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Empreendimento: Aproveitamento da Bacia do Itapanhaú para o Abastecimento da 
Região Metropolitana de São Paulo – RMSP (Processo IMPACTO no 166/15) 

Relatório de Informação Complementar 

Atendimento à Informação Técnica No 041/15/IEOH 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui Relatório de Informação Complementar (RIC) ao EIA/RIMA do 
empreendimento em epígrafe, protocolizado na CETESB em 19/11/2015, e visa atender as 
solicitações contidas na Informação Técnica no 041/15/IEOH, de 18/12/2015. 

No conjunto de questões levantadas pela CETESB na referida IT, destaca-se a solicitação de 
maior detalhamento da operação do empreendimento e dos impactos a jusante resultantes da 
redução de vazão, em especial, as potenciais repercussões sobre os ecossistemas de Restinga 
e de Mangue existentes na planície litorânea. 

Para atender de maneira abrangente e completa essa solicitação, a Sabesp desenvolveu vários 
estudos setoriais complementares, apresentados in extenso como anexos do presente RIC. Tais 
estudos, a seguir descritos, fornecem os insumos que instruem o atendimento aos vários itens 
da IT no 041/15/IEOH. 

Anexo 1. LabSid. Precipitações e vazões como subsídio aos estudos de impacto ambiental do 
aproveitamento do rio Itapanhaú para a represa Biritiba. Relatório Técnico. Fev. 2016. 

O Relatório do LabSid apresenta uma revisão completa e detalhamento do estudo hidrológico da 
bacia do rio Itapanhaú e da operação do empreendimento proposto. 

Anexo 2. PRIME Engenharia. Diagnóstico da Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú. Dez 2015. 

Este relatório documenta a caracterização das fisionomias e levantamento florístico expedito da 
vegetação ribeirinha ao rio Itapanhaú nos setores de Restinga e Mangue. 

Anexo 3. Prof. Dr. José Galizia Tundisi. Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhaú para 
Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) – Sistema Alto Tietê. Parecer 
Técnico. Jan. 2016. 

Este relatório apresenta Parecer Técnico a respeito das flutuações de salinidade no estuário e 
da dinâmica dos ecossistemas de Restinga e de Mangue. Inclui levantamento de campo de 
salinidade e qualidade de água ao longo do estuário do Itapanhaú e afluentes. 

Anexo 4. Profa Dra. Sônia Maria Flores Gianesella. Impactos da redução de vazão na região do 
mangue em Bertioga. Subsídios, discussões e avaliações. Parecer Técnico. Jan. 2016. 

Este relatório apresenta Parecer Técnico baseado em extenso levantamento e avaliação da 
literatura existente a respeito das características da vegetação e fauna dos ambientes de 
Restinga e de Mangue em Bertioga. 

 

Adicionalmente, o presente RIC apresenta: 

Anexo 5. Avaliação atualizada dos impactos na etapa de operação. 

Anexo 6. Arquivos em meio digital, incluindo arquivo KMZ atualizado do empreendimento. 

Os mapeamentos referenciados no RIC são apresentados em um conjunto de figuras, inseridas 
no final do texto. 
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Relatório de Informação Complementar 

Atendimento à Informação Técnica No 041/15/IEOH 

 

PROCESSO:  IMPACTO 166/15 

INTERESSADO: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 

ASSUNTO: Aproveitamento da Bacia do Itapanhaú para o Abastecimento da Região 
Metropolitana de São Paulo - RMSP 

MUNICÍPIOS: Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes 

 

Documentação e informações solicitadas: 

 

1 Documentação 

1.1. Retificação da Outorga de Implantação do Empreendimento emitida pelo Departamento de 
Águas e Energia Elétrica - DAEE contendo as coordenadas geográficas dos pontos de 
captação e lançamento de água condizentes com aquelas informadas no Estudo de Impacto 
Ambiental; 

A Sabesp solicitará ao DAEE a Retificação da Outorga de Implantação com as coordenadas 
geográficas corretas dos pontos de captação e lançamento de água. 

