, esqui aqüático, etc.), onde a possibilidade de ingerir
quantidades apreciáveis de água é elevada.

Segundo critérios da referida Resolução, as praias são classificadas nas
categorias Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria, de acordo com as
concentrações de Coliformes Fecais, resultantes de análises feitas em cinco
semanas consecutivas. As categorias Excelente, Muito Boa e Satisfatória
podem ser agrupadas numa classificação denominada Própria.

O quadro seguinte apresenta os limites de Coliformes Fecais por 100 mL,
tolerados para cada categoria.

Quadro 2.4.8.1 - Limites de Coli-Fecal por categoria

CATEGORIA LIMITE DE COLI-FECAL (NMP/100mL)

Excelente Máximo de 250 em 80% ou mais do tempo
Muito Boa Máximo de 500 em 80% ou mais do tempoPrópria
Satisfatória Máximo de 1.000 em 80% ou mais do tempo

Imprópria Superior a 1.000 em mais de 20% do tempo
NMP = Número Mais Provável

O quadro a seguir quantifica as praias e resume a rede de monitoramento da
CETESB instalada na UGRHI 7.
                                           
4 Este item incorpora textos do documento “Relatório de Balneabilidade das Praias Paulistas –
1997”, editado pela CETESB.
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Quadro 2.4.8.2 - Rede de monitoramento de balneabilidade

Município Nº de praias
Extensão
de praias

(km)
Pontos
da rede

Praias
monitoradas

Bertioga 7 36 8 4
Guarujá 20 19 11 7
Itanhaém 11 22 10 10
Mongaguá 5 13 6 6
Peruíbe 18 39 6 3
Praia Grande 10 22 8 8
Santos 6 5 7 6
São Vicente 5 6 4 3
Total 82 162 60 47

A partir do monitoramento semanal da balneabilidade das praias, a CETESB
desenvolveu a Qualificação Anual, que se constitui na síntese da distribuição
das classificações obtidas pelas praias ao longo das 52 semanas do ano. A
Qualificação Anual expressa, não apenas a qualidade mais recente
apresentada pela praia, mas a qualidade que essa praia apresenta com mais
constância ao longo do tempo.

O quadro abaixo apresenta as especificações que determinam a qualidade
anual:

Quadro 2.4.8.3 - Qualificação das praias

QUALIFICAÇÃO
ANUAL ESPECIFICAÇÃO

ÓTIMA Praia classificada como EXCELENTE em 100% do tempo

BOA Praia PRÓPRIA em 100% do tempo, exceto as classificadas
como EXCELENTES em 100% do tempo

REGULAR Praia classificada como IMPRÓPRIA em percentagem de
tempo inferior a 50%

MÁ Praia classificada como IMPRÓPRIA em percentagem de
tempo igual ou superior a 50%

Os quadros a seguir mostram o registro da Qualificação Anual efetuado pela
CETESB no período de 1.988 a 1.997, nas praias da UGRHI 7.

A CETESB monitora 4 praias de Bertioga, com 6 pontos de amostragem, sendo
que em São Lourenço existem 2 pontos deles e na praia de Enseada 3 pontos
em virtude de sua extensão e diversidade de ocupação. No ano de 1997,
exceção feita à praia de Enseada no Centro, todas as outras mostram-se
próprias durante todo o ano.
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As melhores praias em termos de condição de balneabilidade são Boracéia e
São Lourenço nos 2 pontos. Em seguida, Guaratuba e Enseada (Indaiá e
Colônia do SESC), embora não tenham se mostrado excelentes o ano inteiro,
são praias que apresentam água de qualidade muito boa. A praia com
condições sanitárias mais comprometidas é a Enseada – Centro, que foi
classificada como imprópria em cerca de 30% do tempo. Essa contaminação é
verificada principalmente na temporada englobando os 4 primeiros meses do
ano.

As classificações anuais de 1997 foram melhores que as de 1996,
apresentando praias ótimas, aumentando o número de praias boas e reduzindo
consideravelmente as classificações regulares.

Quadro 2.4.8.4 - Qualificação Anual das praias de Bertioga

Município: BERTIOGA

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Boraceia
Guaratuba
São Lourenço (morro)
São Lourenço (R.2)
Enseada - Indaiá
Enseada - SESC
Enseada - Centro

Legenda: Ótima Boa Regular Má

Quadro 2.4.8.5 - Qualificação Anual das praias de Guarujá

Município: Guarujá

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Perequê
Pernambuco
Enseada - Pernambuco
Enseada - Av. Atlântica
Enseada - R. Chile
Pitangueiras - Av. Puglisi
Pitang. - Silvia Valadão
Astúrias
Tombo
Guaiúba

Legenda: Ótima Boa Regular Má
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No município do Guarujá são amostradas 7 praias, sendo que a de Enseada
possui 3 pontos de amostragem e a de Pitangueiras 2, totalizando 10 pontos de
amostragem. As praias do Guarujá apresentam condições bastante diversas
entre si. As melhores foram Tombo, que não se mostrou imprópria em
nenhuma ocasião, e Pernambuco, que esteve imprópria apenas 1 vez durante
o ano. As praias da Enseada - Av. Atlântica e R. Chile - Astúrias e Pitangueiras,
apresentaram-se impróprias em porcentagem inferior a 20% do tempo,
podendo ser consideradas com boas condições de balneabilidade durante a
maior parte do ano.

A praia da Enseada, na altura da estrada de Pernambuco, esteve classificada
como imprópria durante mais de 50% do ano, mostrando uma situação
bastante séria do ponto de vista sanitário. A praia que apresenta maior
contaminação fecal, com situação crítica, é a do Perequê que esteve
sistematicamente imprópria (100% do tempo).

Observando-se as classificações anuais dos dois últimos anos, nota-se que
houve uma pequena melhora nas condições sanitárias das praias. Isso porque
houve uma diminuição do número de praias regulares com a volta de uma praia
a categoria boa.

Quadro 2.4.8.6 - Qualificação Anual das praias de Itanhaém

Município: Itanhaém

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Suarão
Centro
Praia dos Pescadores
Sonho
Jardim Cibratel

Legenda: Ótima Boa Regular Má

No município de Itanhaém, onde são monitoradas 5 praias com 5 pontos de
amostragem, nota-se que as praias do sul são as que apresentam melhores
condições de balneabilidade, como demonstram os resultados obtidos no
Jardim Cibratel, onde as águas da praia foram classificadas como próprias em
92% do tempo.

Em 1997, a praia do Sonho foi a que apresentou melhores condições de
balneabilidade, tendo sido classificada como própria em 98% do tempo. A praia
de Suarão e a Prainha dos Pescadores mostraram comportamento
semelhante, apresentando-se impróprias em cerca de 20% do tempo (tabela 6)

A praia com condições mais críticas é a do Centro, tendo sido classificada
como imprópria em, aproximadamente, 70% do tempo. Esse fato pode ser
explicado pela influência das águas do rio Itanhaém que se apresentam
contaminadas por esgoto doméstico.
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Comparando-se as classificações anuais deste ano com as do ano anterior, é
possível notar que não houve alteração. A maioria das praias (80%) estão
classificadas como regular e essa situação permanece.

Quadro 2.4.8.7 - Qualificação Anual das praias de Mongaguá

Município: Mongaguá

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Itapoã
Central
Vera Cruz
Itaóca
Agenor de Campos

Legenda: Ótima Boa Regular Má

No município de Mongaguá, são monitoradas 5 praias com 5 pontos de
amostragem. Dessas, a que apresenta melhores condições de balneabilidade é
a praia de Itaóca, tendo permanecido própria durante 92% do ano de 1997. A
praia de Agenor de Campos, também no sul, esteve própria em 80% do ano.

As praias Central e Vera Cruz mostraram-se proprias em 74% do tempo. A
praia que apresentou piores condições sanitárias foi a de Itapoã, localizada ao
norte do município, tendo sido classificada como imprópria em 42% das
semanas desse ano.

O município de Mongaguá apresenta, portanto, condições regulares de
balneabilidade, sendo que a região mais próxima à Praia Grande, por
apresentar maior adensamento urbano, é aquela que necessita maior
investimento em obras de saneamento para que se possa melhorar a qualidade
de suas águas.

Não houve alteração significativa das classificações semanais e anuais das
praias desse município quando se compara o ano de 1997 ao anterior.

No município de Peruíbe são monitoradas 3 praias com 6 pontos de
amostragem, sendo 4 localizados na Praia de Peruíbe e os outros 2 na Prainha
e no Guaraú.

A praia do Guaraú é a que apresenta melhores condições de balneabilidade.
Suas águas foram coonsideradas excelentes durante 74% do tempo em 1997.
Isso demonstra que essas águas recebem muito pouco efluente doméstico. A
Prainha também apresenta boas condições de balneabilidade durante a maior
parte do ano, embora tenha sido considerada imprópria em 10% do tempo.

A praia de Peruíbe apresenta condições diferentes ao longo de sua extensão.
A região mais contaminada é a central, na altura da Av. São João, cujas águas
foram consideradas impróprias em 40% do tempo. À medida em que se
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desloca para o norte, essas condições vão melhorando, sendo que as praias
que apresentaram melhor qualidade sanitária de suas águas foram as do
Parque Turístico e Icaraíba.

Analisando as classificações anuais, nota-se que houve uma melhora no ano
de 1997, com classificação da Praia do Guaraú na categoria boa, uma vez que
ela não apresentou-se imprópria em nenhuma ocasião.

Quadro 2.4.8.8 - Qualificação Anual das praias de Peruíbe

Município: Peruíbe

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Peruíbe - R. Icaraíba
Peruíbe - Pq. Turístico
Per. -Bal. S. João Batista
Peruíbe - Av. S. João
Prainha
Guaraú

Legenda: Ótima Boa Regular Má

Quadro 2.4.8.9 - Qualificação Anual das praias de Praia Grande

Município: Praia Grande

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Boqueirão
Júlia Maria
Vila Mirim
Vila Caiçara
Balneário Flórida
Jardim Solemar

Legenda: Ótima Boa Regular Má

O município de Praia Grande caracteríza-se por uma longa extensão de praia
homogênea em termos de configuração física. Nesses mais de 20 quilômetros
de praia, a CETESB monitora a qualidade das águas em 6 pontos de
amostragem localizados nas áreas de maior frequência de banhistas.

No ano de 1997, esses pontos mostraram, de um modo geral, resultados
bastante semelhantes ao longo do ano. Permaneceram próprios no período de
junho a outubro e impróprios no restante do ano, que correspondem aos meses
mais quentes.
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A praia do Boqueirão foi a que apresentou melhores condições de
balneabilidade, tendo estado 70% do tempo própria. A região de Julia Maria
também apresentou porcentagem de classificação imprópria inferior a 40%.
Todas as outras praia monitoradas (Vila Mirim, Vila Caiçara, Balneário Flórida e
Jardim Solemar) estiveram impróprias entre 40% e 50% do tempo, podendo
assim, ser consideradas como praias sem condições sanitárias adequadas
para o banho.

É possível notar que a região norte do município, apesar do maior
adensamento urbano, apresenta melhores condições de balneabilidade,
provavelmente, em função das obras de canalização e interceptação dos
córregos existentes. Já na porção sul, onde os córregos afluem diretamente às
praias, a situação é mais séria, observando-se índices de coliformes fecais
mais elevados. Nessas praias, a cada quarteirão, existem 2 córregos que
levam contribuições de esgotos domésticos para o mar.

Comparando-se as classificações deste ano com o ano anterior, observa-se
uma melhora na qual 80% das praias deixaram de ser consideradas más e
passando para regulares. Isso mostra eu em 1997 apenas uma praia esteve
imprópria em mais de 50% do tempo. Fato que ocorreu com todas elas no ano
de 1996.

Quadro 2.4.8.10 - Qualificação Anual das praias de Santos

Município: Santos

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ponta da Praia
Aparecida
Embaré
Boqueirão
Gonzaga
J. Menino - R. Maranhão
J. Menino/ Cásper Líbero

Legenda: Ótima Boa Regular Má

A CETESB monitora 6 praias do município de Santos em 7 pontos de
amostragem, sendo que a de José Menino possui 2 locais de coleta.

No ano de 1997 as praias que apresentaram-se impróprias em mais de 30% do
ano foram a da Ponta da Praia, Boqueirão e José Menino (Rua Cásper Líbero).

Entre 20% e 10% do tempo imprópria observam-se as praias do Gonzaga ,
Aparecida e Embaré. A praia que apresentou melhor condição de
balneabilidade (menos de 10% do tempo imprópria) durante o ano foi a de José
Menino (Rua Maranhão).
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Os dados de coliformes fecais obtidos nas águas dessas praias revelaram uma
grande variabilidade dos resultados. Isso pode ser explicado pela operação dos
canais. Enquanto estão fechados, a carga de coliformes fecais neles contida,
permanece isolada da praia. Na ocorrência de chuvas há necessidade de se
dar vazão ao grande volume de água, já então contaminada, ocasionando o
comprometimento das condições sanitárias das águas das praias.

Neste ano as praias de Santos apresentaram condições regulares de
balneabilidade. Nenhuma apresentou-se ìmprópria em mais de 50% do tempo.
Esse fato mostra que houve uma melhora em relação ao ano passado, no qual
40% delas foram classificadas como má.

Quadro 2.4.8.11 - Qualificação Anual das praias de São Vicente

Município: São Vicente

Praia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Itararé - Posto 2
Itararé - R. 11 de junho
Milionários
São Vicente

Legenda: Ótima Boa Regular Má

No município de São Vicente são monitoradas 3 praias, sendo que na de
Itararé, que possui maior extensão, existem 2 pontos de amostragem.

Neste município a única praia que apresenta qualidade sanitária adequada ao
banho é a de Itararé que, em ambos os pontos, esteve imprópria em 16% do
tempo, sendo que este fato ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro e
Dezembro de 1997. Essa praia possui condições mais favoráveis à diluição dos
esgotos, apresentando sempre melhores condições sanitárias do que as
demais. Nota-se que houve uma melhora significativa das suas condições de
balneabilidade a partir de 1993, pois, com exceção feita ao ano de 95, ela tem
tido classificação anual regular desde então, o que significa que esteve própria
em mais de 50% do tempo.

As outras duas praias, dos Milionários e de São Vicente, permaneceram
impróprias durante todo o ano. Cabe ressaltar que essas praias apresentam
situação crítica há muito tempo. Suas condições sanitárias são muito ruins, o
que faz com que não sejam classificadas como próprias em nenhuma semana
há vários anos. Essas praias podem ser consideradas como sistematicamente
impróprias, apresentando, permanentemente, altos índices de coliformes
fecais, o que representa um alto risco à saúde pública. Elas necessitam de
medidas corretivas urgentes para evitar a chegada de esgotos em suas águas.
Sua localização em baia fechada agrava o problema, pois não há grande
renovação e circulação dessas águas, o que dificulta a diluição dessas
contribuições. Deveriam, também, ser objeto de estudo mais aprofundado por
parte dos órgãos de saúde.
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As praias de São Vicente mostram um comportamento bastante homogêneo
em termos de condição de balneabilidade ao longo do tempo. Não existe
diferença entre as classificações anuais observadas no ano anterior e as deste
ano.
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2.5.- SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA

2.5.1.- Água e Esgoto

Água

A região conta com um manancial hídrico capaz de atender a toda a demanda
de água na região. Constituem os principais mananciais hídricos da região os
Rios Cubatão, Mogi, Branco e Quilombo, que deságuam no estuário de Santos;
os Rios Itatinga, Itapanhaú, Capivari e Monos, além dos rios que deságuam no
mar entre Bertioga e Iguape. Seis deles contam com ponto de amostragem
para avaliar a qualidade da água, sendo um no Rio Capivari, dois no Rio
Cubatão, um no Rio Mogi, um no Rio Quilombo e um no Canal de Fuga 2.

O uso da água destina-se aos abastecimentos público e industrial, à recepção
de efluentes domésticos e industriais e à recepção de descargas dos canais de
fuga 1 e 2 da usina hidrelétrica Henry Borden, cujas águas procedem do
Sistema Alto Tietê, através do reservatório da Billings.

Vários investimentos foram feitos, a partir de 1992, para ampliar a oferta de
água na região, visando garantir o abastecimento de água potável, mesmo no
período de estiagem prolongada e afluxo acentuado de turistas. Para tanto,
foram instalados novos pontos de captação de água, ampliada a adução,
montadas novas unidades de recalque e tratados e construídos novos
reservatórios.

A região dispõe de um sistema integrado que abastece os municípios de
Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, que contou com a ampliação da
estação de tratamento de água dos Pilões, em Cubatão, com produção de 600
litros/segundo. A captação no Rio Mambu, em Itanhaém, atende Itanhaem,
Mongaguá e Praia Grande e, indiretamente, Santos, São Vicente e Cubatão,
com produção de 600 l/s de água. Peruíbe é atendido pela captação de águas
nos córregos Salgo e Catanduva, com capacidade de produzir 229 l/s. A oferta
de água para o Guarujá foi melhorada através da ampliação da captação do
Jurubatuba-Mirim.

O quadro seguinte resume a situação dos sistemas públicos de abastecimento
de água na UGRHI 7. O percentual de atendimento situa-se entre 81%
(Itanhaém) e 100% (Mongaguá, Praia Grande e Santos).

Praticamente, todo o abastecimento é feito a partir de captações de águas
superficiais.

Chama a atenção o alto índice de perdas que ainda ocorre na quase totalidade
dos sistemas, chegando a 47% nos municípios de Itanhaém, Mongaguá e Praia
Grande.
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Quadro 2.5.1.1 – Informações básicas sobre os sistemas de abastecimento de água – Ano base 1998

População Captação Sistema de Tratamento
Sistema

de
Distribuição

Município

Urbana % Atend. Manancial Classe Tipo

Vazão
(m3/dia)

Tipo (m3/dia) Perdas % Mediç. %
Sub-Bacia:  Rio Perequê (2)

Peruíbe 40.135 95 R. S. João,Quat.,Cabu Barr. sup. 1,30 Pen. / desinfec. e flúor 17.280 34 100
Peruíbe Ribeirão Guarauzinho Barr. sup. 0,44 Cloração 432

Total Sub-bacia 40.135 1,74 17.712 34
Sub-Bacia:  RIO ITANHAÉM (4)

Itanhaém 57.103 81 Rio Mambú Barr. sup. 29,7 Pen. / desinfec. e flúor 51.840 47
Itanhaém Córrego da Moenda Barr. sup. 0,38 Pen. / desinfec. e flúor 2.764,8
Itanhaém Córrego do Matão Barr. sup. 0,23 Pen. / desinfec. e flúor 2.754,8

Total Sub-Bacia 57.103 30,31 57.389,60 47
Sub-Bacia:  RIO AGUAPEU (6)

Mongaguá 26.803 100 Ribeirão das Antas Barr. sup. 0,97 Pen. / desinfec. e flúor 10.368 47 100

Total Sub-Bacia 26.803 0,97 10.368 47
Sub-Bacia:  RIO CUBATÃO (9)

Cubatão 96.587 98 Rio Cubatão Barr. sub 37,80 ETA convencional 345.600 43 100
Cubatão Rio Pilões Barr. sup. 10,77 ETA convecional 43.200

Total Sub-bacia 96.587 48,57 388.800 43
Sub-Bacia:  RIO PIAÇABUÇU (10)

Praia Grande 149.887 100 R. Gua.,Lar.,Ser.,Sod. Barr. sup. 1,90 Pen. / desinfec. e flúor 86.400 47

Total Sub-bacia 149.887 1,90 86.400 47



CBH BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 157

Quadro 2.5.1.1 – Informações básicas sobre os sistemas de abastecimento de água - Ano base 1998 (continuação)

População Captação Sistema de Tratamento
Sistema

de
Distribuição

Município

Urbana % Atend. Manancial Classe Tipo

Vazão
(m3/dia)

Tipo (m3/dia) Perdas % Mediç. %
Sub-Bacia:  ILHA DE SÃO VICENTE (11)

São Vicente 279.157 98 Córrego Itú Barr. sup. 0,74 Pen. / desinfec. e flúor 13.824 43 100
Santos 410.584 100 43 100

Total Sub-Bacia 689.741 0,74 13.824 86
Sub-Bacia:  ILHA DE SANTO AMARO (13)

Guarujá 226.073 99 Rio Jurubatuba Barr. sup. Pen. / desinfec. e flúor 145.152 32 100
Guarujá Rio Jurubatuba-Mirim Barr. sup. Pen. / desinfec. e flúor 43.200

226.073 188.352 32

Sub-Bacia:  RIO ITAPANHAÚ (17)
Bertioga 16.060 82 Rio Furnas e Pelaes Barr. sup. 0,68 Pen. / desinfec. e flúor 8.640 42 100
Bertioga (1) Rio Itapanhaú Flutuante 45,00 ETA convecional 3.456 4 100
Bertioga (1) Rio das Pedras Barr. sup. 1,38 Pen. / desinfec. e flúor 2.592
Bertioga (1) Rio Iriri Barr. sup. Pen. / desinfec. e flúor 604,8
Bertioga (1) Rio São Lourenço Barr. sup. Cloração 302,4
Bertioga (2) Rio Itapanhaú Barr. sup. 45,00 ETA convecional 14.428,8

Total Sub-Bacia 16.060 92,06 30.024 46
Total Geral 1.302.389,00 176,29 792.869,0
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A análise da qualidade da água distribuída é feita pela Secretaria da Saúde,
por meio do programa PROÁGUA. Os estudos laboratoriais incluem a pesquisa
de parâmetros bacteriológicos, físico-químicos e cloro residual livre, além do
flúor.

O quadro abaixo mostra os resultados obtidos durante o ano de 1998 na
UGRHI 7.

Foram utilizadas as seguintes indicações:

•  N1 – Todas as amostras analisadas atenderam aos padrões de potabilidade
da Portaria 36/90;

•  N2 – Até 30% das amostras não atenderam aos padrões; e
•  N3 – Mais de 30% das amostras não atenderam aos padrões.

Em alguns casos, assinalados com (*), o número de amostras analisadas foi
inferior a seis, sugerindo que o resultado deve ser considerado com reservas.

Quadro 2.5.1.2 – Níveis de qualidade da água distribuída na UGRHI 7

Parâmetros
Município

Bacterio-
lógicos

Físico-
Químicos

Cloro Res.
Livre Flúor

Bertioga N2 N3 N3 N3
Cubatão N1 N3 N1* N2
Guarujá N2 N2 N1 N3
Itanhaém N2 N3 N2 N2
Mongaguá N2 N3 N1* N3
Peruíbe N2 N3 N2 N3
Praia Grande N2 N2 N2 N2
Santos N2 N3 N1 N2
São Vicente N1 N3 N2 N2
Fonte: PROÁGUA/98

De uma maneira geral, a qualidade da água distribuída não atende aos
padrões da Portaria 36/90, principalmente no tocante aos parâmetros físico-
químicos. As situações mais críticas são encontradas nos municípios de
Bertioga e Peruíbe.

Esgoto

A cobertura da rede de coleta de esgoto ainda é insatisfatória no conjunto dos
municípios da Baixada Santista (em torno de 57%), sendo essa média
fortemente influenciada pela melhor cobertura de Santos (superior a 94%).

Mongaguá apresenta a pior situação pois ainda não existe rede coletora de
esgotos. Na sede do município de Itanhaém apenas 11% da população dispõe
de coleta de esgotos, conforme mostra o quadro adiante.
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Com relação ao tratamento, a situação também é precária, não passando, em
média, de 20% do esgoto coletado. Além de Mongaguá que sequer possui rede
coletora, Itanhaém trata apenas 10% dos esgotos, Cubatão 30% e Guarujá
50%.

Os municípios de Santos, Guarujá e Praia Grande lançam seus esgotos no
mar, via emissários submarinos. Os esgotos de São Vicente parcialmente
estão interligados ao emissário de Santos.

As informações relativas aos sistemas públicos de esgoto foram levantadas em
campo e acham-se no Quadro 2.4.5.1, apresentada no item 2.4.5.
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2.5.2.- Resíduos Sólidos

No ano de 1995 a Fundação SEADE, por meio da Pesquisa Municipal
Unificada, e a CETESB nos anos de 1995/97, levantaram a situação da coleta
dos resíduos sólidos nos municípios paulistas.

O quadro abaixo fornece os percentuais de áreas urbanas da Baixada Santista
atendidas por serviço de coleta de lixo. Nota-se que Itanhaém dispunha, em
1995, de coleta apenas em 65% da área urbana e São Vicente em 95%; Em
1997, os respectivos percentuais melhoraram para 95% e 98%. Cubatão teve
reduzido o índice de atendimento de 100% para 97%.

Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande, embora sejam municípios importantes,
não disponibilizaram os seus dados em 1995. Os demais municípios atendem a
100% de suas áreas urbanas.

Quadro 2.5.2.1 - Coleta de lixo na UGRHI 7

Percentual da área urbana
atendida pelo serviço de coleta

de lixo (F1)

Quantidade de
lixo domiciliar-

comercial
coletado

(ton/mês) (F2)

Quantidade de
lixo hospitalar

coletado
(kg/mês) (F2)

1995 1997 1995 1995
    Bertioga 100 100 900 2000
    Cubatão 100 97 1686,7 15650
    Guarujá 100 100 4800 18200
    Itanhaém 65 95 ... 2400
    Mongaguá NR 100 NR ...
    Peruíbe ... 100 ... ...
    Praia Grande NR 100 NR ...
    Santos 100 100 11000 90000
    São Vicente 95 98 4818,78 12826
    UGRHI 7 23205,48 141076
FONTES
(F1) - Fundação Seade/Pesquisa Municipal Unificada - PMU
(F2) - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Cetesb
N.R.  Não respondeu
...  Dado não disponível

No mesmo quadro estão registradas as quantidades de lixo hospitalar e
domiciliar/comercial coletadas.

Quanto ao lixo hospitalar, não estão disponíveis os dados de todos os
municípios da UGRHI. Sem considerar o lixo hospitalar produzido por
Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande, tem-se um total mensal de 141 toneladas.

Desse total, Santos responde por 90 toneladas, vindo em seguida, Guarujá
(18,2 toneladas), Cubatão (15,65 toneladas) e São Vicente (12,83 toneladas).

A disposição final dos resíduos sólidos foi analisada no item 2.4.5. Deve-se
notar, entretanto, que as informações levantadas em campo, em muitos casos,
não conferem com as disponibilizadas pela Fundação SEADE.
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2.5.3.- Saúde Pública

Do ponto de vista de análise dos impactos da qualidade dos recursos hídricos,
em especial das águas de abastecimento domiciliar, na saúde da população, é
importante conhecer o que tem ocorrido com a taxa de mortalidade infantil e as
taxas de mortalidade relativas às doenças de veiculação hídrica.

O quadro a seguir mostra a situação da mortalidade infantil na UGRHI, anos
1995/96/97, conforme dados divulgados pela Fundação SEADE. Trata-se do
número de óbitos ocorridos entre menores de um ano, em um determinado
ano, por mil nascidos vivos nesse mesmo ano.

Quadro 2.5.3.1 - Taxa de mortalidade infantil

Taxa de mortalidade infantil
(por mil nascidos vivos)

1995 1996 1997
   Bertioga 34,30 38,85 41,20
   Cubatão 26,67 21,32 19,84
   Guarujá 35,93 31,05 26,21
   Itanhaém 37,58 29,29 29,77
   Mongaguá 75,47 20,40 35,52
   Peruíbe 38,79 29,79 26,98
   Praia Grande 41,03 36,90 27,67
   Santos 26,14 25,52 21,52
   São Vicente 33,74 26,76 30,20
   UGRHI Baixada Santista 33,69 28,43 26,24
   Estado de São Paulo 24,58 22,74 21,60

Embora alguns municípios tenham, nesse período, conseguido reduzir a taxa
de mortalidade infantil, como Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia
Grande e Santos, os demais não apresentaram o mesmo desempenho.
Mongaguá reduziu sensivelmente a taxa de mortalidade infantil, de 1995 para
1996 porém, voltou a crescer em 1997. São Vicente tem a sua taxa flutuando
em torno de valores superiores àqueles do Estado e da própria UGRHI.

De uma forma geral, tem melhorado a situação nos últimos anos. Entretanto, a
mortalidade infantil nesta região ainda é superior à média do Estado de São
Paulo. Note-se que a taxa de mortalidade infantil do Estado caia de 24,58 em
95, para 21,60 em 97.

No levantamento da mortalidade por doenças de veiculação hídrica, a
Fundação SEADE considerou as enterites, hepatite infecciosa e
esquistossomose, que estão mais associadas às condições sanitárias do local
de residência da criança.
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O quadro seguinte registra os dados de mortalidade infantil por causas de
veiculação hídrica. Esta taxa mede o risco de uma criança vir a morrer por
causa de veiculação hídrica antes de completar um ano de vida. Definida como
T.M.I. (C.V.H.), é igual ao número de óbitos infantis por causas de veiculação
hídrica, ocorridos em um determinado período, multiplicado por mil e dividido
pelos nascidos vivos nesse período.

Quadro 2.5.3.2 - Taxa de mortalidade infantil por causas de veiculação
hídrica

Taxa de mortalidade infantil por causas de veiculação hídrica
(por mil nascidos vivos)

1995 1996 1997
   Bertioga 0 0 0
   Cubatão 0,97 0,45 0
   Guarujá 1,01 1,38 0,52
   Itanhaém 1,63 0,79 0
   Mongaguá 4,19 0 0
   Peruíbe 0 0,99 0
   Praia Grande 2,16 1,62 0,29
   Santos 0,64 0,16 0,47
   São Vicente 2,2 0,19 0,93
   UGRHI Baixada Santista 1,35 0,68 0,45
   Estado de São Paulo 1,18 0,81 0,61

Neste caso, a situação média da UGRHI melhorou ao longo dos anos e,
também, em relação ao Estado de São Paulo. Apenas os Municípios de Santos
e São Vicente, por sinal os mais populosos, tiveram suas taxas flutuando entre
os valores médios máximo e mínimo da UGRHI e do Estado.

No quadro seguinte são apresentadas as informações disponibilizadas pelo
SEADE, relativas à mortalidade de menores de cinco anos, por causas de
veiculação hídrica, calculadas por lotes de 100 mil crianças de 0 a 4 anos.

Embora os números flutuem, sem mostrar uma tendência clara de evolução,
nota-se que a situação piorou sensivelmente em Santos e São Vicente, no
período em destaque. Em toda a bacia, a taxa média caiu de 20,93 em 96, para
14,62 em 97. Nesse mesmo período, o Estado de São Paulo apresentou uma
queda na taxa de 22,35 para 15,65. Por razões técnicas, o SEADE não
disponibilizou os dados de 95 para a UGRHI e o Estado.
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Quadro 2.5.3.3 - Taxa de mortalidade de menores de cinco anos por
causas de veiculação hídrica

Taxa de mortalidade de menores de cinco anos por causas de
veiculação hídrica

(por 100 mil crianças)

1995 1996 1997
   Bertioga 0 64,98 0
   Cubatão 3,08 11,15 0
   Guarujá 3,02 41,95 25,58
   Itanhaém 3,85 19,25 0
   Mongaguá 4,65 0 40,13
   Peruíbe 0 25,6 22,35
   Praia Grande 6,25 40,51 7,17
   Santos 2,72 4,08 10,91
   São Vicente 6,13 11,99 18,56
   UGRHI Baixada Santista 20,93 14,62
   Estado de São Paulo 22,35 15,65
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2.6.-  ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI E  GESTÃO AMBIENTAL

A Bacia Hidrográfica da Baixada Santista contém importantes áreas sob
proteção legal, ocupando parcelas significativas de seu espaço,
compreendendo Unidades de Conservação e áreas com características
especiais, protegidas por medidas específicas. São consideradas como
Unidades de Conservação propriamente ditas, segundo resoluções do
CONAMA, os Parques Estaduais, as Áreas de Proteção Ambiental - APA, as
Estações Ecológicas e a Área de Relevante Interesse Ecológico- ARIE. As
demais áreas correlatas, embora não denominadas como Unidades de
Conservação Ambiental em diplomas legais, são também especialmente
protegidas pelo Poder Público com o objetivo de proteção, preservação ou
controle ambiental: Área Natural Tombada, Reservas Indígenas (às quais se
podem somar atualmente as áreas remanescentes de quilombos, conforme
determina a Constituição Federal) e  Monumentos Culturais.

2.6.1-  Unidades de Conservação e Áreas Naturais Tombadas da Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista

As Unidades de Conservação – tanto federais como estaduais e municipais -
possuem  diferentes níveis de restrição ao uso do solo e à utilização dos
recursos naturais. A maioria possui superposição legal e espacial de áreas  ou
têm fronteiras entre si, além de apresentarem conflitos nos seus conceitos e
objetivos. O Mapa de  Unidades de Conservação Ambiental (escala 1:
250.000), extraído do Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do
Estado de São Paulo:  Parte I -Litoral (Mapa M7 ...Anexo...), contém os
espaços territoriais protegidos  mais importantes da bacia.

De acordo com a Resolução Nº 13 de 6/12/90 do CONAMA as restrições de
uso do solo se estendem aos entornos das unidades, até um raio de 10
quilômetros e 300 metros, além do limite dos tombamentos (Decreto Estadual
Nº 13.426 de 16 de 16/03/79,artigos 137 e 138).

 A relação das unidades e seus respectivos diplomas legais e os  Municípios
onde estão localizadas constam do  Quadro 2.6.1.
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Quadro 2.6.1.1 - Unidades de Conservação e Áreas Naturais Tombadas da
Bacia Hidrográfica da Baixada Santista.

Áreas
Protegidas

Municípios
Área total

aproximada
(ha)  e

Administra-
ção

Regulamentação
Legal Observação

Parque
Estadual da
Serra do Mar

Bertioga,
Santos,
Cubatão,
Praia
Grande,
Mongaguá,
Itanhaém e
Peruíbe.

315.390 há

Instituto florestal

Decreto Estadual Nº
10.251 de 30/08/77,
alterado pelo Decreto
Estadual  13.313 de
6/03/79
Decreto Estadual
19.448 de 30/08/82

Tombamen-
To da Serra
do Mar

Bertioga,
Santos,
Cubatão,
Praia
Grande,
Mongaguá,
Itanhaém e
Peruíbe.

1.300.000 há

CONDEPHAAT

Decreto Estadual
13.426 de 16/03/79
Resolução Estadual
Nº 7 de 1/2/93
(CONDEPHAAT)

Na UGRHI  07
grande parte da
área faz parte do
Parque Estadual
da Serra do Mar.

Parque
estadual
xixová - japuí

Praia Grande
e São
Vicente

901 há
Decreto Estadual
37..536 de 27 de
setembro de 1.993

-

APA CIP –
área de
proteção
ambiental de
cananéia-
iguape-
peruíbe
(Federal)

Peruibe
217.060 há

IBAMA

Lei Federal Nº 6.938
de 31/08/81
Decreto Nº 88.351 de
l.06/83 e
Decreto Nº 89.532 de
6/04/84

Legislação
multiplamente
protegida: na
URGS 7  está
inserida na  EE
Juréia-Itatins e
Arie da Iilha da
Queimada
Pequena,
Queimada
Grande e Ilha do
Ameixal.

Apa
municipal
santos –
continente

Bertioga
Prefeitura
Municipal de
Bertioga

Lei Complementar Nº
54 de 09/06 de 1.992

Incide  parte na
área de
Tombamento da
Serra do Mar

Aldeias
indígenas:
1) bananal
2)i taóca
3)aguapeú
4) rio branco
obs: reserva
rio branco
federal e as
demais
estaduais

1) Peruíbe
2)Mongaguá
3)Mongaguá
4) Itanhaém
e  São
Vicente

1) 480,47 há
2) 544.61 há
3) 4398    há
4) 2851,1 há

1) Decreto Estadual
Nº 4.301 de
28/10/1927.
Homologada pelo
Decreto Federal de
16/05/1994;
2) Reconhecida pelo
governo  estadual em
27 de setembro de
1.993(em processo
de identificação).;
3) Portaria Nº 411 de
22/06 1994;
4) Decreto Federal
Nº 94.224 de
14/04/1987.

.
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continuação

Áreas
Protegidas

Municípios
Área total

aproximada
(ha)  e

Administra
ção

Regulamentação
Legal Observação

Parque Estadual
Marinho da
Lage de Santos
(Lage do
Bandolim,
Parceal
Brilhante, Lage
de Santos,
Parcel Sul e
Parcel Novo)

Santos

5.000 há
envolvendo
rochedos e águas
marinha
adjacentes

Prefeitura
Municipal de
Santos

Decreto Estadual
Nº 37.537 de
27/09/93

Dista 16,8 milhas
náuticas da costa

Estação
Ecológica
Federal  (Ilha de
Peruibe,
Queimada
Pequena, Ilhote
e Lage Noite
Escura)

Peruíbe
(parte)

12  ha de ilhas e
ilhotas do Mun. de
Peruibe

IBAMA

Decreto Federal
92.964 de 21/07
de 1986

Ilha Queimada
Pequena e Iha
Queimada
Grande também
constitui ARIE
Federal

Estação
Ecológica
Estadual Juréia-
Itatins

Peruíbe 79.270há

Instituto Florestal

Decreto Estadual
Nº 31.650 de
8/04/1958
Resolução 11
de 1./12 de
1.977  do
CONDEPHAAT
Decreto Estadual
Nº 24.646 de
20/01/86
Lei Estadual
 Nº 5.649 de
28/04/87

Contém a ARIE
da Ilha do
Ameixal, Aspe da
Juréia

ARIE - Área de
Especial
Interesse
Científico –
Federal:
1)Ilha da
Queimada
Pequena;
2)Ilha da
Qauimada
Grande;
3) Ilha do
Ameixal.

1)ARIE Ilha
da Queimada
Pequena e
Grande nos
Municípios de
Itanhaém e
Peruibe
2) ARIE da
Ilha do
Ameixal no
Município de
Peruíbe.

1)  33há
2) 400 há

IBAMA

1) Decreto
Fderal  91.887
de 5/11/85
(SEMA);
2) Decreto
Federal Nº
91.889 de
5/11/1985
(SEMA)

1) ARIE das Ilhas
Queimada
Pequena e
Grande estão
inseridas na APA
Cananéia-
Iguape-Peruibe;
2) ARIE da Ilha
do Ameixal situa-
se dentro dos
limites da EE
Juréia/Itatins.