 

2 Informação 

2.1. Caracterização do empreendimento 

2.1.1. Descrever e representar, em croquis sequenciais, as etapas construtivas previstas 
para a área da captação, incluindo o lançamento de ensecadeira, implantação do 
barramento e serviços de terraplenagem; 

A sequência construtiva preliminarmente prevista na área da captação é a seguinte: 

1. Supressão de vegetação e limpeza da área; 
2. Etapa inicial de terraplenagem para permitir o acesso de máquinas à área; 
3. Desvio do córrego (ao longo do qual será construído o canal de captação), mediante galeria 

sob a estrada de acesso e canalização até alça do rio Sertãozinho; 
4. Lançamento de ensecadeira provisória, longitudinal, na margem direita do rio Sertãozinho, 

deixando o rio fluir por seção reduzida junto à margem esquerda; 
5. Escavação e construção a seco do canal de captação e das estruturas da estação elevatória; 
6. Em paralelo, terraplenagem e conformação dos platôs e taludes na área da captação; 
7. Instalação das tubulações, dutos, equipamentos hidromecânicos e elétricos da captação, 

geradores e estação elevatória; 
8. Remoção da ensecadeira provisória; 
9. Instalação da soleira de rachão, transversalmente ao rio. 

Conforme indicado no EIA, estima-se não haver necessidade de desvio do rio Sertãozinho fora 
do seu leito normal. 

Definições construtivas mais precisas, com representação das etapas construtivas em croquis 
serão estabelecidas no projeto executivo, após a realização de sondagens e ensaios 
geotécnicos. A Sabesp propõe completar o atendimento desta exigência por ocasião da 
solicitação da Licença de Instalação. 
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2.1.2. Apresentar perfil topográfico do traçado e as seções típicas da Linha de Transmissão 
e da faixa de servidão, bem como a caracterização atual do acesso existente 
(extensão e largura) e eventuais acessos a serem abertos/ampliados, bem como as 
intervenções necessárias para a instalação da LT; 

O traçado da Linha de Transmissão (LT) foi validado pela EDP Bandeirante em vistoria de campo 
conjunta com a Sabesp e a equipe responsável pelo EIA, sendo que o levantamento 
planialtimétrico em faixa ao longo do traçado, e o projeto de melhoria da estrada de acesso serão 
elaborados em etapa futura pela EDP Bandeirante, quando da solicitação de Licença de 
Instalação para a LT. 

A seção 5.6 do EIA (Volume I, Tomo 1, pág. 94 e 96) descreve as características do acesso viário 
e da Linha de Transmissão a implantar em 2ª etapa, incluindo a tipologia das intervenções 
necessárias. A Figura A2 (Volume III do EIA), Folhas 27 a 40 apresenta o traçado em planta do 
acesso viário da LT sobre imagem aérea 1:1000. 

As intervenções requeridas para reabilitação dos 4,7 km do acesso viário onde a LT em poste 
será implantada são da mesma natureza que as descritas para a estrada de acesso à captação, 
mas com uma largura de pista menor, da ordem de 4,5 m, e menor necessidade de contenções 
laterais, em face do relevo mais aplainado. O EIA indica as travessias de cursos d’água previstas. 

A largura da faixa de intervenção foi estimada em cerca de 6,0 m, podendo ser mais larga em 
alguns setores com desníveis laterais mais pronunciados, e de apenas 4,0-4,5 m em trechos 
planos. A Figura A2 do EIA representa o acesso viário com largura uniforme de 6,0 m, sendo 3,0 
m para cada lado da trilha percorrida em campo e determinada com GPS. Idêntico critério foi 
adotado para estimar a necessidade de supressão de vegetação e de intervenção em APP. 

A largura atual do caminho existente não pode ser determinada, pois a pista está ocupada pela 
regeneração da vegetação arbórea (a menos de trilha de cerca de 1 m de largura), e não foi feito 
levantamento planialtimétrico no setor da LT. Pelo que se pode observar em alguns trechos, a 
pista atual deve ter da ordem de 3-4 m de largura. 