Tombamento da
Paisagem
envoltória do
Caminho do Mar

Cubatão CONDEPHAAT Resolução SCET
S/N de 13/09/72
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continuação

Áreas
Protegidas

Municípios
Área total

aproximada
(ha)  e Administra

ção

Regulamentaçã
o Legal Observação

Tombamento do
Morro do
Manduba, do
Pinto ou Toca
do Índio, do
Icanhema ou
Ponte Rasa

Guarujá CONDEPHAAT Resolução SC -
66 de 10/12/85

Tombamento do
Sítio
Remanescente
do Outeiro de
Santa Catarina

Santos CONDEPHAAT Resolução SC -
07 de 09/04/86

Tombamento do
Vale do
Quilombo

Santos CONDEPHAAT Resolução SC -
60 de 22/10/88

Tombamento
dos
Remanescentes
da Vila Colonial
de São Vicente
e Porto das
Naus, Ponte
Pensil

São Vicente
-

-

Reserva
Indígena de Rio
Silveiras
(Federal)

Bertioga

948,4 há
Fundação
Nacional do Índio-
FUNAI

Decreto Federal
Nº 94.568 de
08/07/87

Fontes: Atlas das unidades de conservação do Estado de São Paulo – Parte I
SMA/1998 e Carta do Meio Ambiente e de sua Dinâmica–Baixada Santista, SMA/1985

As categorias de áreas protegidas da Bacia da Baixada Santista possuem as
seguintes características, considerando os seus respectivos instrumentos
legais :

Os Parques foram criados para a resguardar atributos excepcionais da
natureza com proteção integral da flora, fauna, das belezas naturais -
atendendo ainda objetivos educacionais, recreativos, científicos (Artigo 5 do
Código Florestal, Lei Federal 4.771 de 15/09/65). Os parques nacionais e
estaduais foram regulamentados pelo Decreto Federal Nº 84.017 de 21/09/79 e
pelo Decreto Estadual Nº 25.341 de 4/o6/86, que estabelecem normas para um
manejo ecológico adequado. Na Bacia da Baixada Santista são encontrados 3
unidades: Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual Xixová - Japuí e
Parque Estadual Marinho da Lage de Santos.

O Parque Estadual da Serra do Mar constitui o maior parque e a mais extensa
unidade de conservação do Estado de São Paulo.

2. Área Natural Tombada (Tombamento de Serra do Mar e demais
monumentos e áreas): o instrumento jurídico destinado a proteger o patrimônio
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cultural e natural com restrições de uso que assseguram a preservação e
manutenção de suas características históricas, arqueológicas, turísticas,
científicas ou paisagísticas, podendo ser instituídas em propriedades públicas
ou privadas.

De acordo com a Legislação Federal (Decreto-Lei Nº 25 de 30/11/37), os
monumentos naturais, os sítios e paisagens de interesse a preservar e
conservar, as feições notáveis da natureza são equiparados aos bens do
patrimônio histórico e artístico nacional.

3. Áreas de Proteção Ambiental - APA ( na bacia representadas pela
APA CIP- Cananéia-Iguape -Peruibe, APA  Municipal Santos - Continente):
criadas pela Lei Federal Nº 6.902 de 27 de abril de 1.981, definem zonas
destinadas ao exercício das atividades de uso do solo compatíveis e a proteção
de porções áreas de maior importância ecológica do Território Nacional,
respeitando as áreas consideradas de preservação permanente de acordo com
o Código Florestal. Contém disciplinamento específico em áreas de domínio
público ou privado, sem desapropriação da propriedade.

Conforme o Decreto Federal Nº 89.336 de 31 de janeiro de 1984, as reservas
ecológicas públicas ou privadas, localizadas dentro das APA’s constituirão
zonas de preservação da vida silvestre.
A APA Cananéia -Iguape-Peruíbe abriga outras unidades de conservação que
se superpõem, fazem fronteira ou estão próximas de seu território.

4. Estações Ecológicas: criadas pela Lei Federal Nº 6.902 de 27 de abril
de 1981 - são  destinadas  à realização de pesquisas básicas e aplicadas de
ecologia, bem como a proteção ambiental e ao desenvolvimento de educação
conservacionista. São áreas caracterizadas pelo alto grau de preservação dos
recursos naturais, com no mínimo 90% de seu território destinado a
preservação integral da biota. Nos limites da bacia ocorrem a Estação
Ecológica Estadual Juréia-Itatins,  Estação Ecológica Federal Ilha de Peruíbe,
Queimada Pequena, Ilhote e Lage Noite Escura

5. Terras Indígenas (Aldeias Indígenas do Bananal, Itaóca, Aguapeú,
Rio Branco e Rio Silveiras): a Constituição Federal de 1988 (Artigo 231,
Capítulo VIII) estabelece que as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios
destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das
riquezas naturais nelas existentes, sendo inalienáveis e indisponíveis, e os
direitos sobre elas, imprescindíveis. Cabe, portanto à União demarcá-las,
protegê-las ( incluindo seus bens).

Parte das terras indígenas não estão devidamente demarcadas ou
regularizadas, aguardando procedimentos para a legalização fundiária,
mediante o pagamento de indenizações e reassentamentos de ocupantes não
indígenas.

6. Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE (representadas pelas
unidades de Ilha Queimada Pequena e Ilha Queimada Grande): correspondem
as áreas que apresentam características naturais extraordinárias ou que
abriguem exemplares raros da biota regional, exigindo cuidados especiais por
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parte do Poder Público. As ARIE's foram criadas pela Lei Federal Nº 6.931/81
(Artigos Segundo e Terceiro) com a finalidade de assegurar a manutenção dos
ecossistemas naturais de importância regional ou local, além de regular o uso
admissível dessas áreas, afim de compatibilizá-las com os objetivos de
conservação ambiental.

7. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - REBIOs : A  Unesco nas
últimas décadas vem se empenhando para escolher áreas representativas dos
grandes ambiente do mundo, contendo diferentes biomas (costas, ilhas,
montanhas, etc.), destinados a conservar uma amostragem da diversidade do
planeta. Estas áreas serão pesquisadas e acompanhadas para entendimento
de sua evolução, sem interferência humana e porções com gestão equilibrada
mesmo em áreas de recuperação. A iniciativa envolve a implantação de redes
REBIOs adaptadas ao manejo sustentável de recursos naturais, voltadas para
o desempenho simultâneo de funções de conservação (proteção aos recursos
genéticos), logísticas (apoio à pesquisa e educação) e de desenvolvimento
econômico e social, mediante o uso racional e sustentável dos recursos dos
ecossistemas e mediante a cooperação das populações envolvidas.

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em fase de viabilização, estende-se
desde o Estado do Rio Grande do Sul até o Ceará devendo ser uma das
maiores do mundo, podendo agregar  outras áreas ou Unidades de
Conservação no seu entorno.

Além das áreas protegidas elencadas, os terrenos da Marinha e seus
acréscimos também estão submetidos a legislação de proteção especial.
Constituem faixas de terreno situadas na costa marítima, até uma profundidade
de 33 metros, medidas horizontalmente, em direção à terra, a partir da posição
da linha de preamar média de 1831. Seus terrenos localizados no continente,
na costa e nas margens de rios e lagoas são delimitados até onde se faça
sentir a influência das marés, assim como nas ilhas situadas em  zonas que
recebem a mesma influência. De acordo com a Constituição Federal, estes
terrenos são considerados bens da União (Artigo 20, parágrafo VII).
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2.6.2.- Conflitos com a legislação ambiental e as diretrizes do
Zoneamento Costeiro

 As pressões para a apropriação dos recursos naturais na região da Baixada
Santista, tem gerado numeroso conflitos que exigem equacionamentos
compatíveis com a promoção de desenvolvimento sustentável e a manutenção
e recuperação da qualidade dos ecossistemas costeiros.

A Quadro 2.6.2.1. contém alguns conflitos de destaque relacionados ao uso e
ocupação do solo que surgiram durante as reuniões públicas entre órgãos
públicos e a sociedade civil que ilustram o desafio a ser enfrentado para
viabilizar o gerenciamento costeiro no Estado de São Paulo. Os conflitos
elencados constam do  Mapa de Cobertura Vegetal e Área Urbanizada – Áreas
Degradadas e Principais Conflitos(modificado de SMA/CETESB/EMPLASA,
1991).

Quadro 2.6.2.1. .Conflitos de atividades com o Zoneamento Ecológico-
Econômico  da Baixada Santista .

Área

Local e tipo de
empreendimento  Características e natureza do conflito

1 Barra do Una
Peruíbe

Ocupação irregular na Estação Ecológica
Juréia-Itatins

2 Guaraú
Peruíbe

Loteamento que exige supressão de
vegetação incompatível com a legislação

3 Prainha
Peruíbe

Ocupação em área de praia situada em faixa
da marinha

4 Parque Peruíbe
Perúibe

Ocupação em morro conflitando com os usos
permitidos pela proposta de Zoneamento

5 Estrada marginal à ferrovia
Perúibe

Desconformidade com as exigências de
preservação de remanescente da Mata de
Restinga

6 Trilha Fundo do
Embraparque
Itanhaém

Desconformidade com as exigências de
preservação de remanescente da Mata de
Restinga

7 Loteamento Jardim
Anchieta
Itanhaém

Desconformidade com as exigências de
preservação de remanescente da Mata de
Restinga

8 Curva da Rodovia
Itanhaém

Ocupações incompatíveis com as exigências
de preservação da Mata de Restinga e
ameaça a manguezal

9 Mangue Pirigüi
Itanhaém

Ocupações incompatíveis com as exigências
de preservação da Mata de Restinga e
ameaça a manguezal

10 Jd. Coronel (Rio Preto)
Itanhaém

Adensamento urbano incompatível com os
critérios de zonamento

11 Avenida Perimetral
Mongaguá

Via que pode exercer função indutora de
ocupação em área não adensável pelos
critérios de zoneamento

12 Reserva Indígena
Aguapeú
Mongaguá

Necessidade de regularização fundiária de
terras indígenas
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Quadro 2.6.2.1. .Conflitos de atividades com o Zoneamento Ecológico-
Econômico  da Baixada Santista  (continuação)

Área

Local e tipo de
empreendimento  Características e natureza do conflito

13 Gasoduto de Merluza
Mongaguá Conservar faixa de Segurança não ocupada

14
Família Trigo (Vila
Antártica)
Praia Grande

Definição correta de limites de mangues

15 Área Tude Bastos
Praia Grande

Adensamento urbano proposto incompatível
com critérios de  zoneamento

16 Área Shopping
Praia Grande

Supressão de taxa de vegetação de Restinga
e uso incompatível com critérios de
zoneamento

17 Parque Xixová – Japuí
São Vicente

Supressão de taxa de vegetação de Restinga
e uso incompatível com os critérios de
zoneamento

18 Morro dos  Barbosas
São Vicente

Expansão de ocupação ameaça
remanescente da mata de encosta

19
Morro do Itararé
São Vicente Expansão de ocupação ameaça

remanescente da mata de encosta

20 Ilha Barnabé
Santos Expansão portuário em área de mangue

21 Monte Cabrão
Santos

Expansão de ocupação ameaça
remanescente da mata de encosta

22
Alemoa
Santos Expansão retroportuária em área de mangue

23 Desembocadura do túnel
Santos

Impacto no sistema viário causa pelo número
excessivo de caminhões estacionados na
zona do Porto

24 Ceasa e áreas adjacentes
Cubatão

Empreendimento ameaça suprimir Mata de
Restinga e Manguezal remanescente

25 Vila Esperança
Cubatão Expansão de ocupação em área de Mangue

26
Faixa lindeira à ferrovia -
Vila Nova
Cubatão

Expansão de área retroportuária  em
Mangue

27 Dique do Furadinho
Cubatão

Expansão de área retroportuária e industrial
em  Mangue

28
Porto da Cosipa / Ultra
Fértil
Cubatão

Expansão de área portuária  em  Mangue

29 Área do estuário
Cubatão

Expansão de área retroportuária e industrial
em  Mangue

30 Morro Marinho
Guarujá

Expansão urbana exigindo supressão de
vegetação incompatível

31
Faixa Retroportuária SP
55
Guarujá

Expansão de área retroportuária  em
Mangue

32 Mangue Grumaú
Guarujá Ocupação em área de mangue

33
Conceiçãozinha e Mangue
Pouca Saúde
Guarujá

Ocupação em área de mangue
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Quadro 2.6.2.1. .Conflitos de atividades com o Zoneamento Ecológico-
Econômico  da Baixada Santista  (continuação)

Área

Local e tipo de
empreendimento  Características e natureza do conflito

34
Cing e Mangues
Adjacentes
Guarujá

Ocupação em área de mangue

35 Península da Enseada
Guarujá

Expansão de ocupação ameaça mata de
encosta

36 Riveira de São Lourenço
Bertioga

Desconformidade com as exigências de
preservação de remanescente da Mata de
Restinga

37 Balneário Mogiano
Bertioga

Ocupação em área de remanescente de
Restinga incompatível com as exigências de
preservação

38 Mangue Saboó
Santos

Expansão de área portuária e retroportuária
em  Mangue

39 Morada da Praia
Bertioga

Ocupação em área de remanescente de
Restinga incompatível com as exigências de
preservação

40 Costa Blanca
Bertioga

Ocupação em área de remanescente de
Restinga incompatível

Fonte: Levantamentos para o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro,
SMA/1999 (em andamento)
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2.6.3.- Modelo Institucional, Planejamento e Gestão

Na Baixada Santista , além do Gerenciamento dos Recursos Hídricos (Lei
Estadual 7.663/91), estão em andamento outras iniciativas e programas de
gestão regional que - embora voltados para diferentes objetivos -   apresentam
superposições em algumas áreas ou setores afins. É o caso das iniciativas
relacionadas a metropolização da Baixada Santista e do Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro.

O movimento pela Criação da Região Metropolitana da Baixada Santista e as
atividades já em andamento, envolvem praticamente os mesmos municípios
que integram os limites da bacia hidrográfica em estudo. Os governos
municipais  vem se estruturando para enfrentar problemas locais ,  baseado no
entendimento de que muitos, podem ser equacionados ao nível regional,
condição dada pela semelhança de suas realidades.

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, apoiado na Lei 10.019 de 3 de
julho de 1.998, a partir da Lei 7.661 de 16 de maio de 1.998 que instituiu o
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, fundamentado na Política Nacional
de Meio Ambiente e tem como objetivo planejar e administrar a utilização dos
recursos naturais da Zona Costeira, visando a melhoria da qualidade de vida
das populações locais na perspectiva de um desenvolvimento sustentável. De
acordo com este  plano o Litoral Paulista foi subdividido em quatro setores –
dos quais a Baixada constitui unidade composta praticamente pelos mesmos
municípios da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. O Plano de
Gerenciamento Costeiro conta com instrumentos de planejamento e
gerenciamento e tem como objetivo uma administração descentralizada e
participativa. A sua implementação exigirá  ações articuladas e coordenadas
entre os municípios e os diversos setores públicos e privados e a sociedade
civil, afim de que as ações, intervenções e investimentos propiciem uma
valorização ambiental da região, revertendo os principais focos de degradação
ambiental  e propiciem uma melhoria do padrão de vida da população.

Constitui instrumentos fundamentais do plano de gerenciamento no Estado de
São Paulo: o zoneamento ecológico-econômico que contém normas
disciplinadoras para o uso e a ocupação do solo e o manejo dos recursos
naturais; o sistema de informações composto por dados cartográficos,
estatísticos e de sensoriamento remoto, destinados a  instrumentalizar
avaliações  periódicas da qualidade ambiental; os planos de ação e gestão
compatíveis com as diretrizes de zoneamento e o monitoramento e controle
voltados para orientar licenciamento e a fiscalização de atividades socio-
economicas.
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2.7.- ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS

Os cursos d’água da Baixada Santista têm suas nascentes no topo do planalto
da Serra do Mar, alguns percorrendo uma faixa plana no planalto. Em seguida,
as calhas fluviais adentram a encosta litorânea com acentuados declives, no
sopé da serra as calhas passam a escoar sobre leitos com declividades
reduzidas, atingindo valores mínimos nas desembocaduras ou nos estuários,
sujeitando-se aos meandramentos

A topografia característica é também a origem das altas precipitações no trecho
da serra em virtude do favorecimento à ocorrência do fenômeno orográfico. Os
cursos d’água, principalmente os rios Cubatão e Mogi, nas épocas das cheias
provocam erosões, inundações e assoreamentos, causando grandes prejuízos
às indústrias da Baixada Santista.

Em Relação Ao Meio Físico

Na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, além da presença de áreas
degradadas, ocorrem várias áreas contaminadas, estas especialmente nos
Municípios de Cubatão, Santos, Praia Grande e São Vicente. Os dados
obtidos, permitiram identificar e agrupar - em função dos objetivos do presente
relatório - as principais fontes e áreas naturais degradadas e poluídas em
superfície:

- Áreas Degradadas:  degradação da vegetação provocada por
desmatamento,   degradação da vegetação produzida pela emissão de
poluentes gerados na área do Complexo Industrial de Cubatão, Manguezais
Degradados, Áreas Degradadas por Mineração, Favelas e Subhabitações,
Lixões, Áreas degradadas por processos erosivos continentais e áreas
assoreadas;

- Áreas contaminadas: Áreas Contaminadas e sujeitas a Contaminação
por Fontes Potencialmente Poluidoras (Resíduos Químicos variados).

Dados sobre a degradação de áreas naturais da bacia foram obtidos do Mapa
de Cobertura Vegetal e Área Urbanizada dos Municípios da Baixada Santista,
em escala 1: 50.000 (SMA/CETESB/EMPLASA,1991).

Neste mapa foram lançadas outras informações obtidas dos seguintes fontes:
Carta do Meio Ambiente e de sua dinâmica – Baixada Santista, CETESB/ 1985,
Levantamentos para a  Consulta Nacional Sobre o Saneamento e do Meio
Ambiente Urbano, IBAM/1994 e Levantamentos para o Zoneamento Ecológico-
Econômico da Baixada Santista, coordenado pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente.(em andamento).

 Esta compilação gerou o Mapa de Cobertura Vegetal e Área Urbanizada –
Áreas Degradadas e Principais Conflitos (Mapa M8 -Anexo..), apresentado em
escala 1: 130.000 (modificado de SMA/CETESB/EMPLASA, 1991). O mapa
contém portanto, informações indicativas sobre áreas degradadas e poluídas.
Seus dados indicativos também expressam a falta de informações mais
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detalhadas principalmente, sobre as fontes e formas de contaminação na
Baixada Santista e, o grau de comprometimento do solo e dos recursos
hídricos.

Este Mapa contém a seguinte legenda: Formações Primárias  da Mata
Atlântica, Mata de  Restinga e Mata Paludosa; Formações Secundárias da
Mata Atlântica  e da Mata de Restinga; Vegetação Degradada por Ocupação
ou Desmatamento da Mata Atlântica e da Mata de Restinga; Vegetação
Degradada por Poluição Atmosférica; Estágios Iniciais de Sucessão da Mata
Atlântica; Vegetação  Degradada por Atividade Mineral; Manguezal Íntegro e
Manguezal Degradado; Reflorestamento; Cultura Agrícola / Bananicultura /
Campo Antrópico; Área Urbanizada;  Área de Expansão Urbana; Área de
Aterro;  Extração de Areia em Atividade; Extração de Solo para Aterro;  Favelas
e Subhabitações;  Indústrias com Alto e Moderado Potencial de Poluição do Ar,
Solo e Águas;  Área Sujeita a Contaminação por resíduos químicos , Área
Contaminada por Resíduos Químicos, Área com Alto Risco de Contaminação.
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2.7.1.- Áreas Degradadas por Processos Erosivos Continentais
(Erosões/Escorregamentos)  e Assoreamentos

A bacia hidrográfica é uma unidade ecossistêmica e morfológica que integra os
impactos das interferências antrópicas sobre os recursos hídricos. Constitui um
sistema aberto que recebe energia fornecida pela atuação do clima e dos
agentes geológico-geomorfológicos locais e elimina fluxos energéticos pela
saída de água, sedimentos e materiais solúveis. Em função das mudanças de
entrada e saída de energia ocorrem ajustes internos nos elementos das formas
e nos processos associados.

Mudanças significativas no comportamento das condições naturais de uma
bacia, causadas por processos naturais ou atividades antrópicas, podem gerar
alterações, efeitos e/ou impactos nos seus fluxos energéticos, desencadeando
desequilíbrios ambientais e, portanto, a degradação da paisagem. Dentre os
processos causadores dessa degradação destaca-se a erosão.

A erosão é um processo geológico que atua continuamente na superfície do
planeta e caracteriza-se pela remoção e pelo transporte de partículas de solo
ou de rochas, sendo que a água é o principal agente erosivo. É um importante
fenômeno na modelagem da paisagem terrestre e na redistribuição de energia
no interior da bacia hidrográfica, podendo ocorrer naturalmente, ou
desencadeado por fatores antrópicos.

Em regiões litorâneas, os processos erosivos podem ser de dois tipos: erosão
continental e erosão costeira.

A erosão continental refere-se aos processos que ocorrem nas encostas e nas
planícies costeiras, por ação das águas da chuva e dos escoamentos
superficiais (doces e salobras) e da gravidade. A erosão costeira está
relacionada à atuação das correntes costeiras geradas por ondas e marés.

Os impactos que os processos erosivos causam em regiões costeiras podem
ocorrer em níveis local e regional, sendo associados principalmente a:
modificações nos regimes hidráulicos e nas dinâmicas de sedimentação fluvial
e costeira; assoreamento de rios, reservatórios e canais de maré; aumento da
intensidade das inundações e ampliação das áreas atingidas por elas;
comprometimento de mananciais; comprometimento generalizado da qualidade
e do volume das águas superficiais e subterrâneas; contaminação das águas
superficiais e subterrâneas por produtos químicos e orgânicos e resíduos
sólidos urbanos e industriais; perda de solos férteis e/ou aráveis; diminuição da
produção primária e dos recursos pesqueiros; diminuição da largura das praias;
danos a construções civis; degradação dos ecossistemas costeiros.

O objetivo deste item é  caracterizar as áreas degradadas por processos
erosivos continentais e por assoreamento e definir a sub-bacias mais críticas
quanto aos impactos desses processos nos recursos hídricos na Baixada
Santista. Portanto, os processos de erosão costeira não serão aqui abordados.
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 Processos erosivos continentais e de assoreamento: principais
conceitos

Os processos erosivos continentais que atuam nas encostas de relevos
acidentados (degradacionais) envolvem: erosão laminar, erosão linear e
movimentos de massa. Nos terrenos de baixa declividade (agradacionais)
esses processos são mais raros, podendo ocorrer localmente na forma de
erosão linear. Outro tipo de erosão continental muito comum, atuante em
relevos acidentados e planos, é a erosão fluvial, que envolve a erosão lateral e
a erosão de fundo (entalhamento do leito).

Os processos erosivos nas encostas dependem de: fatores climáticos;
características geológico-geomorfológicas (topografia, litologia, estruturas
geológicas, grau de intemperismo e tipo de solo), tipo e estágio  de degradação
da cobertura vegetal e fatores antrópicos (tipos de uso, de ocupação e de
manejo do solo). A erosão fluvial depende, dos condicionantes citados e
também do regime hidráulico dos canais que compõem a bacia de drenagem.

A erosão laminar ocorre através do escoamento superficial difuso da água da
chuva no solo, ocasionando uma perda progressiva dos horizontes superficiais.

A erosão linear ocorre quando o escoamento se concentra através de linhas de
fluxo superficial bem definidas, podendo desenvolver três tipos de feições:
sulcos, ravinas e voçorocas. De acordo com a classificação de DAEE-IPT
(1990) os sulcos constituem feições alongadas e rasas (inferiores a 50 cm); as
ravinas são feições de maior porte, de profundidade variável, de forma
alongada e não atingem o lençol de água subterrânea; as voçorocas têm
dimensões superiores às das ravinas e atingem o lençol de água subterrânea,
podendo haver, portanto, processos de erosão subterrânea (piping).

Os movimentos de massa compreendem um conjunto de instabilizações
gravitacionais ou de movimentações de encosta abaixo, promovendo o
carreamento de solos, rochas e/ou detritos de vários tamanhos
granulométricos. Essas instabilizações são desencadeadas principalmente pela
ação de chuvas intensas que resultam no encharcamento dos terrenos. Os
principais tipos de movimentos de massa, classificados em função da
velocidade do movimento, da viscosidade do fluxo, do tipo de material
transportado e da geometria da erosão e do depósito formado, são: rastejo
(solo); escorregamentos (solo e rocha); desplacamentos, quedas e rolamentos
(rocha); e corridas (detritos e lama).

Na Bacia da Baixada Santista os processos erosivos continentais dominantes
são os que ocorrem nas encostas e nos vales. Dentre os de encosta
predominam os processos de movimentos de massa (principalmente
escorregamentos), pois os relevos são bastante acidentados (morros e serras).
Os processos de erosão lateral em canais de drenagem são os mais
importantes nas planícies costeiras. A erosão laminar também pode ocorrer
amplamente pela região, tanto nos relevos acidentados, quanto nas planícies
costeiras. Os processos de erosão linear ocorrem significativamente
associados aos de movimentos de massa nas encostas e localmente nos
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terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos das planícies costeiras, sendo
mais comuns os sulcos e as ravinas. As voçorocas são muito raras nos relevos
acidentados e na planície costeira, mas podem ocorrer nas porções mais
elevadas da bacia localizadas nos domínios do Planalto Atlântico.

Os processos de assoreamento estão intimamente associados aos erosivos
que atuam nas encostas e nos vales. Correspondem a fenômenos de
deposição acentuada de sedimentos em meio aquoso ou aéreo, ocorrendo
quando a energia do agente transportador é suplantada pela energia do agente
gravitacional, ou quando há condições favoráveis à deposição de partículas
sólidas. Em regiões costeiras os processos de assoreamento são
naturalmente muito intensos, pois o oceano constitui o menor nível de base
regional. Na Baixada Santista, devido à presença de um grande estuário e de
estuários menores, pode-se prever que esses processos sejam muito
significativos.

 Processos erosivos continentais desencadeados por fatores
naturais

Os resultados apresentados neste relatório foram obtidos a partir dos dados
contidos em IPT (1995) e no banco de dados do Instituto Geológico-SMA
referente ao cadastro de escorregamentos feito a partir dos registros do PPDC
(Plano Preventivo de Defesa Civil). Nesses estudos foram tratados
principalmente os processos erosivos continentais que atuam nas encostas. Os
processos de erosão fluvial, no caso somente erosão lateral, foram
identificados nos principais cursos d’água e apenas cartografados.

Nos estudos efetuados por IPT (1995), a avaliação da suscetibilidade ao
desenvolvimento de processos erosivos continentais, desencadeados por
fatores naturais, foi feita a partir da identificação e da análise de
compartimentos morfopedológicos. Esses compartimentos e suas
características, por sua vez, foram definidos com base no cruzamento entre os
mapas geológico, geomorfológico e pedológico. A Quadro 1 sintetiza as
características dos principais compartimentos definidos para a Baixada
Santista.

Quadro 2.7.1.1.- Compartimentos morfopedológicos da Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista (modificado de IPT, 1995).

COMPAR
TIMENTO
MORFO-
PEDO-

LÓGICO

SUBSTRATO
GEOLÓGICO RELEVO SOLOS

1

Depósitos fluviais,
marinhos e paleo-
lagunares e de
mangue

Planícies Costeiras,
Fluviais e de Maré

Podzol e
Podzol
Hidromórfico e
de mangue

2 Embasamento
ígneo-metamórfico Morrotes Podzólicos e

latossolos
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Quadro 2.7.1.1.- Compartimentos morfopedológicos da Bacia Hidrográfica
da Baixada Santista (modificado de IPT, 1995)(continuação)

COMPAR
TIMENTO
MORFO-
PEDO-

LÓGICO

SUBSTRATO
GEOLÓGICO RELEVO SOLOS

3
Embasamento
ígneo-metamórfico

Morros paralelos, com
serras restritas e morros
isolados

Podzólicos e
cambissolos

4 Embasamento
ígneo-metamórfico Serras Alongadas Cambissolos

e podzólicos

5
Embasamento
ígneo-metamórfico

Escarpas festonadas e
com espigões digitados

Litólicos e
cambissolos

Cada compartimento morfopedológico foi analisado e classificado quanto à sua
suscetibilidade natural ao desenvolvimento de processos de erosão laminar,
erosão linear e movimentos de massa, conforme apresentado na Quadro 2.
A partir do cruzamento matricial entre as classes de suscetibilidade obtidas
para cada compartimento, em relação aos processos de erosão laminar,
erosão linear e movimentos de massa, foi feita uma reclassificação final para a
definição da potencialidade natural ao desenvolvimento desses processos
erosivos continentais (Quadro 2).

As principais características das classes de potencialidade natural (modificado
de IPT, 1995) são descritas a seguir.

•  Muito Alta: Áreas de rochas do embasamento ígneo-metamórfico formadas
por relevos de Serras e Escarpas, com declividades superiores a 30% e
predomínio de solos rasos nas associações Cambissolo/Podzólicos e
Litólicos/Cambissolos. Situam-se principalmente ao longo da borda escarpada
da Serra do Mar. Ocorrem rastejos e escorregamentos associados a depósitos
detríticos (colúvios ou tálus) de meia encosta; escorregamentos planares de
solo e de saprolito/rocha; queda de blocos; e corridas de massa. A erosão
laminar é intensa, com formação de sulcos e degraus de abatimento nas
encostas.

•Alta: Áreas de rochas do embasamento ígneo-metamórfico em relevos de
Morros e Mar de Morros com declividades superiores a 20%, onde predominam
solos das associações podzólicos/cambissolos e podzólicos e latossolos.
Distribuem-se principalmente no reverso da Serra do Mar e ainda em alguns
Morros Isolados na planície costeira. Ocorrem escorregamentos planares e
movimentos de depósitos de tálus de meia encosta. A erosão é acelerada nas
áreas com exposição de solo de alteração, com o desenvolvimento de ravinas
e voçorocas induzidas.

•Média: Áreas de rochas do embasamento ígneo-metamórfico caracterizadas
por relevos de Morrotes e Mar de Morros com declividades entre 12 e 20%.
Ocorrem rastejos e escorregamentos dos tipos planar e circular em solos nos
trechos de declividade mais acentuada. A erosão laminar é moderada nas
encostas, onde predominam sulcos e ravinas nas cicatrizes de paleo-
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escorregamentos.

•Baixa: Áreas das planícies costeiras, compreendendo sedimentos fluviais,
marinhos e paleo-lagunares quaternários e mangues, com declividades
inferiores a 2%. Predominam solos do tipo podzol e podzol hidromórfico e de
mangues. Não ocorrem movimentos de massa, apenas erosão lateral em
canais de drenagem.

 Processos erosivos continentais desencadeados por fatores
antrópicos

A avaliação da ocorrência de processos erosivos continentais desencadeados
por fatores antrópicos foi obtida a partir da análise dos tipos de uso e ocupação
do solo e da intensidade da ação antrópica sobre o solo (Quadro 3). Os graus
de intensidade da ação antrópica ou graus de exposição de solo definidos em
IPT (1995) correspondem, de certo modo, à potencialidade que cada atividade
antrópica tem em desencadear processos erosivos continentais. Assim, para
efeitos deste relatório, adotou-se essa característica como correspondente à
potencialidade “antrópica” (definição informal) ao desenvolvimento desses
processos.

Como em IPT (1995) foram definidas apenas seis tipos de uso e ocupação do
solo e neste Relatório foram apresentados onze tipos, então foi necessário
fazer um reenquadramento das classes, conforme mostra a Quadro 3.

Cabe ressaltar ainda que as áreas degradadas por poluição atmosférica,
localizadas na região de Cubatão (Figura 1), não foram consideradas no
trabalho de IPT (1995) e, portanto, não puderam ser enquadradas nas classes
apresentadas na Quadro 3. Sendo assim, essas áreas serão tratadas em item
à parte deste Relatório.

As principais características das classes de potencialidade “antrópica” definidas
são descritas a seguir (modificado de IPT, 1995).

•  Alta: Áreas urbanas inconsolidadas, com muita exposição de solo,
principalmente de solo de alteração em cortes e aterros de loteamentos,
arruamentos não-pavimentados, áreas de empréstimo e áreas de mineração de
areia.

•Média: Áreas com chácaras de lazer e sítios com culturas anuais, perenes e
semi-perenes, com moderada atividade antrópica. A exposição de solo se dá
em arruamentos não-pavimentados e em áreas agrícolas.

•Baixa: Áreas de cobertura vegetal de baixo a médio porte, em estágios inicial
a médio de regeneração, com campos antrópicos e coberturas residuais. A
atividade antrópica é mais reduzida e a exposição de solo limitada.

•Muito Baixa: Áreas de cobertura vegetal de porte alto a médio, cobertas por
matas nativas ou em estágio médio e avançado de regeneração,



CBH BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 181

reflorestamentos, áreas de mangue e áreas urbanas consolidadas. São áreas
de pouca ou nenhuma exposição de solo.



CBH BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 182

Quadro 2.7.1.2.- Classes de suscetibilidade natural e de potencialidade natural ao desenvolvimento de processos
erosivos continentais

Compart.
Morfope-
dológico

Suscet.
Natural

Erosão laminar  e
erosão linear

Suscetibil;ida
de Antrópica

Movimentos de massa Potencialidade natural

1 Baixa
Erosão laminar praticamente

ausente; erosão linear
ausente

Baixa
Rastejos e escorregamentos

associados a depósitos detríticos;
escorregamentos naturais restritos Baixa

2 Média

Erosão laminar moderada
com sulcos rasos e ravinas

rasas Média

Rastejos e escorregamentos
associados a depósitos detríticos;

escorregamentos de solo associados
aos trechos mais declivosos (acima

de 20%)
Média

3 Alta

Erosão laminar tênue, com
sulcos e degraus nas

encostas; ocorrência de
sulcos e ravinas rasas

Alta

Escorregamentos de saprolito/rocha
associados aos trechos com

declividade acima de 30%; rastejos e
escorregamentos associados a

depósitos detríticos
Alta

4 Muito Alta

Erosão laminar intensa, com
degraus e sulcos nas

encostas; ocorrência de
sulcos e ravinas

Alta

Escorregamentos de saprolito/rocha
associados aos trechos com

declividade acima de 30%; rastejos e
escorregamentos associados a

depósitos detríticos
Muito Alta

5 Muito Alta

Erosão laminar intensa, com
degraus e sulcos nas

encostas; sulcos eventuais Muito Alta

Potencialidade para deflagração de
corridas de massa; queda de blocos

e desplacamentos nas encostas Muito Alta

Fonte: IPT/1.995 (modificado).
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Quadro 2.7.1.3.- Classes de uso e ocupação do solo e intensidade da ação antrópica
CLASSES DE
OCUPAÇÃO                           CARACTERÍSTICAS  DA  OCUPAÇÃO INTENSID ADE DA AÇ ÃO

ANT RÓPICA

1
Cobertura vegetal nativa de porte alto a médio, em estágio médio a

avançado de regeneração, com atividade antrópica mínima.

Muito Baixa
(solo com quase nenhuma

exposição)

2 Cobertura vegetal de reflorestamento, com atividade antrópica mínima.

Muito Baixa
(solo com quase nenhuma

exposição)

3 Áreas com culturas perenes e moderadas atividade antrópica e exposição
de solos.

Moderada
(solo exposto moderadamente)

4 Áreas com culturas temporárias, com moderadas atividade antrópica e
exposição de solos.

Moderada
(solo exposto moderadamente)

5
Áreas com cobertura vegetal de baixo a médio porte, em estágio inicial a
médio de regeneração, formada por campos antrópicos, com atividade

antrópica reduzida.

Baixa
(solo pouco exposto)

6

Áreas urbanas consolidadas densamente povoadas, com infra-estrutura
estabelecida, ruas pavimentadas, com intensa atividade antrópica e

poucas áreas de solo exposto.

Muito Baixa
(solo com quase nenhuma

exposição)

7 Áreas industriais com intensa atividade antrópica e pouca exposição de
solo

Baixa
(solo pouco exposto)

8
Áreas de mangue formada por terrenos sujeitos a inundações das marés e

vegetação típica (halólifa)
Muito Baixa

(solo com quase nenhuma
exposição)

9 Áreas de extração de areia com muita exposição de solo e intensa
atividade antrópica

Alta
(solo muito exposto)

10 Áreas de extração de argila com muita exposição de solos e intensa
atividade antrópica

Alta
(solo muito exposto)

11 Áreas de mineração de granito com muita exposição de solos e intensa
atividade antrópica

Alta
(solo muito exposto)

Fonte: IPT/1995 ( modificado)



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 184

Carta de Potencialidade Total à ocorrência de processos erosivos
continentais (Erosões e Escorregamentos)

A relação entre a potencialidade natural (Quadro 2.7.1.2.) e a potencialidade
“antrópica” (Quadro 2.7.1.3.) ao desenvolvimento de processos erosivos
continentais, a partir de um cruzamento matricial, permitiu a definição das
classes de potencialidade total (Quadro 2.7.1.4.). As quatro classes obtidas
estão representadas na Carta de Potencialidade Total à Ocorrência de
Processos Erosivos Continentais (Carta  C1).

Quadro 2.7.1.4. Classes de potencialidade total ao desenvolvimento de
processos erosivos continentais.

POTENCIALIDADE  “ANTRÓPICA”
POTENCIALIDAD

E NATURAL Alto Médio Baixo Muito Baixo

Muito Alta Muito Alto Alto Alto Baixo
Alta Muito Alto Alto Médio Baixo
Média Alto Médio Médio Baixo
Baixa Alto Médio Baixo Baixo

          POTENCIALIDADE   TOTAL

As características das classes de potencialidade total (modificado de IPT,
1995) são descritas a seguir.

•Muito Alto potencial: Áreas urbanas inconsolidadas em terrenos com
declividades superiores a 20%, sobre rochas do embasamento ígneo-
metamórfico, em relevos de morros, serras e escarpas.

•Alto potencial: Áreas de chácaras de lazer, sítios, áreas de culturas e
coberturas residuais sobre rochas do embasamento ígneo-metamórfico, em
declividades superiores a 20%, nos relevos de morros, serras e escarpas.

•Médio potencial: Áreas com culturas anuais, chácaras de lazer e coberturas
residuais sobre rochas do embasamento ígneo-metamórfico em relevo de
morros.

•Baixo potencial: Áreas planas da planície costeira com declividades inferiores
a 6% e áreas com cobertura vegetal de porte alto a médio, em reservas
florestais, matas nativas, manguezais, reflorestamentos e nas áreas urbanas
consolidadas.