As intervenções para reabilitação do acesso viário consistem em: (i) supressão de vegetação; 
(ii) execução de travessias de cursos d’água para permitir o acesso de máquinas e caminhões; 
(iii) reabilitação da plataforma da pista com execução de contenções laterais; (iv) instalação de 
canaletas de drenagem nas laterais da pista e dispositivos de dissipação e descarga; (v) 
execução de revestimento primário da pista. 

A instalação da LT requer: (i) execução mecanizada de furos de 0,50 m de diâmetro e 2,5 a 3,0 
m de profundidade na lateral da pista, com espaçamento variável, da ordem de 20-40 m; (ii) 
colocação e fixação dos postes de concreto; (iii) lançamento dos cabos da LT. 

A Figura 8 apresenta planta sobre imagem aérea (1:12.500) e perfil longitudinal do viário a 
reabilitar para implantação da LT, obtidas do Google Earth e com ajuste aproximado do datum 
vertical para coincidir com o datum do levantamento topográfico realizado pela Sabesp. 

Observa-se que as cotas variam basicamente entre 720 e 740 m. Na estrada de acesso à 
captação as cotas variam de 720 a 760 m em boa parte do percurso, e sobem até 800 m no 
divisor de águas. 

O acesso à obra para reabilitação dos 4,7 km de acesso viário e implantação da LT será feito, 
exclusivamente, por ambos extremos do caminho existente indicado no EIA: (i) pela estrada de 
acesso à captação, na estaca 64 (onde a adutora estará em travessia subterrânea sob o viário); 
e (ii) por estrada existente no bairro rural Fazenda Casa Verde, na altura da estaca LT-299. 

 

2.1.3. Apresentar em mapa e em imagem de satélite os trechos críticos em relação ao 
desencadeamento de processos de dinâmica superficial apontados na Tabela 6.3.2-
10 do ElA e indicar as possíveis áreas onde haverá necessidade de ampliação da 
faixa de serviço/acesso e as técnicas especiais de construção a serem adotadas; 
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A Tabela 6.3.2-10 do ElA apresenta as estacas de início e fim dos trechos considerados críticos 
em relação ao desencadeamento de processos de dinâmica superficial, os quais correspondem 
aos setores onde o Anteprojeto de Engenharia previu a necessidade de cortes, aterro e/ou 
contenções laterais para a reabilitação da estrada de acesso à captação e instalação da adutora. 

As intervenções de corte, aterro e/ou contenções laterais nesses trechos estão indicadas na 
Figura A2, Volume III do EIA (Folhas 1 a 22), que reproduz o Anteprojeto de Engenharia em 
plantas escala 1:1000 sobre imagem de satélite. A Tabela 6.3.2-10 do ElA é apenas um resumo 
da localização dos trechos críticos indicados em planta na Figura A2 e no Anteprojeto. 

A referida Figura A2 indica também o limite da área de intervenção, considerando a ampliação 
da faixa de serviço que se estima necessária para reabilitar a estrada / caminho existente para 
permitir a circulação de máquinas e equipamentos e a instalação da adutora. 

No Anteprojeto de Engenharia houve a preocupação em minimizar os cortes em maciços e 
taludes adjacentes à faixa onde será implantada a adutora, uma vez que cortes muito altos 
seriam problemáticos, pois levariam a áreas de intervenção maiores, além de necessitarem de 
medidas especiais para garantir a estabilidade dos taludes. De qualquer forma, na elaboração 
do Projeto Executivo essa questão será melhor examinada e, se necessário, serão especificadas 
medidas complementares para a garantia de estabilidade dos taludes e das encostas. 

Por outro lado, para garantir a largura mínima da faixa onde será implantada a adutora, em 
alguns trechos será necessário o aterramento lateral da faixa. Para evitar que esse aterro lateral 
ocupe áreas muito grandes nos locais em que a declividade do terreno é muito forte, o 
Anteprojeto de Engenharia especificou a contenção desses aterros, minimizando a área de 
intervenção. Para tanto, o Anteprojeto de Engenharia prevê a utilização de muros de arrimo 
executados com gabião, por exemplo, conforme ilustra a figura a seguir. 