Na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista cerca de 90% da área apresentam
baixo potencial total ao desenvolvimento de processos erosivos continentais.
Aproximadamente 4% da área da Bacia correspondem a terrenos com alto
potencial total, estando os mesmos representados nas sub-bacias do Rio
Cubatão (Bairros Cotas), do Rio Perequê (Guaraú), da Ilha de São Vicente
(Morros de Santos e São Vicente) e da Ilha de Santo Amaro (Morros do
Guarujá). Também cerca de 4% da área da Bacia correspondem a terrenos
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com muito alto potencial total, distribuídos em alguns morros e morrotes dos
municípios de Mongaguá (sub-bacia do Rio Aguapeú), Itanhaém (sub-bacias
do Rio Aguapeú e do Rio Branco) e Peruíbe (sub-bacias do Rio Perequê e do
Rio Preto Sul). Os restantes 2% da Bacia apresentam terrenos com médio
potencial total, estando distribuídos predominantemente nas sub-bacias do Rio
Preto do Sul e do Rio Preto e, secundariamente, na sub-bacia do Rio
Quilombo.

Na Carta de Potencialidade Total à Ocorrência de Processos Erosivos
Continentais foram também assinaladas áreas onde ocorrem processos de
dinâmica superficial como: feições erosivas continentais, movimentos de
massa, movimentação de terra (áreas com: mineração de areia em terraços
marinhos pleistocênicos, caixa de empréstimo, pedreira e implantação de
loteamentos), trechos com assoreamento e áreas sujeitas a inundação. Os
dados apresentados foram compilados de IPT (1995).
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2.7.3.-Áreas Degradadas pôr Aterramento de Manguezais

O Manguezal constitui um ecossistema costeiro de transição entre os
ambientes terrestre e aquático de enorme importância ecológica, em vista do
grande número de funções que desempenha, principalmente na retenção de
sedimentos terrestres do escoamento superficial (raízes), na atuação como
“filtro biológico de sedimentos, nutrientes e mesmo poluentes, contribuindo
para a diminuição do assoreamento e contaminação das águas costeiras. Além
dessas funções serve de  habitat na forma de berçário para moluscos,
crustáceos e peixes e participa na exportação de matéria orgânica para as
cadeias alimentares adjacentes, sendo portanto importante na produção
pesqueira. Admite-se que a alta produtividade pesqueira associada às regiões
estuarinas é devida aos manguezais.

O litoral da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista possui as maiores  porções
de manguezais distribuídos ao longo dos inúmeros canais e rios,
especialmente na área do estuário de Santos.

Conforme levantamento feito por Herz (1991) na região Baixada Santista são
encontrados cerca de 120Km2 de área de manguezais. A distribuição dos
manguezais por municípios consta do Quadro.2.2.3.3.

Quadro.2.7.3.1.- Área de manguezais (por Municípios).

Municípios Área de Manguezal (Km2) Área de Manguezal / Município
(%)

Bertioga 18,31 15,23

Santos 30,69 25,53

Guarujá 15,00 12,48

Cubatão 23,00 19,13

São Vicente 16,00 13,31

Praia Grande 8,00 6,66

Mongaguá 0,00 0,00

Itanhaém 3,75 3,12

Peruíbe 5,46 4,54

Total 120,21 100,00

Fonte: Mapeamento dos Ecossistemas Costeiros do Estado de São Paulo,SMA/CETESB/1998

Considerando que em toda costa do Estado de São Paulo a extensão de
manguezais  é de 231 Km2,  a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista  possui
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cerca de 52% deste total.

De acordo com o mesmo levantamento deste total em todo o Estado, 203,36
Km2 estariam em condições naturais na época de estudo(1983), sendo que
27.84 Km2 foram considerados alterados ou degradados.

Não existe um levantamento mais recente que demonstre o grau de
degradação dos manguezais,  embora estes números devem estar bastante
modificados, com um aumento da  área de manguezais alterados. No litoral sul
os manguezais são os mais preservados do Estado de São Paulo, em função
do  pequeno desenvolvimento urbano e industrial, comparado com outras
regiões do litoral.

Os manguezais da UGRHI –7 estão sujeitos a degradação progressiva devido
a vários tipos  de ações, tais como, contaminação de produtos químicos,
especialmente petróleo e derivados, resíduos domiciliares, desmatamentos,
represamentos, lançamento de esgotos, canalizações, mudanças no fluxo
d’água ou no sistema de escoamento das águas e aterramentos para
implantação de habitações ou áreas industriais .

As áreas razoavelmente preservadas até 1962 apresentam atualmente um
grau de deterioração bastante avançado, principalmente no entorno do Estuário
de Santos/São Vicente e na bacia do Itapanhaú/Canal de Bertioga,  nos
Municípios de Santos e Guarujá - como pode ser visto no  Mapa de Cobertura
Vegetal e Área Urbanizada – Áreas Degradadas e Principais Conflitos(Mapa 8).
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2.7.4.- Áreas Suscetíveis a Inundações

No sopé da serra as calhas dos rios Cubatão e Mogi passam a escoar sobre
leitos com declividades reduzidas, atingindo valores mínimos nas
desembocaduras ou nos estuários, sujeitando-se aos meandramentos e
extravazamentos, estes últimos agravados pela ação das marés. Precipitações
intensas e grandes volumes de água associada à redução de velocidade
provocam grandes inundações na Baixada Santista.

Para as áreas urbanas da Baixada Santista os efeitos anteriores são
duplamente perniciosos e o grau de interferência relaciona-se com o porte das
cheias ou do transporte sólido.

As maiores inundações nas bacias dos rios Cubatão e Mogi ocorreram no ano
de 1968, fev/1971, jan/1973, jan/1979, jan/1983, jan/1985, dez/1988 e
fev/1994. As inundações de fevereiro de 1971 foram as de maior repercussão
segundo os registros disponíveis. Nesse evento a área de Cubatão foi
completamente tomada pelas águas extravasadas pelos rios Cubatão e
Perequê, cujos níveis atingidos foram potencializados pela maré

Em Itanhaém ocorrem inundações provocadas pelo rio Branco e que atingem
por completo os bananais existentes nas áreas laterais e algumas pastagens.
Essas inundações são espontâneas, devido as baixas cotas dos terrenos e são
agravadas pelas marés.
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2.7.5.- Áreas Assoreadas

A problemática, sob o aspecto dos recursos hídricos de superfície no que tange
as suas qualidades, na Baixada Santista associa às inundações o intenso
transporte sólido durante as altas precipitações e se deposita nas áreas
inundadas.

É comum a ocorrência de grandes prejuízos aos parques industriais localizados
na Baixada, muito mais associados ao transporte sólido (grandes massas de
lama que se depositam em tubulações e maquinária, impedindo o
funcionamento do complexo industrial por períodos significativos) do que às
inundações, se bem que estejam associados, pois estas apresentam duração
limitada e seus vestígios, via de regra, não enterferem de maneira significativa
no ciclo industrial.

Na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista são poucos os estudos técnicos
sobre processos de assoreamento, podendo-se citar o efetuado pela
Sondotécnica (1997) na região do Estuário de Santista.

Esses estudos revelaram que os assoreamentos são predominantemente de
natureza siltosa, sendo que as maiores taxas ocorrem nas áreas de largos (da
Bertioga, de Santa Rita e do Caneú). Essas características sugerem que a
deposição de sedimentos é comandada mais por fatores geométricos
(diminuição das velocidades das correntes e das tensões  tangenciais no
fundo), sendo maior quanto maior a largura local, do que por fatores hidráulico-
salinos (ação das correntes de maré).

Os estudos concluíram também que durante o período de amostragem (1973 a
1976) o estuário foi assoreando lentamente, a um ritmo da ordem de 2.000.000
m3/ano, parcialmente compensado por dragagens da ordem de 750.000
m3/ano. Os restantes 1.250.000 m3/ano provocaram contínua, embora lenta,
diminuição de fundo no estuário, com uma taxa de cerca de 6 cm/ano.

De acordo com os dados obtidos por Sondotécnica (1997) os assoreamentos
no estuário têm ou tiveram três origens:

Fluvial – os sedimentos sílticos a síltico-arenosos, provenientes dos rios
Cubatão (principalmente), Mogi, Perequê, Quilombo e Jurubatuba, são
capturados pela circulação interna do estuário e depositados de preferência
nos seus trechos superiores e médios, a uma taxa média de cerca de
1.500.000 m3/ano, dependendo do ano hidrológico e da ocorrência de cheias;

Marinha – os sedimentos areno-siltosos são transportados das baías de Santos
e São Vicente para o interior do estuário e depositados nos seus trechos mais
a jusante, a uma taxa média de 300.000 m3/ano, dependendo das condições
ambientais das baías e em particular do regime de atuação de frentes frias;

Retorno do Material Dragado – parte do material dragado no estuário e
despejado na Ponta de Itaipú (entre 1966 e 1975) retornava rapidamente ao
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interior do estuário, transportado em suspensão pelas correntes da Baía de
Santos. A partir de 1976 o local de despejo foi transferido para a Ponta da
Munduba, não sendo mais constado o retorno do material.

Os estuários são áreas naturalmente sujeitas a processos de alta produção e
retenção de sedimentos, sendo que os manguezais funcionam como filtros
para o assoreamento. Embora não existam estudos conclusivos em outros
estuários menores da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, sabe-se que a
maioria dos deles apresentam processos de assoreamento, principalmente
junto às suas desembocaduras, sendo que esse é um fenômeno freqüente em
áreas costeiras e densamente ocupadas. Alguns estuários cujos processos de
assoreamento intenso têm causado problemas para as populações, como
inundações, restrições à navegabilidade e impactos sobre a pesca, são: Rio
Itapanhaú (Bertioga), Rio Itanhaém e Rio Preto (Peruíbe). O Canal da Bertioga
e os canais de saneamento de Santos também apresentam intenso
assoreamento.

As áreas com assoreamento estão representadas, grosso modo, na Carta C 1.
Levando em consideração todos os dados apresentados pode-se concluir que
as sub-bacias mais críticas quanto aos processos de assoreamento na Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista são: Rio Preto Sul (3), Rio Itanhaém (4), Rio
Boturoca (8), Rio Cubatão (9), Rio Piaçabuçu (10), Ilha de São Vicente (11),
Rio Mogi (12), Ilha de Santo Amaro (13), Rio Cabuçu (14), Rio Jurubatuba (15),
Rio Quilombo (16) e Rio Itapanhaú (17).
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2.7.6.- Áreas Degradadas por Mineração
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2.7.7.- Áreas Degradadas quanto à Balneabilidade

Os cursos d’água que afluem às praias são monitorados semestralmente pela
CETESB, pois eles é que recebem a quase totalidade dos esgotos gerados e,
portanto, são os grandes responsáveis pela degradação da balneabilidade.

Na UGRHI 7 os cursos d’água se distribuem de maneira desigual ao longo do
litoral. Desse modo, a quantidade dos córregos em cada município é bastante
variável, dependendo do número de praias e da extensão e geomorfologia de
sua costa. Com o propósito de visualizar melhor essa distribuição, foi calculada
por município, a relação entre o número de córregos e sua extensão de praias
monitoradas, segundo dados contidos no Relatório de Balneabilidade das
Praias Paulista – 1997 (CETESB). O resultado dessa relação consta do quadro
abaixo.

Quadro 2.7.7.1 – Número de corpos d’água por km de praia

Município Número de
praias

Extensão
de praia
(km)
(A)

Número de
corpos
d’água
(B)

Relação
B/A

Bertioga 7 36 78 2,17
Guarujá 20 19 37 1,95
Itanhaém 11 22 25 1,14
Mongaguá 5 13 29 2,23
Peruíbe 18 39 24 0,62
Praia Grande 10 22 192 8,73
Santos 6 5 10 2,00
São Vicente 5 6 15 2,50
Total 82 162 410 2,53

Destaca-se nesse quadro o Município de Praia Grande que apresenta pouco
menos de nove cursos d’água por km de praia. Em média, a Baixada Santista
possui 2,53 cursos d’água por km de praia.

Integrando-se as informações da densidade de cursos d’água e seu nível de
contaminação, pode-se explicar em grande parte, as condições de
balneabilidade apresentadas pelas praias.

Durante o ano de 1997 foram realizadas duas campanhas para o
monitoramento dos cursos d’água que afluem às praias, um no mês de março e
outra no mês de novembro. A grande maioria desses cursos d’água, em ambas
as campanhas, não atendeu aos limites estabelecidos pela legislação para
Coliformes Fecais.

Esta situação mostra que a qualidade sanitária dos cursos d’água na região
litorânea está bastante comprometida. Os resultados obtidos em março
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mostraram valores de Coliformes Fecais da ordem de 107 e alguns na faixa de
108, o que corresponde a uma concentração de Coliformes semelhante àquela
encontrada em esgoto bruto.

Resumidamente, a CETESB registrou a seguinte situação das praias nos
diversos municípios, durante o ano de 1997, como resultado das referidas
campanhas efetuadas nos meses de março e novembro daquele ano.

Município de Bertioga

Em Bertioga o Rio Itapanhaú recebe a maior parte dos esgotos in natura, com
exceção da ETE da Riviera de São Lourenço que realiza tratamento primário.

Nesse Município foram amostrados 51 cursos de água em março e em
novembro de 1997. No mês de março, 82% não atendeu aos padrões da
legislação e, em novembro, 70%.

Observando-se os resultados de coliformes fecais nota-se que no mês de
março a maioria dos cursos d’água apresentava índices da ordem de 103. No
mês de novembro a maioria deles encontrava-se distribuída nas primeiras 3
faixas, até 104. Nas 2 amostragens, os valores acima de 105 não ultrapassam
10%. Destes apenas 2% estava na faixa de 106, sendo que nenhum valor igual
ou acima de 107 foi registrado.

Município de Guarujá

No Município de Guarujá foram amostrados 23 cursos de água afluentes às
praias em março e, em novembro, 28. Em cerca de 90% deles não foi atendido
o limite estabelecido pela legislação.

A distribuição dos índices de coliformes fecais obtidos nas duas campanhas
mostrou-se bastante semelhante, indicando uma alta contaminação dos cursos
d’água desse município.

Cerca de 30% dos córregos concentra-se na faixa de 105 sendo a categoria
majoritária.

Entretanto, no mês de março apresentou-se 35% dos valores com ordem de
grandeza de 106 ou mais, cerca do dobro constatado em novembro nestas
categorias.

Município de Itanhaém

No Município de Itanhaém foram amostrados no mês de março 21 cursos de
água, dos quais 43% apresentaram densidades de coliformes fecais superiores
ao limite estabelecido pela legislação. No mês de novembro foram amostrados
24 cursos de água e cerca de 74% deles apresentaram valores em
desconformidade com a legislação.
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Os índices de coliformes fecais obtidos mostram que, o nível de contaminação
dos cursos d’água desse município não está elevado, concentrando-se nas
faixas inferiores ou iguais a 103.

Município de Mongaguá

No Município de Mongaguá foram amostrados 18 cursos de água afluentes às
praias, em março e em novembro, 24. Mais de 80% deles, nas 2 campanhas,
não atenderam aos padrões da legislação.

Através da análise dos índices de coliformes fecais obtidos nas duas
amostragens, nas quais mais de 70% estavam acima de 104, evidencia-se a
alta contaminação dos cursos d’água. No mês de março os valores encontram-
se mais distribuídos em todas as faixas, já no mês de novembro a maior
freqüência esteve na ordem de 104 e 105.

Município de Peruíbe

No Município de Peruíbe foram amostrados 21 cursos d’água no mês de março
e 22 em novembro. Destes, 76% em março e 91% em novembro,
apresentaram densidades de coliformes fecais superiores ao limite
estabelecido pela legislação.

O nível de contaminação dos cursos d’água desse município não apresentou
índices de coliformes fecais muito elevados no mês de março, concentrando-se
principalmente na categoria de 103. No mês de novembro a maioria deles
estava na faixa de 104 o que indica uma pequena piora da qualidade sanitária
dos mesmos

Município de Praia Grande

No Município de Praia Grande foram amostrados 106 cursos de água em
março e 118 em novembro de 1997. Em março, 94% não atendeu aos limites
da legislação e em novembro, 100% deles também não atendeu esse padrão.

Os resultados das duas amostragens apresentam, no geral, densidades de
coliformes fecais bastante superiores ao limite estabelecido pela legislação.

Os níveis de coliformes fecais obtidos nas duas amostragens foram bastante
elevados, concentrando-se na faixa de 106 em março e 105 em novembro. Na
primeira campanha 14% dos valores estavam acima de 107 o que indica uma
qualidade sanitária crítica, desses cursos d’água.

Município de Santos

No Município de Santos foram amostrados 10 cursos de água afluentes às
praias nas duas coletas realizadas durante o ano de 1997. Destes, 90% em
março e 100% em novembro não atenderam aos padrões estabelecidos pela
legislação.



CBH-BS Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 7

CETEC
Centro Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 195

Os resultados de coliformes fecais mostraram índices elevados principalmente
na amostragem de março, na qual 30% dos canais estavam com valores iguais
ou acima de 107. Na amostragem de novembro, embora não tenham sido
encontrados resultados na faixa de 107, a maioria dos dados estão na ordem
de 106 e todos os valores estiveram iguais ou acima de 104. Isto denota o alto
nível de contaminação fecal dos canais de Santos, os quais, certamente, são
responsáveis pela baixa qualidade de suas praias.

Município de São Vicente

No Município de São Vicente foram amostrados 8 cursos de água afluentes às
praias, tanto em março quanto em novembro. Em março, 100% não atendeu à
legislação e, em novembro, apenas 1 deles apresentou valores dentro dos
padrões estabelecidos pela legislação.

Analisando os resultados de coliformes fecais é possível notar que a
contaminação, em março, foi mais acentuada. No entanto, valores da ordem de
104 são os mais freqüentes nas duas épocas do ano. Também são
encontrados valores nas faixas de 105 e 106 o que mostra a grande
contaminação fecal desses cursos d’água.
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3.- ANÁLISE DE DADOS: SITUAÇÃO ATUAL DA BACIA
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3.1.- DIAGRAMAS UNIFILARES E MAPA SÍNTESE

Mapa Síntese

O mapa a seguir ilustra os principais impactos detectados na UGRHI 7.
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3.2.- PERFIL SANITÁRIO

Para a ilustração dos perfis sanitários foram selecionados os parâmetros mais
significativos na caracterização do estado sanitário de um corpo d’água:
Oxigênio Dissolvido, DBO5, Coli-Fecal e Fosfato Total.

Optou-se por contemplar apenas o Rio Cubatão, pois é o único da Baixada
Santista que possui dois Pontos de Amostragem operados pela CETESB.

Nas figuras a seguir são mostrados os níveis médios de concentração dos
parâmetros selecionados, calculados para o ano de 1997, nos períodos de
cheia e de estiagem, além do máximo e mínimo valores ocorridos nos referidos
períodos.

Figura 3.2.1 - Perfil sanitário relativo a Oxigênio Dissolvido (mg/L) –
período de cheia

12

10

8

6

4

2

0
CUBA03900 CUBA02700

Padrão Média Máximo Mínimo

Figura 3.2.2 - Perfil sanitário relativo a Oxigênio Dissolvido (mg/L) –
período de estiagem
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Observa-se que o nível de OD apresentou-se nos dois períodos, em geral,
acima de 5 mg/L, satisfazendo os padrões CONAMA para a Classe do Rio.
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Apenas em CUBA03900, período de cheia, registrou-se o valor mínimo abaixo
de 5 mg/L.

Figura 3.2.3 - Perfil sanitário relativo a DBO5 (mg/L) – período de cheia
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Figura 3.2.4 - Perfil sanitário relativo a DBO5 (mg/L) – período de estiagem
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Em relação à DBO5 a média manteve-se dentro do padrão CONAMA, abaixo
de 5mg/L, nos dois períodos. O máximo nível não chegou a ultrapassar o limite
estabelecido para a Classe do rio.

Os níveis médios de Coli-Fecal, mostrados nas figuras abaixo, superam o limite
de 1000 mg/L nos dois Pontos de Amostragem, tanto na cheia como na
estiagem, evidenciando desconformidades com a situação desejável.
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Figura 3.2.5 - Perfil sanitário relativo a Coli-fecal (NMP/100mL) – período
de cheia
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Quadro 3.2.6 - Perfil sanitário relativo a Coli-fecal (NMP/100mL) – período
de estiagem
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Embora alguns níveis mínimos atingidos pela concentração de Fosfato Total
estejam abaixo do limite para a Classe 2, verifica-se que, em média, o Rio
Cubatão apresenta altas concentrações desses parâmetros. A situação é mais
crítica em período de cheia. Os valores máximos registrados nesse período
demonstram fortes desconformidades.
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Figura 3.2.7 - Perfil sanitário relativo a Fosfato Total (mg/L) – período de
cheia
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Figura 3.2.8 - Perfil sanitário relativo a Fosfato Total (mg/L) – período de
estiagem
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3.3.- VAZÕES AO LONGO DOS RIOS

Conforme comentário no item 2.4.3. Uso dos Recursos Hídricos e Demanda,
a elaboração de gráfico não foi possível pelo fato dos cursos d’água
apresentarem somente um posto fluviométrico.
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3.4. ANÁLISE DAS ÁREAS DEGRADADAS

3.4.1.- Quanto à Utilização dos Recursos Hídricos

De acordo com a metodologia estabelecida pelo COHRI, serão consideradas
áreas críticas quanto à utilização dos recursos hídricos aquelas cuja demanda
total da água superar 50% da disponibilidade mínima, representada pela soma
Q7,10 + Qregularizada .

Para ter-se um conhecimento mais adequado da questão, optou-se por calcular
a relação demanda/disponibilidade média para toda a UGRHI, e a mesma
relação, especificamente para cada uma das sub-bacias definidas.

As demandas relativas aos consumos doméstico e industrial foram
selecionadas a partir das informações levantadas no campo, dos cadastros
fornecidos pelo DAEE, dos dados contidos no documento “Caracterização das
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, elaborado pelas
Secretarias do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Saneamento e Obras,
além das informações constantes dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos.

   Quadro 3.4.1.1 - Demanda de Água na Bacia
Usos Demanda

( m3/s )
Disponibilidade

Q7,10 (m3/s)
Relação

dem./disp.
Urbano 9,18

Industrial 11,7
Irrigação -
TOTAL 20,88 32,80 63,66%

   Quadro 3.4.1.2 - Demanda de Água nas Sub-Bacias
Sub-bacia Praia do Una

Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.
Urbano -

Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 0,372 -

Sub-bacia Rio Perequê
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano 0,080
Industrial -
Irrigação -
TOTAL 0,080 0,725 11,03%
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Quadro 3.4.1.2 - Demanda de Água nas Sub-Bacias (continuação)
Sub-bacia Rio Preto Sul

Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.
Urbano 0,150

Industrial -
Irrigação -
TOTAL 0,150 1,71 8,77%

Sub-bacia Rio Itanhaém
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 1,73 -

Sub-bacia Rio Preto
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 3,15 -

Sub-bacia Rio Aguapeu
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano 0,160
Industrial -
Irrigação -
TOTAL 0,160 2,11 7,58%

Sub-bacia Rio Branco
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano 0,600
Industrial -
Irrigação -
TOTAL 0,600 4,63 12,96%

Sub-bacia Rio Boturoca
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano 0,830
Industrial 0,028
Irrigação -
TOTAL 0,858 1,77 48,47%

Sub-bacia Rio Cubatão
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano 3,060
Industrial 3,330
Irrigação -
TOTAL 6,39 1,97 324,36%
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Quadro 3.4.1.2 - Demanda de Água nas Sub-Bacias (continuação)
Sub-bacia Rio Piaçubuçu

Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.
Urbano -

Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 0,660 -

Sub-bacia Ilha de São Vicente
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial 0,020
Irrigação -
TOTAL 0,020 0,901 2,21%

Sub-bacia Rio Mogi
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial 0,860
Irrigação -
TOTAL 0,860 0,876 98,17%

Sub-bacia Ilha de Santo Amaro
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 1,60 -

Sub-bacia Rio Cabuçu
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial 0,031
Irrigação -
TOTAL 0,031 0,838 3,69%

Sub-bacia Rio Jurubatuba
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano 0,940
Industrial -
Irrigação -
TOTAL 0,940 0,953 98,64%

Sub-bacia Rio Quilombo
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial 1,22
Irrigação -
TOTAL 1,22 1,11 109,90%
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Quadro 3.4.1.2 - Demanda de Água nas Sub-Bacias (continuação)
Sub-bacia Rio Itapanhaú

Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.
Urbano 0,260

Industrial -
Irrigação -
TOTAL 0,260 1,79 14,52%

Sub-bacia Rio Itatinga
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial 0,300
Irrigação -
TOTAL 0,300 1,47 20,41%

Sub-bacia Rio dos Alhas
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial 0,020
Irrigação -
TOTAL 0,020 1,38 1,45%

Sub-bacia Ribeirão Sertãozinho
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 1,68 -

Sub-bacia Rio Guaratúba
Usos Dem. (m3/s) Disp. Q7,10 (m3/s) dem./disp.

Urbano -
Industrial -
Irrigação -
TOTAL - 1,39 -

O índice de criticidade quanto ao uso dos Recursos Hídricos indica
comprometimento da bacia toda, porém é resultado dos altos índices
verificados em determinadas sub-bacias, tais como as sub-bacias do rio
Cubatão, Mogi e Quilombo, devido à forte demanda industrial e a sub-bacia do
rio Jurubatuba por demanda urbana.

Toda a relação demandas/disponibilidades tem como referência a vazão de
sete dias para dez anos de retorno (Q7,10), estimadas através da regionalização
efetuada.
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3.4.2.- Quanto às Inundações

Há informações pontuais sobre áreas urbanas sujeitas à inundação provocadas
por chuvas e deficiências da rede coletora, nos municípios de Itanhaém, S.
Vicente e Cubatão.
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3.4.3 - Quanto às Erosões
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3.4.4.- Quanto à Qualidade das Águas

No Estado de São Paulo, os rios são enquadrados pelo Decreto Estadual
10755/77 e classificados de acordo com o Decreto 8468/76, que estabelece as
Classes 1, 2, 3 e 4, para os diversos corpos d’água.

A Resolução Federal CONAMA 20/86 estabelece a seguinte classificação para
os corpos d’água: Classe especial, 2, 3, 4 e outras.

Para efeito de controle, permanece a classificação dos corpos d’água definida
no Decreto Estadual 10755 com respeito aos rios de classe 2 a 4. Quanto aos
rios enquadrados na classe 1 (estadual) estes deverão receber tratamento
“classe especial” da resolução CONAMA.

Entretanto, para um mesmo rio, observa-se que através de seus usos, o
mesmo poderá ter trechos em condições melhores ou piores que as condições
em que ele recebeu a seu enquadramento.

Como instrumento de planejamento, há necessidade de se estabelecer em
primeira instância, um critério que demonstre o nível de criticidade dos rios, em
conseqüência das bacias, permitindo assim, de acordo com os resultados
obtidos, o direcionamento de ações dentro de uma bacia ou para o Estado.

Considerando-se que, ao nível de Relatório de Situação, não há como
promover nesta etapa, uma coleta e análise de amostras em vários pontos,
pois isto demandaria um serviço demorado que conforme o direcionamento das
ações, houve por bem o CORHI sugerir a utilização dos dados já existentes
nos seguintes relatórios:

-Relatório anual de qualidade das águas interiores do Estado de São
Paulo (CETESB).

-Plano Estadual de Recursos Hídricos 1990, e alteração posteriores
(Governo do Estado de São Paulo).

Os dados contidos nesses dois relatórios permitem estabelecer dois diferentes
critérios de criticidade:

•  Quanto aos pontos de amostragem da rede de monitoramento da
CETESB;

•  Quanto à sub-bacia (ou bacia).

Desta forma, para aplicação do critério quanto aos pontos de amostragem da
CETESB foram escolhidos nove parâmetros indicadores de criticidade dos
cursos d’água. Cinco correspondem à matéria orgânica, que são: Oxigênio
Dissolvido – OD, Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Coliformes Fecais,
Nitrogênio Amoniacal – NH3 e Fosfato Total. Os outros quatro correspondem à
matéria inorgânica: Zinco – Zn, Cromo Total – Cr, Chumbo – Pb e Cobre – Cu.
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Em cada Ponto de Amostragem a CETESB coleta de seis a doze amostras por
ano. Foram anotadas as amostras que se revelaram fora dos padrões de
qualidade estabelecidos.

Cotejando o número de amostras não conformes com o número de amostras
coletadas, no total, obtém-se um percentual que permitirá estabelecer o nível
de criticidade. Adotaram-se, para tanto, os seguintes valores:

Quadro 3.4.4.1 - Níveis de criticidade quanto às desconformidades

Percentagem de
amostras não conformes p≤30% 30%<p≤60% p>60%

Nível de criticidade N1 N2 N3

Com esse critério foram elaboradas tabelas onde, nas colunas dos parâmetros,
aparecem frações cujo numerador corresponde ao número de amostras não
conformes, e cujo denominador corresponde ao número de amostras
coletadas.

Nas mesmas colunas, a indicação n.m. corresponde a parâmetro não medido.

Para uma melhor percepção de eventual melhora ou piora das condições dos
corpos d’água, optou-se por trabalhar com os dados levantados em 1994,1995,
1996 e 1997, disponíveis na CETESB.

Quadro 3.4.4.2 - Níveis de criticidade em CUBA02700

Rio Cubatão
Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2

Ponto de amostragem: CUBA02700

Ano OD DBO Coli-
Fecal NH3

Fosf.
total Zn Cr Pb Cu % Nivel

critic.

94 0/12 0/12 6/12 0/12 7/12 1/6 0/6 0/6(*) 0/6 16,6 N1

95 0/12 0/12 10/12 0/12 5/11 0/6 0/6 0/6(*) 1/6 19,2 N1

96 0/12 0/12 11/12 0/12 5/12 0/6 0/6 1/6(*) 0/6 20,2 N1

97 0/12 0/12 7/12 0/12 4/12 1/6 0/6 0/6(*) 0/6 14,2 N1

(*)Houve medida sem resultado definido.
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Embora o percentual de parâmetros não conformes tenha crescido
progressivamente até 1996, o nível de criticidade manteve-se em N1.

É importante notar que o Rio Cubatão recebe as águas provenientes da
Represa Billings, após passarem pela Usina Hidrelétrica de Henry Borden. Este
fato é responsável pela alta desconformidade dos parâmetros relativos a
Coliformes Fecais e Fosfato Total.

Quadro 3.4.4.3 - Níveis de criticidade em CUBA03900

 Rio Cubatão
Classe (Resolução CONAMA 20/86): 3

Ponto de amostragem: CUBA03900

Ano OD DBO Coli-
Fecal NH3

Fosf.
total Zn Cr Pb Cu % Nivel

critic.

94 0/12 1/12 11/12 1/12 12/12 0/6 0/6 0/6 0/6 29,7 N1

95 0/12 0/12 11/12 6/12 11/12 0/6 0/6 0/6 0/6 33,3 N2

96 0/12 0/12 9/12 3/12 9/12 0/6 0/6 0/6 0/6 25,0 N1

97 0/12 0/12 8/12 6/12 7/12 0/6 0/6 0/6 0/6 25,0 N1

Este ponto de amostragem localiza-se no Rio Cubatão, à jusante da cidade de
Cubatão. Os parâmetros relativos a Coliformes Fecais e Fosfato Total
apresentaram acentuados desvios dos padrões estabelecidos pelo CONAMA.
Os níveis de criticidade mantiveram-se em N1 nos anos de 94, 96 e 97, caindo
para N2 apenas em 1995.

O Canal de Fuga 2 também recebe as águas advindas da Usina Henry Borden,
porém não tiveram sua qualidade significativamente afetadas. Conforme o
quadro abaixo, apenas o Fosfato Total desviou-se com freqüência do padrão
CONAMA.

O nível de criticidade permaneceu N1.
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Quadro 3.4.4.4 - Níveis de criticidade em CFUG02900

Canal de Fuga 2
Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2

Ponto de amostragem: CFUG02900

Ano OD DBO Coli-
Fecal NH3

Fosf.
total Zn Cr Pb Cu % Nivel

critic.

94 0/12 1/12 3/12 0/12 11/12 1/6 0/6 0/6(*) 0/6 19,0 N1

95 0/12 0/12 2/12 0/12 10/12 0/6 0/6 0/6(*) 1/6 15,4 N1

96 0/12 1/12 1/12 0/12 11/12 0/6 0/6 0/6(*) 0/6 15,4 N1

97 0/12 1/12 1/12 1/12 7/12 0/11 0/11 0/11 0/11 9,61 N1

(*)Houve medida sem resultado definido.

Quadro 3.4.4.5 - Níveis de criticidade em MOGI02800

Rio Mogi
Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2

Ponto de amostragem: MOGI02800

Ano OD DBO Coli-
Fecal NH3

Fosf.
total Zn Cr Pb Cu % Nivel

critic.

94 0/12 1/12 12/12 12/12 12/12 1/6 0/6 0/6(*) 0/6 45,2 N2

95 0/12 0/12 10/12 11/11 12/12 0/6 0/6 0/6(*) 1/6 40,9 N2

96 0/12 0/12 10/12 12/12 12/12 0/6 0/6 0/6(*) 0/6 40,4 N2

97 0/12 0/12 11/12 12/12 12/12 0/6 0/6 0/6(*) 0/6 41,6 N2

(*)Houve medida sem resultado definido.

A análise deste Ponto de Amostragem evidenciou a forte influência de esgotos
domésticos e, possivelmente, industriais, lançados no Rio Mogi sem tratamento
adequado.

O nível de criticidade N2, registrado nos quatro anos, com significativas
desconformidades dos parâmetros Coliformes Fecais, Nitrogênio Amoniacal e
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Fosfato Total, demonstra o mau estado sanitário em que se encontra este
corpo d’água.

Quadro 3.4.4.6 - Níveis de criticidade em PIAC02700

Rio Piaçaguera
Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2

Ponto de amostragem: PIAC02700

Ano OD DBO Coli-
Fecal NH3

Fosf.
total Zn Cr Pb Cu % Nivel

critic.

94 9/12 6/12 8/12 5/12 12/12 2/6 0/6 0/6(*) 0/6 50,0 N2

95 8/12 3/12 9/12 9/11 12/12 1/6 0/6 0/6(*) 1/6 51,8 N2

96 7/12 4/12 11/12 10/12 12/12 0/6 0/6 0/6 2/6 54,7 N2

97 9/12 6/12 12/12 11/12 12/12 0/6 0/6 0/6(*) 0/6 59,5 N2

(*)Houve medida sem resultado definido.

Nos quatro anos analisados, o Rio Piaçaguera apresentou nível de criticidade
N2, evidenciando seu precário estado sanitário. Foram registradas fortes
desconformidades de Oxigênio Dissolvido, DBO, Coliformes Totais, Nitrogênio
Amoniacal e Fosfato Total.

Quadro 3.4.4.7 - Níveis de criticidade em CAMO00900

Reservatório Capivari-Monos
Classe (Resolução CONAMA 20/86): Especial

Ponto de amostragem: CAMO00900

Ano OD DBO Coli-
Fecal NH3

Fosf.
total Zn Cr Pb Cu % Nivel

critic.

94 2/5 2/5 4/5 0/5 4/5 n.m. n.m. n.m. n.m. 48,0 N2

95 3/8 3/7 7/9 0/9 7/9 n.m. n.m. n.m. n.m. 47,6 N2

96 2/6 1/6 3/6 0/6 4/6 n.m. n.m. n.m. n.m. 33,3 N2

97 2/6 1/6 6/6 0/6 4/6 n.m. n.m. n.m. n.m. 43,3 N2
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Embora as águas do Reservatório Capivari-Monos sejam utilizadas para
abastecimento público, sendo classificadas na Classe Especial, os níveis de
criticidade mantiveram-se em N2 durante os quatro anos de observação. A
situação é insatisfatória, principalmente no tocante às concentrações de
Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais e Fosfato Total.

Para aplicação do critério quanto à sub-bacia (ou bacia) o CORHI sugere a
adoção da Taxa de Diluição Média (TDM), obtida mediante a divisão da carga
de DBO remanescente (Industrial + Urbana - contida no Relatório de Qualidade
das Águas Interiores - CETESB) pela Vazão Mínima (Q7,10 - contida no Plano
Estadual de Recursos Hídricos 1990 - Governo. do Estado de São Paulo).

Neste trabalho optou-se por adotar as informações contidas na recente
publicação Caracterização das Unidades de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, CETESB,
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, além do DAEE.

Conforme o resultado, seriam estabelecidos os seguintes níveis de criticidade:

Quadro 3.4.4.8 - Níveis de criticidade quanto à diluição

Taxa de Diluição Média
(mg/L) TDM<26 26≤TDM≤42 TDM>42

Nível de criticidade N1 N2 N3

Desta forma, chega-se ao seguinte resultado para toda a Bacia Hidrográfica da
Baixada Santista:

Quadro 3.4.4.9 - TDM para a Baixada Santista
Carga de DBO
remanescente

(tDBO/dia)

Vazão mínima
Q7,10

(m3/s)
TDM

(mg/L)
Nível

de criticidade

96,3 38 29,33 N2

Este resultado, evidencia o mau estado sanitário da UGRHI como um todo.
Evidentemente, por ser este um coeficiente médio da bacia não reflete com
clareza a situação crítica de algumas sub-bacias sujeitas a fortes descargas
industriais e domésticas, como é o caso das sub-bacias 9 (Rio Cubatão) e 12
(Rios Mogi e Piaçaguera)
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3.4.5.- Quanto à Degradação Ambiental

A UGRHI 7, considerada região predominantemente industrial, dispõe de um
percentual razoável de seu território com cobertura vegetal nativa. Os
municípios de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São
Vicente, apresentavam no ano de 1988, ocasião em que o DEPRN efetuou o
último levantamento, percentuais de cobertura vegetal nativa iguais ou
superiores a 60%. Deve-se lembrar que o Município de Bertioga ainda não era
emancipado, razão pela qual não consta do levantamento acima; seu território
estava agregado ao Municípios de Santos.