 

Após a execução e durante a operação, tanto os cortes como os aterros serão objeto de 
monitoramento dos seus maciços, que instruirão a eventual necessidade de ações para prevenir 
escorregamentos, visando a tanto prevenção ambiental como a proteção da adutora.  

Todas essas ações serão objeto de maior detalhamento quando da elaboração do Projeto 
Executivo. 

 

2.1.4. Esclarecer e informar se serão necessárias ações para retificação, desassoreamento, 
estabilização de margens ou adequação de travessias no trecho do rio Biritiba-Açu, 
entre o ponto de lançamento e a chegada no reservatório, apontando-as em imagem 
de satélite com a indicação das cotas operacionais do reservatório que incidem no 
braço do referido rio. 

Atendendo à solicitação da Sabesp, o DAEE forneceu imagem aérea do reservatório Biritiba, 
com a indicação da borda do reservatório para o NA máximo normal, além de coordenadas das 
áreas já desapropriadas. A imagem mostra que o remanso do reservatório chega até as 
proximidades da ponte 3, cerca de 700 m a jusante do local do deságue. 
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A várzea do rib. Biritiba Açu entre a estrutura de descarga e a ponte 4, sob a adutora do Rio 
Claro tem cerca de 100-200 m de largura, com o que se estima serem desnecessárias obras 
para retificação, desassoreamento e/ou estabilização de margens. 

Assim, por enquanto, prevê-se apenas a necessidade de ampliação da capacidade de vazão sob 
as pontes 3 e 4, na margem direita do ribeirão, em Biritiba Mirim. 

A Figura 9 apresenta o mapeamento do braço do reservatório Biritiba, para o NA máximo normal, 
no setor de deságue do sistema de reversão proposto. 

 

2.1.5. Apresentar, para o trecho de lançamento das águas no rio Biritiba-Açu, proposta de 
dispositivos para dissipação de energia e controle de erosão e assoreamento. Indicar 
as estimativas de supressão de vegetação, movimentação de solo e intervenção em 
Área de Preservação Permanente - APP para o trecho; 

O dispositivo de dissipação de energia no final da adutora por gravidade consistirá em válvula 
redutora de pressão, seguida de tanque de tranquilização que verterá para rampa em concreto 
com formato trapezoidal (Figura 5-13 do EIA). Essa rampa, com baixa declividade e pequena 
soleira no deságue com largura da ordem de 25 m, distribuirá uniformemente a vazão sobre uma 
seção maior, de forma que a água verterá suavemente em fluxo laminar, a razão de 100 L/s por 
metro linear de soleira, para a vazão máxima de 2,5 m3/s. 

Prevê-se, adicionalmente, o revestimento em rachão do solo de várzea no setor junto ao deságue 
da soleira, para prevenir qualquer risco de erosão e auxiliar na distribuição lateral da vazão 
revertida em fluxo laminar. 

Toda a supressão de vegetação e a intervenção em APP no trecho final da adutora por gravidade 
e estrutura de descarga foram computadas no mapeamento e estimativa apresentados no EIA.  

O projeto detalhado dos dispositivos para dissipação de energia no deságue será elaborado no 
projeto executivo. A Sabesp propõe completar o atendimento dessa exigência por ocasião da 
solicitação da Licença de Instalação. 

 

2.1.6. Apresentar planta e descritivo das áreas de apoio localizadas ao longo do 
caminhamento da adutora, informando as atividades previstas para cada uma, tais 
como pátio de manobra, estoque de tubos, almoxarifado, bota-espera, canteiro móvel 
etc.; 

A Figura A2, Volume III do EIA (Folhas 1 a 26) apresenta em planta escala 1:1000 sobre imagem 
aérea, a delimitação das áreas de apoio previstas ao longo do caminhamento da adutora. As 
áreas de apoio estão localizadas na altura das seguintes estacas: 

 Estaca 50 a 52+10m; 
 Estaca 153+10m a 156; 
 Estaca 204 a 206+10m; 
 Estaca 250 a 252+10m; 
 Estaca 281 a 286; 
 Estaca 300 a 302+10m; 
 Estaca 395 a 401. 