No citado trabalho do DEPRN, foram adotadas as seguintes definições para os
diversos tipos de cobertura vegetal:

- Mata: denominação genérica de formação vegetal de estrutura arbórea
com estrato superior entre 15 e 40 metros de altura, intermediária com
alta diversidade de espécies, entre 3 e 10 metros e um terceiro
constituído por ervas e arbustos de menor diâmetro e estatura.
Normalmente rica em variedades rasteiras, cipós e trepadeiras. Esta
vegetação atualmente recobre principalmente o Litoral e Serra do Mar,
denominada Mata Atlântica, estendendo-se para o interior do Estado,
onde adquire características típicas de clima mais seco com perda de
folhas, floração e frutificação em períodos bem determinados.

- Capoeira: denominação genérica de vegetação em estágio de
regeneração. Resulta de recuperação de floresta primária, após
derrubada ou queima, podendo apresentar variados estágios
popularmente conhecidos como capoeirinha, capoeira ou capoeirão,
conforme a estatura e diversidade vegetal, de acordo com classificação
estabelecida pela Resolução CONAMA 01/94 (estágios pioneiro, inicial,
médio e avançado).

- Campo: unidade de vegetação caracterizada pela predominância da
cobertura graminóide e herbácea. Pode ser classificada em dois
subtipos: campos de altitude ou serranos encontrados na Serrada
Mantiqueira com sua vegetação assentada sobre solos rochosos e
campos propriamente ditos, também denominados campos limpos,
caracterizados por grandes extensões planas com árvores ou arbustos
esparsos, condicionados às características climáticas ou do solo.

- Cerradão: formação vegetal constituída por três estratos: superior, com
árvores esparsas, de altura entre 6 e 12 metros; intermediário, com
árvores e arbustos de troncos e galhos retorcidos, e; inferior, arbustiva.
Formação florestal que ocorre no Centro Oeste do Estado, onde o relevo
é plano, com solos de baixa fertilidade e as estações climáticas bem
definidas. São típicos do cerradão: lixeira, pequi pau-terra, pau-santo,
copaíba, angico, capotão, faveiro e aroeira.
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- Cerrado: formação vegetal constituída por dois estratos: superior, com
arbustos e árvores que raramente ultrapassam 6 metros de altura,
recobertos de espessas cascas, com folhas coriáceas e apresentando
caules tortuosos; e inferior, com vegetação rasteira (herbácea arbustiva).

- Campo cerrado: vegetação campestre, com predomínio de gramíneas,
pequenas árvores e arbustos bastante esparsas entre si. Pode tratar-se
de transição entre campo e demais tipos de vegetação ou às vezes
resultante da degradação do cerrado. Esse tipo de formação se ressente
com a estação seca, e acaba sendo alvo de incêndios anuais, até
mesmo espontâneos.

- Vegetação de várzea: Formação característica de planícies e vales
próximos a inundações periódicas. Basicamente formada por arbustos e
arboretos, pode em certas situações apresentar vegetação arbórea,
neste caso denominadas como Floresta de Várzea.

- Vegetação de Restinga: Vegetação que recebe influência marinha,
presente ao longo do litoral brasileiro, que depende mais da natureza do
solo, do que do clima. Ocorre em mosaico e encontra-se em praias,
cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando de acordo com o
estágio de desenvolvimento, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este
último, mais interiorizado.

- Mangue: Formação típica de litoral, sob ação direta das marés, com
solos limosos de regiões estuarinas. Constitui-se de único estrato
arbóreo e diversidade muito restrita. Neste ambiente salobro
desenvolvendo-se espécies adaptadas a essas condições, ora
denominadas por gramíneas o que lhe confere uma fisionomia herbácea;
ora denominadas por espécies arbóreas.

O quadro seguinte relaciona as áreas existentes dos diversos tipos de
cobertura vegetal, em 1988. A coluna relativa à cobertura vegetal nativa
fornece os totais das áreas ocupadas com vegetação nativa, em ha, e os
respectivos percentuais em relação à área terrestre total do município. As
demais colunas fornecem as áreas ocupadas pela correspondente vegetação e
os percentuais em relação ao total de vegetação nativa.
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Quadro 3.4.5.1 - Cobertura vegetal nativa

Mata Capoeira Campo Cerradão Cerrado
Campo

Cerrado
Várzea Restinga Mangue

Área
não

classificada

Cobertura
vegetal
nativa

Município Área
terrestre

ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
Bertioga ______ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __ ______ __

Cubatão 16000 1.115 18 4.623 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 8 0 0 6.243 39
Guarujá 13.800 4.211 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 15 1.092 18 6 0 6.225 45
Itanhaém 56.500 41.946 93 3.199 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 58 0 0 0 2 0 45.251 80
Mongaguá 15.000 7.781 72 77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.968 27 0 0 0 0 10.826 72
Peruíbe 33.900 17.705 86 1.765 9 0 0 0 0 0 0 0 0 364 2 0 0 667 3 0 0 20.501 60
Praia Grande 16.100 8.321 69 844 7 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 2.133 18 763 6 0 0 12.061 74
Santos 72.500 35.047 66 6.250 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.305 16 3.524 7 6 0 53.132 73
São Vicente 13.100 5.744 65 706 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 6 1.773 20 0 0 8.772 66

Total
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O quadro seguinte fornece uma visão de como se encontram as diversas
UGRHIs e o próprio Estado de São Paulo, em relação às áreas que dispõem
de cobertura vegetal nativa.

Quadro 3.4.5.2 - Vegetação nativa no Estado de São Paulo

Área
(em km2)

(F1)

Área
ocupada por

vegetação
nativa (ha)

(F2)

% de área
ocupada por

vegetação
nativa
(F2)

1998 1988
    Estado de São Paulo 248600 3405959 13,7
    UGRHI Aguapei 9657 55662 5,67
    UGRHI Alto Paranapanema 20643 304969 15,56
    UGRHI Alto Tiete 6648 205610 30,39
    UGRHI Baixada Santista 2373 163011 68,82
    UGRHI Baixo Pardo/Grande 7091 42255 4,53
    UGRHI Baixo Tiete 18621 85701 4,48
    UGRHI Litoral Norte 1977 158230 79,44
    UGRHI Mantiqueira 686 19299 28,1
    UGRHI Médio Paranapanema 17522 127580 7,44
    UGRHI Mogi Guaçu 13061 77273 5,45
    UGRHI Paraíba do Sul 14228 222754 15,75
    UGRHI Pardo 9609 81886 8,2
    UGRHI Peixe 8453 31823 4,23
    UGRHI Piracicaba/Capiv./Jundiai 13895 116407 8,35
    UGRHI Pontal do Paranapanema 13365 77512 5,72
    UGRHI Ribeira de Iguape/Lit. Sul 17264 1093948 63,98
    UGRHI São José dos Dourados 6142 15735 2,92
    UGRHI Sapucaí/Grande 9937 73108 7,5
    UGRHI Sorocaba/Médio Tiete 12108 162011 13,64
    UGRHI Tiete/Batalha 12384 76015 6,24
    UGRHI Tiete/Jacaré 15808 132914 7,96
    UGRHI Turvo/Grande 17128 82256 4,84
FONTES
(F1) - Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC
(F2) - SMA/Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DPRN

Nota-se que a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista apresenta um percentual
de vegetação nativa de 68,82%, bem superior àquele do Estado de São Paulo,
que é de 13,7%. Apenas a Bacia Hidrográfica do Litoral Norte, com 79,44%, é
que se encontra em situação melhor em termos de preservação da cobertura
vegetal nativa.

De 1990 até 1997 o DEPRN procedeu às autuações constantes dos quadros a
seguir. Essas autuações referem-se à supressão de vegetação, fora e no
interior de áreas de preservação permanente.
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Quadro 3.4.5.3 - Supressão de vegetação

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA UGRHI 7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Total das áreas objeto dos autos de infração por supressão de vegetação
fora de área de preservação permanente (maciço florestal) (ha)

   Bertioga MI MI MI 0,05 7,44 10,33 11,25 5,29
   Cubatão 0 1,68 0,45 0,24 1,36 3,27 0,91 0,07
   Guarujá 3,21 4,78 18,04 6,41 13,85 12,14 7,04 1,19
   Itanhaém 15,28 24,75 13,18 42,59 28,83 45,17 46 4,87
   Mongaguá 1,26 1,13 6,48 8,33 5,7 6,16 1,81 0,31
   Peruíbe 23,18 4,08 10,16 22,83 2,33 9,34 7,4 0
   Praia Grande 3 10,34 3,13 15,71 3,9 2,35 6,33 0,9
   Santos 1,47 3,87 26,55 12,23 0,58 4,15 1,43 1,51
   São Vicente 1,27 3,76 6,22 6,2 1,64 3,26 6,03 0,22
Total

Total das áreas objeto dos autos de infração por supressão de vegetação
em área de preservação permanente (maciço florestal) (ha)

   Bertioga MI MI MI 0,35 0,7 1,51 1,33 0,96
   Cubatão 0,45 11,3 0,82 0,65 0,51 7,62 1,65 0,03
   Guarujá 1,24 1,71 0,66 0,54 2,22 2,03 16,13 1,05
   Itanhaém 12,85 2,26 1,31 7,31 45,33 2,55 0,39 0,15
   Mongaguá 0,62 0,15 0,73 1,26 0,62 0,2 1,33 0
   Peruíbe 2,35 1,11 0,73 3,23 1,23 1,94 0,94 0,1
   Praia Grande 1,84 1,62 1,61 0,7 0,37 0,46 1,7 0,16
   Santos 0,99 5,58 32,36 2,19 0,31 71,44 3,08 2,06
   São Vicente 0,26 2,42 0,88 1,73 2,03 5,74 1,24 0,2
Total
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3.4.6.- Quanto à Balneabilidade

Para a análise da situação das praias da UGRHI 7 quanto à balneabilidade,
optamos por enquadrar a qualidade das praias em três níveis de criticidade.
Para tanto, foi feito o levantamento da qualificação das praias, semana por
semana, durante o ano de 1998 (os dados de dezembro ainda não estavam
disponibilizados).

O nível de criticidade é estabelecido em função do percentual de tempo em que
a praia mantém-se Própria ou Imprópria, de acordo com o quadro seguinte:

Quadro 3.4.6.1 - Níveis de criticidade quanto à balneabilidade

Característica da praia Nível de criticidade

Nenhum mês com
percentual Própria

inferior a 70%
N1

Pelo menos um mês
com percentual Própria

inferior a 70%
N2

Seis meses, ou mais,
com percentual Própria

inferior a 70%
N3

Os quadros seguintes mostram os níveis de criticidade, durante o ano de 1998,
para as diversas praias monitoradas da Baixada Santista.

Quadro 3.4.6.2 - Criticidade das praias de Bertioga em 1998

Município: BERTIOGA

Praia jan fev mar abr mai jun jul Ago set out nov dez N
Boracéia N1
Guaratuba N1
S. Lourenço (morro) N1
S. Lourenço (Rua 2) N1
Enseada - Indaiá N2
Enseada - SESC N2
Enseada - Centro N2

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

Dispondo das praias de melhor qualidade na UGRHI 7, o Município de Bertioga
tem três delas, Boracéia, Guaratuba e São Lourenço classificadas em nível de
criticidade N1. A praia da Enseada, nos três pontos de monitoramento,
enquadrou-se no nível N2.
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Quadro 3.4.6.3 - Criticidade das praias de Guarujá em 1998

Município: Guarujá

Praia jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez N
Perequê N3

Pernambuco N2
Enseada - Pernamb. N3
Enseada - Av. Atlânt. N2
Enseada - R. Chile N2
Pitang. - Av. Puglisi N2

Pitang. - R. S. Valadão N2
Astúrias N2
Tombo N1

Guaiúba N2

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

O Município de Guarujá possui uma única praia, do Tombo, com nível de
criticidade N1, enquanto que as praias do Perequê e Enseada (Pernambuco)
enquadraram-se no nível N3, destacando-se Perequê por manter-se,
sistematicamente, mais de 30% do tempo Imprópria.

As demais praias, com nível de criticidade N2, mantiveram-se alguns meses
com característica Imprópria em mais de 30% do tempo.

Quadro 3.4.6.4 - Criticidade das praias de Itanhaém em 1998

Município: Itanhaém

Praia jan fev mar abr Mai jun jul ago set out nov dez N
Suarão N2
Centro N3

Praia dos Pescadores N2
Sonho N2

Jardim Cibratel N1

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

Em Itanhaém observa-se que apenas a praia do Jardim Cibratel enquadra-se
no nível N1. A praia do Centro é a pior, classificada em N3, com característica
Imprópria por mais de 30% do tempo, em sete meses de 98.

De uma forma geral, as praias de Mongaguá, adiante referidas, não
apresentam balneabilidade satisfatória. Nenhuma delas obteve classificação
N1. Três enquadram-se em N2 e duas em N3.
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Quadro 3.4.6.5 - Criticidade das praias de Mongaguá em 1998

Município: Mongaguá

Praia jan fev mar abr mai jun jul ago Set out nov dez N
Itapoã N3
Central N3

Vera Cruz N2
Itaóca N2

Agenor de Campos N2

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

Quadro 3.4.6.6 - Criticidade das praias de Peruíbe em 1998

Município: Peruíbe

Praia jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez N
Peruíbe - R. Icaraíba N2

Peruíbe - Pq. Turístico N2
Peruíbe - Bal.S.J.Batista N2
Peruíbe – Av. São João N2

Prainha N2
Guaraú N1

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

O Município de Peruíbe, embora tendo a praia de Guaraú em condições
satisfatórias de balneabilidade, com nível N1, as demais obtiveram
classificação N2.

Quadro 3.4.6.7 - Criticidade das praias de Praia Grande em 1998

Município: Praia Grande

Praia jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez N
Boqueirão N2
Júlia Maria N2
Vila Mirim N2

Vila Caiçara N3
Balneário Flórida N3
Jardim Solemar N3

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

Praia Grande também não apresenta suas praias em bom estado de
balneabilidade. Três delas enquadram-se no nível N2 e as outras três, Vila
Ciçara, Balneário Flórida e Jardim Solemar, obtiveram apenas o nível N3.
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Quadro 3.4.6.8 - Criticidade das praias de Santos em 1998

Município: Santos

Praia jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov Dez N
Ponta da Praia N3

Aparecida N3
Embaré N3

Boqueirão N3
Gonzaga N3

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

Todas as praias de Santos, na época de cheias (outubro a abril), mantiveram-
se com balneabilidade insatisfatória, sendo classificadas no nível N3.

Quadro 3.4.6.9 - Criticidade das praias de São Vicente em 1998

Município: São Vicente

Praia jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez N
Itararé - Posto 2 N2

Itararé - R. 11 de Junho N2
Milionários N3

São Vicente N3

Legenda: + de 70% própria - de 70% própria

Duas praias de São Vicente, Milionários e São Vicente, apresentaram mau
estado de balneabilidade durante todo o ano. Enquadraram-se no nível N3. As
demais, embora com balneabilidade melhor, classificaram-se em N2.
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3.5.- ACOMPANHAMENTO DOS PDCs

A Lei Estadual 9.034, de 27 de dezembro de 1.994, que dispõe sobre o Plano
Estadual de Recursos Hídricos – PERH referente ao período 94/95, especifica
e caracteriza os Programas de Duração Continuada – PDCs, em seu Capítulo
V.

No Anexo IV da referida Lei consta a listagem dos PDCs, conforme segue:

Quadro 3.5.1 – Programas de Duração Continuada

No Programa Itens

01 Planejamento e gerenciamento de
recursos hídricos - PGRH

 Planejamento
 Gerenciamento
 Sistema de informações sobre

recursos hídricos
 Renovação da rede hidrológica
 Tecnologia e treinamento em

recursos hídricos
02 Aproveitamento múltiplo e controle

dos recursos hídricos - PAMR
 Empreendimentos de

aproveitamento múltiplo e
controle dos recursos hídricos

 Desenvolvimento do transporte
hidroviário

 Aproveitamento do potencial
hidrelétrico remanescente

03 Serviços e obras de conservação,
proteção e recuperação da
qualidade dos recursos hídricos -
PQRH

 Tratamento de esgotos
urbanos

 Tratamento de efluentes
industriais

 Fiscalização e monitoramento
de fontes industriais de
poluição das águas

 Controle das fontes difusas de
poluição das águas

04 Desenvolvimento e proteção das
águas subterrâneas - PDAS

 Controle da perfuração de
poços profundos e da
exploração de águas
subterrâneas

 Cartografia Hidrogeológica
 Proteção da qualidade das

águas subterrâneas
 Cooperação com os

municípios para a explotação,
conservação e proteção das
águas subterrâneas
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Quadro 3.5.1 – Programas de Duração Continuada (continuação)
05 Conservação e proteção dos

mananciais superficiais de
abastecimento urbano - PRMS

 Identificação e proteção dos
mananciais de águas
superficiais para
abastecimento urbano

 Racionalização do uso do
recurso hídrico para
abastecimento urbano

 Cooperação com os
municípios para o
desenvolvimento e proteção de
mananciais de águas
superficiais para
abastecimento urbano

06 Desenvolvimento racional da
irrigação PDRI

 Disciplinamento da utilização
da água para irrigação

 Racionalização do uso da
água para irrigação

 Monitoramento de áreas
irrigadas

 Obras e serviços de sistemas
coletivos de irrigação e
drenagem

07 Conservação de recursos hídricos
na indústria - PCRI

 Orientação à localização
industrial

 Racionalização do uso do
recurso hídrico na indústria

 Disciplinamento do uso da
água para fins industriais

08 Prevenção e defesa contra
inundações - PPDI

 Implantação de medidas
estruturais de prevenção e
defesa contra inundações

 Implantação de medidas não
estruturais de prevenção e
defesa contra inundações

 Cooperação com os
municípios para serviços e
obras de prevenção e defesa
contra inundações
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Quadro 3.5.1 – Programas de Duração Continuada (continuação)
09 Prevenção e defesa contra a

erosão do solo e o assoreamento
dos corpos d'água - PPDE

 Desenvolvimento de
diagnóstico, diretrizes e
tecnologia para a prevenção
da erosão do solo

 Reflorestamento e
recomposição da vegetação
ciliar

 Desenvolvimento de
diagnóstico, diretrizes e
tecnologia para a extração de
areias e outros materiais de
construção

 Cooperação com os
municípios em serviços e
obras de prevenção e defesa
contra a erosão do solo

10 Desenvolvimento dos municípios
afetados por reservatórios e leis
de proteção de mananciais -
PDMA

 Desenvolvimento da utilização
múltipla dos reservatórios

 Desenvolvimento de projetos,
serviços e obras de
saneamento básico

 Programas complementares
de proteção e recuperação
ambiental

 Infraestrutura urbana e
desenvolvimento rural

11 Articulação interestadual e com a
união - PAIU

12 Participação do setor privado -
PPSP

Com base em informações fornecidas pela Secretaria Executiva do CBH-BS foi
elaborado o quadro abaixo, onde consta a relação dos PDCs, em implantação
na UGRHI, utilizando recursos financeiros disponibilizados pelo FEHIDRO –
Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

Dos Programas em andamento, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá,
Peruíbe, Praia Grande e São Vicente respondem por um PDC cada, Itanhaém
por dois e Santos por três, além da UNESP, da Fundação Paulista de
Tecnologia e Educação, e do IPCAB, que também apresentam-se como
tomadores de recursos do FEHIDRO.

O quadro reúne os projetos por PDC, identificando o seu número, a entidade
tomadora, a natureza do projeto, o seu valor, o tipo de financiamento e as
providências por parte do Estado e dos tomadores.
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Quadro 3.5.2 – Situação dos PDCs na UGRHI 7

ProvidênciasNúmero
do

Projeto
Entidade tomadora Natureza do projeto Valor

(R$)

Tipo
de

financ.
Estado Tomador

PDC 01

01/97 PM de Itanhaém Centro de Pesquisas 350.000,00 FP Contratado Licitação
05/97 UNESP - CEPEL Curso Espec. em Meio Ambiente 72.153,00 FP Em análise Apresentar compl.
01/98 Fundação Paulista Relatório Zero 127.400,00 FP Contratado Em apreciação
08/98 PM de Peruíbe Plano Dir. de M. Amb. e Rec. Híd. 109.760,00 FP Em análise Compl. Document.

PDC 03

04/97 PM de Santos Detec. esgotos em galerias pluv. 500.000,00 FP Contratado Licitação
07/97 Sec. Saúde Estado Programa de vigilância à saúde 48.520,00 FP Em análise Env document. fiscal

PDC 08

02/97 PM de Itanhaém Projeto p/ reg. rio do Poço 160.000,00 FP Contratado Licitação
03/97 PM de Santos Projeto sistema de drenagem 120.000,00 FP Contratado Licitação
02/98 PM de São Vicente Drenagem canal Sá Catarina 720.883,00 FP Em análise ComplDocumentTéc
03/98 PM de Guarujá Drenagem rua Áurea G. de Castro 262.500,00 FP Em análise ComplDocumentTéc
04/98 Mongaguá Revestimento Canal 2 187.435,29 FP
06/98 PM Santos Melhoria da drenagem Zona Leste 120.000,00 FP Documento Fiscal
07/98 PM Praia Grande Plano Diretor de Macro drenagem 336.080,00 FP Documento Fiscal
09/98 PM Bertioga Plano Diretor de Macro drenagem 120.000,00 FP Documento Fiscal

FP: Fundo Perdido
FI: Financiamento
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Quadro 3.5.2 – continuação

ProvidênciasNúmero
do

Projeto
Entidade tomadora Natureza do projeto Valor

(R$)

Tipo
de

financ.
Estado Tomador

PDC 10

05/98 PM Cubatão Coleta seletiva res. sólidos B. Cota 251.585,00 FP Em análise

PDC 01/02/05/06/07/09

10/98 IPCAB Projeto Itapanhaú 118.800,00 FP Em análise Documento Fiscal
FP: Fundo Perdido
FI: Financiamento
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4.- SÍNTESE E RECOMENDAÇÕES
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4.1.- SÍNTESE

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a UGRHI 7,
correspondente à Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, é classificada como
região industrial, destacando-se pelo uso intenso da água e elevado índice de
indústrias poluidoras dos recursos hídricos e do ar, o que tem provocado sérios
impactos ambientais.

O total de recursos transferidos à região é o sexto maior do Estado. O repasse
médio per capita foi de R$162,92 em 1995. Só o Município de Cubatão recebe
43,91% do total de recursos da quota-parte do ICMS destinado à bacia.

Além de destacar-se pela intensa atividade industrial, a região tem vocação
direcionada ao turismo e ao lazer, com elevada população flutuante, que
corresponde a 60% da população residente.

A bacia Hidrográfica da Baixada Santista é composta por terrenos com
variados sistemas de relevo e ecossistemas, aliado a um significativo  potencial
de recursos naturais e paisagísticos. Predomina em toda a região dois
compartimentos perfeitamente diferenciados com relação a suscetibilidade às
atividades degradadoras e poluidoras e a aptidão à expansão urbana: as
planícies costeiras compostas por terrenos enxutos baixos e planos, os
manguezais, as porções estuarinas e os terrenos elevados/acidentados onde
está inserida a  Serra do Mar, além dos  morros isolados da Baixada.

Na planície costeira assumem especial destaque os manguezais, cuja
preservação é estratégica, em vista de sua enorme importância ecológica na
manutenção da  cadeia alimentar e na conservação dos recursos pesqueiros.

A Baixada Santista possui várias áreas protegidas,  algumas superpostas umas
às outras e que ocupam uma porção significativa do seu espaço físico,
destacando-se especialmente o Parque Estadual da Serra do Mar, o Parque
Estadual Xixová-Japuí,  a Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-
Peruíbe, a Área de Proteção Ambiental Santos - Continente,  a Estação
Ecológica Juréia-Itatins, a Área Tombada da Serra do Mar e a Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica.

As áreas urbanizadas consolidadas e em expansão, os núcleos industriais,
especialmente o complexo industrial de Cubatão e as atividades do Porto de
Santos constituem as principais atividades responsáveis pelos processos de
degradação ambiental e pelas fontes poluidoras.

As áreas mais expressivamente degradadas correspondem à vegetação
afetada por desmatamento e por poluição atmosférica; manguezais alterados
por diversas atividades; áreas de lixões, favelas e minerações. A região possui
ainda áreas sujeitas à contaminação por fontes potencialmente poluidoras e
diversas áreas contaminadas por produtos químicos tóxicos.

Os processos erosivos e de assoreamento na Bacia da Baixada Santista estão
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principalmente associados a: desmatamentos intensos com a destruição de
ecossistemas de restinga e manguezais; ocupação inadequada das encostas e
da planície costeira (planícies fluviais, manguezais); implantação de grandes
loteamentos; impermeabilização dos solos; abertura de amplo sistema viário;
implantação de estruturas portuárias e retroportuárias; construção de estruturas
rígidas na linha de costa; modificações na rede de drenagem natural; uso
intensivo de caixas de empréstimo e pedreiras sem a posterior recuperação
ambiental; mineração de areias marinhas pleistocênicas, fluviais e praiais;
dragagens em canais fluviais e de maré e na plataforma continental (canal de
acesso ao porto); características climáticas (ação intensa e prolongada de
frentes frias; alta pluviosidade) e oceanográficas (circulação de correntes
costeiras e correntes de maré); presença de vários estuários; sistemas
ineficientes de saneamento básico etc.

Comparando os resultados de criticidade obtidos em relação ao
desenvolvimento de processos erosivos continentais e de assoreamento
conclui-se que as sub-bacias mais críticas da Baixada Santista são: Rio Preto
Sul (3), Rio Cubatão (9) e Ilha de São Vicente (11).

Chama a atenção o número de acidentes ambientais registrados na região. Em
1998 ocorreram onze acidentes em Santos e oito em Cubatão, tendo como
causas principais o transporte marítimo e as indústrias, envolvendo,
freqüentemente, líquidos inflamáveis.

A Baixada Santista como um todo, apresenta uma situação crítica em relação à
disponibilidade hídrica superficial. A demanda de água para uso urbano e
industrial atinge 64,7% da vazão mínima disponível Q7,10. Particularmente as
sub-bacias dos rios Cubatão, Mogi, Jurubatuba e Quilombo, localizadas na
região central da bacia, encontram-se em pior situação.

A reserva explotável de água subterrânea na Bacia Hidrográfica da Baixada
Santista foi estimada em 15 m³/s. A relação entre essa disponibilidade
potencial de água subterrânea e o seu consumo atual, da ordem de 0,3 m³/s,
mostra uma taxa de utilização estimada em 2%, que demonstra um
aproveitamento atual bem pouco significativo.

O índice médio de atendimento com sistemas de abastecimento público de
água atinge 95%, contudo, existem municípios com valores inferiores à média,
tais como Bertioga e Itanhaém. De uma maneira geral, a água distribuída não
atende aos padrões de potabilidade da Portaria 36/90.

As perdas chegam a 47% nos municípios de Itanhaém, Mongaguá e Praia
Grande. Todos os municípios são atendidos pela SABESP e os sistemas de
esgoto apresentam índices de atendimento que variam de 0% em Mongaguá a
94% em Santos. Condomínios localizados em Bertioga, Itanhaém, Santos e
São Vicente atendem à totalidade da população com coleta de esgoto.

A geração total de lixo urbano é de 720 toneladas por dia, ou 0,55 kg/hab.dia.
Nos períodos de verão e feriados prolongados o volume produzido chega a
quintuplicar. De forma geral, a situação é grave, na medida em que nenhum
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município se enquadra em condições adequadas quanto à disposição final dos
resíduos sólidos. 74% da quantidade gerada de lixo é disposta de forma
inadequada e 26% é disposta de forma apenas controlada.

A despeito da significativa rede de saúde pública instalada na região,
registraram-se aumentos nas notificações de algumas doenças infecciosas, o
que sugere um agravamento das condições básicas de saúde na região.
Quanto à mortalidade infantil, tem melhorado a situação nos últimos anos,
entretanto, a taxa desse tipo de mortalidade nesta região ainda é superior à
média do Estado de São Paulo.

Quanto às doenças de veiculação hídrica, a situação média da UGRHI,
relativamente aos índices de mortalidade infantil, melhorou ao longo dos anos
e, também, em relação ao Estado de São Paulo. Apenas os Municípios de
Santos e São Vicente, por sinal os mais populosos, tiveram suas taxas
flutuando entre os valores médios máximo e mínimo da UGRHI e do Estado.
No tocante à mortalidade de menores de cinco anos, por causas de veiculação
hídrica, embora os números flutuem sem mostrar uma tendência clara de
evolução, nota-se que a situação piorou sensivelmente em Santos e São
Vicente.

As águas superficiais, principalmente na região norte da UGRHI apresentam,
em média, elevado grau de contaminação. A TDM (Taxa de Diluição Média)
atinge o valor de 29,33 mg/L de DBO. As sub-bacias mais degradadas são as
do Rio Cubatão (trecho de jusante), Rio Mogi que incorpora o Rio Piaçaguera,
além do Reservatório Capivari-Monos pertencente à sub-bacia do Rio Branco.
Este fato mostra o desvio dos cursos d’água em relação às classes em que
estão enquadrados. O trecho de jusante do Rio Cubatão, embora enquadrado
na Classe 3, apresenta significativos desvios dos padrões CONAMA. O
Reservatório Capivari-Monos, enquadrado na Classe Especial, cujas águas são
utilizadas para abastecimento público, também não atende aos padrões,
principalmente no tocante a Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais e Fosfato
Total.

Com relação à toxidade das águas, os testes têm demonstrado problemas nos
pontos monitorados. O Rio Cubatão, ao longo do seu curso, chegou a
apresentar níveis de toxidade crônica. O mesmo ocorreu no Canal de Fuga. Os
Rios Mogi e Piaçaguera apresentaram, com alguma freqüência, níveis de
toxidade crônica e aguda. Todos os testes realizados no Reservatório Capivari-
Monos detectaram níveis de toxidade crônica.

Embora a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista disponha de um elevado
número de Pontos de Amostragem de qualidade das águas superficiais,
comparativamente com o que acontece nas demais UGRHIs do Estado, é
notória a necessidade de novos Pontos. Essa necessidade aflora
principalmente em função da intensa atividade industrial e do alto potencial
turístico e de lazer, que são, na verdade, fatores auto-conflitantes.

A aplicação dos diversos critérios para caracterização da qualidade das águas
superficiais interiores tem levado a conclusões muitas vezes conflitantes. A
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análise do IQA pode levar a um resultado não compatível com o resultado
obtido por observação dos níveis de criticidade quanto às desconformidades
dos parâmetros. O mesmo acontece com os resultados obtidos por meio da
identificação das TDMs.

A base de dados cadastrais do DAEE e de dados básicos das estações
pluviométricas e fluviométricas da região requer atualizações e análises
constantes para manter um sistema de informações confiável.

As águas litorâneas apresentam condições de balneabilidade inadequadas
para uma região com elevado potencial turístico. Poucas praias monitoradas
apresentam-se em ótimo estado sanitário. Bertioga é o município com maior
percentual de praias onde não existem problemas com a balneabilidade.
Mongaguá, Praia Grande, Santos e São Vicente apresentam, freqüentemente,
balneabilidade inadequada.

A má qualidade sanitária dos cursos d’água que afluem às praias da UGRHI é
que provoca o estado de degradação delas. Da totalidade dos rios afluentes,
cujo número supera 400, apenas cerca de 10% atende ao limite de
concentração de Coli-Fecal estabelecido legalmente. Os demais chegam a
apresentar concentrações da ordem de 108 NMP/100mL, evidenciando alto
nível de contaminação.

A maioria dos municípios não dispõe de competente estrutura jurídico-
institucional capaz de estabelecer diretrizes e normas de uso e ocupação do
solo, bem como, de recuperação, preservação e conservação dos recursos
naturais, em especial da água.
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4.2.- RECOMENDAÇÕES

Diante da realidade constatada na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, são
feitas as seguintes recomendações que deverão constar do Plano de Gestão
dos Recursos Hídricos da UGRHI 7.

- Quanto à definição dos usos do solo:

•  Propor estratégia para a implantação do macrozoneamento do território
que compreende a UGRHI, caracterizando os respectivos usos
conformes, aceitáveis e proibidos, visando à recuperação, preservação e
conservação do meio ambiente e, em especial, das águas superficiais
interiores e litorâneas.

- Quanto à coleta e disponibilização de informações hidrometeorológicas:

•  Analisar a conveniência de instalar, em locais adequadamente definidos,
postos meteorológicos, fluviométricos e de monitoramento de qualidade das
águas, de forma a permitir a implantação de um sistema georreferenciado
de informações, compatível com as necessidades e a realidade da região.
Em especial, deverão ser consideradas as sub-bacias dos Rios Aguapeu,
Cubatão, Piaçabuçú, Mogi e Itapanhaú.

•  Propor a reavaliação dos critérios para análise da qualidade das águas
superficiais interiores, com o objetivo de ter-se resultados mais seguros e
que identifiquem com rapidez e simplicidade o estado sanitário de um curso
d’água.

- Quanto à recuperação, preservação e conservação da qualidade das águas
superficiais interiores:

•  Prever um programa de despoluição progressiva dos diversos cursos
d’água da UGRHI, definindo a ordem de prioridade para tratamento dos
esgotos urbanos.

•  Estabelecer critérios para o controle e tratamento dos esgotos
industriais.

•  Informar sobre, e propor tecnologias existentes para o tratamento de
esgotos e de lixo, mais indicadas para a região, tendo em vista aspectos
técnicos e sócio-econômicos compatíveis com as realidades locais.

- Quanto à infra-estrutura sanitária:

•  Formular estratégias visando à universalização da oferta dos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgotos, nas áreas urbanas e rurais.

•  Propor estratégia para redução das perdas de água nos sistemas
públicos de abastecimento.

•  Propor medidas jurídicas, técnicas e institucionais para a solução
adequada das questões ligadas à coleta, tratamento e disposição final
dos resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares.
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- Quanto aos Programas de Duração Continuada - PDCs

•  Propor um conjunto de programas prioritários para as diversas sub-bacias,
compatíveis com os PDCs disponíveis.

•  Estabelecer critérios técnicos e sócio-econômicos para enquadramento de
projetos nos PDCs.

- Quanto ao potencial de desenvolvimento econômico

•  Propor redirecionamento das atividades rurais da bacia em,
função de suas potencialidades agrícolas e econômicas.

•  Analisar a implantação de programa de desenvolvimento do potencial
turístico da região, inclusive o ecoturismo , articulado com os municípios
e órgãos estaduais, voltado para a exploração adequada de seus locais
de atração, como florestas, cachoeiras, trilhas, etc. O programa terá por
objetivo estimular, além do turismo de lazer em períodos de temporada,
outras modalidades como turismo de passagem via Porto de Santos,
turismo esportivo, envolvendo treinamentos ou eventos competitivos, o
turismo de negócios, vinculado às atividades comerciais e industriais.

- Quanto à educação ambiental e sanitária:

•  Propor a obrigatoriedade de programas de Educação Ambiental em nível
curricular, nas escolas de 1o e 2o graus da rede escolar, incluindo o tema
nos currículos das diversas disciplinas, integrando-se ao projeto
pedagógico de cada escola.

•  Prever a programação de eventos ao nível municipal, ou no âmbito da
UGRHI, visando ao aprimoramento dos professores e técnicos na área,
bem como à mobilização, organização e conscientização das
comunidades em relação aos assuntos ambientais.

- Quanto à capacitação jurídico-institucional dos municípios:

•  Propor metodologia para a capacitação dos municípios visando à sua
instrumentação jurídico-institucional, em especial no tocante a:

- formulação da Política Municipal de Recursos Hídricos;
- criação dos instrumentos para a implantação da Política

Municipal; de Recursos Hídricos;
- estabelecimentos de normas e diretrizes para a recuperação,

preservação e conservação dos recursos hídricos no território
do município;

- criação do Sistema Municipal de Informações Hidrológicas;
- implantação de controle social da Política Municipal de

Recursos Hídricos.

- Quanto ao planejamento e gestão dos recursos hídricos na Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista:

•  Estudar a compatibilização institucional diante do desenvolvimento
simultâneo da política de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, do
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Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e das atividades em torno da
metropolização da Baixada Santista de forma a superar as deficiências
de informações envolvendo tanto o ambiente natural como antrópico, e
relacionadas ao gerenciamento, cartografia (cadastro de saneamento) e
sensoriamento remoto, entre outras.

•  Avaliar a utilização da capacidade instalada das universidades, para o
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, constituição de base de
informações, assim como, para a capacitação, valorização e reciclagem
de quadros técnicos.

•  Propor revisão da legislação existente, de modo a compatibilizá-la com
as diretrizes de  gestão descentralizada e participativa.

•  Propor a unificação dos limites geográficos da Bacia Hidrográfica como
unidade de planejamento e gestão regional para outras esferas e áreas
públicas, particularmente gerenciamento costeiro, saúde pública e infra-
estrutura.

•  Estudar estratégias para a criação de consórcios e associações, como
forma de viabilizar soluções conjuntas para problemas comuns a vários
municípios.

•  Estudar o desenvolvimento de medidas articuladas de diferentes órgãos
públicos, no sentido de disciplinar as atividades minerárias,
incorporando-as às legislações municipais de uso do solo; promovendo
a regularização das lavras.

•  Propor a demarcação e regularização fundiária das aldeias Bananal,
Itaóca, Aguapeú, Rio Branco e Rio Silveiras, mediante o reassentamento
das populações não indígenas.

•  Formular proposta para criação da Agência de Bacia da UGRHI.
•  Propor medidas para a efetiva instalação e funcionamento da Agência

de Bacia.
•  Identificar todos os procedimentos políticos, técnicos, jurídicos e

administrativos, necessários à implementação dos eventos, ações,
estudos, projetos e obras, constantes do Plano de Gestão dos Recursos
Hídricos da UGRHI 7.
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5.- FONTES DE CONSULTA
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BRASIL - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA -
Contagem da População - 1996. Rio de Janeiro, IBGE, 1997.

LINSLEY, K. R., FRANZINI, B. J.; Engenharia de Recursos Hídricos. Editora de
Universidade de São Paulo. 1978.

HIDROLOGIA: Ciência e Aplicação. Associação Brasileira de Recursos
Hídricos. Editora da Universidade de São Paulo. 1993.

PFAFSTETTER, O.; Deflúvio Superficial. Ministério do Interior. Rio de Janeiro.
1976.

BRASIL - Manual de Cálculo das Vazões Máximas, Médias e Mínimas nas
Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo. Secretaria de Recursos Hídricos
Saneamento e Obras. Departamento de Águas e Energia Elétrica. São Paulo.
1994.

HIDROPLAN – Plano Integrado de aproveitamento e Controle dos Recursos
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