O EIA (item 5.7, Volume I, Tomo I, e item 8.3.3 - Subprograma de Gestão Ambiental das Áreas 
de Apoio, Volume I, Tomo IV) descreve as atividades preliminarmente previstas nas áreas de 
apoio e os procedimentos de gestão ambiental. 

Informações mais precisas estarão disponíveis no projeto executivo. A Sabesp propõe completar 
o atendimento desta exigência por ocasião da solicitação da Licença de Instalação. 
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2.2. Apresentar uma base física (dados espaciais, informações geofísicas e hidrológicas 
quantitativas) que permita avaliar os potenciais impactos da redução da vazão aos 
ecossistemas a jusante da captação. Para tanto solicita-se: 

2.2.1. Mapeamento dos ecossistemas 

i. Apresentar mapeamento das áreas de restinga e mangue na planície costeira de 
Bertioga; 

As Figuras 1 e 2 apresentam o mapeamento geral das áreas de restinga e mangue na planície 
costeira de Bertioga (médio e baixo Itapanhaú), sobre imagem aérea escala 1:50.000. 

A Figura 1 apresenta a cobertura vegetal original nesse setor, e a Figura 2 a situação “atual” 
(recente), considerando as alterações produzidas pela ocupação antrópica, de acordo com a 
informação apresentada no trabalho: 

Rodrigues, F. de O., C.C. Lamparelli and D.O. Moura, 1999. Environmental impact in 
mangrove ecosystems, São Paulo, Brazil. 

O Relatório “Diagnóstico da Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú” (Anexo 2) apresenta os 
resultados da caracterização das fisionomias e levantamento florístico expedito da vegetação 
ribeirinha ao rio Itapanhaú entre o Km 4, setor próximo da confluência com o canal de Bertioga, 
e o Km 34, no setor das captações para abastecimento de Bertioga. 

Este levantamento de campo foi realizado pela PRIME Engenharia no dia 01/12/2015, visando 
fornecer informação de dados primários para um diagnóstico mais preciso da vegetação de 
mangue e de restinga ao longo do rio, e da transição entre elas. A Figura 2 apresenta a 
localização dos pontos de amostragem e as fitofisionomias presentes em cada local. 

 

ii. Apresentar mapeamento das áreas de restinga e mangue protegidas por legislação; 

A Figura 3, Folha 1, apresenta uma atualização da Figura 6.4.10-2 do EIA: “Unidades de 
Conservação”, escala 1:150.000 (Volume I, Tomo 3), com ajuste dos limites do Parque Estadual 
da Serra do Mar, conforme consulta ao site do MMA, e a inclusão do Parque Natural Municipal 
Ilha Rio da Praia e das RPPN Ecofuturo, Hércules Florence (1-6) e Costa Blanca. 

A Figura 3, Folha 2, apresenta o detalhe das Unidades de Conservação existentes no médio e 
baixo Itapanhaú, a partir do final da descida da Serra do Mar (Km 39, aproximadamente), na 
escala 1:50.000. 

Verifica-se que praticamente todas as áreas de restinga e mangue existentes no médio e baixo 
Itapanhaú encontram-se sob a proteção de uma ou, em geral, mais de uma tipologia de área 
protegida. Comparecem, em particular: 

 Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, em quase toda a extensão do 
médio e baixo Itapanhaú, exclusive pequenos setores urbanos de Bertioga onde a ocupação 
urbana regular chega até a margem esquerda do rio. 

 Parque Estadual Restinga de Bertioga: (i) em ambas as margens do rio do Km 39 ao 32,5; 
(ii) margem direita do rio, entre o Km 32,5 e 7,5. 

 Zona de Amortecimento do Parque Estadual Restinga de Bertioga: considerando uma faixa 
envoltória de 3 km, abrange grande parte dos terrenos na margem esquerda do rio. 

 APA Marinha Litoral Centro (setor Guaíbe): abrange as áreas de mangue do rio Itapanhaú 
(interface do empreendimento com a APA). 

 Área Natural Tombada (ANT) Serra do Mar e Paranapiacaba: abrange a maior parte do médio 
e baixo Itapanhaú, em ambas as margens, quase até a foz do rio. 

 Parque Natural Municipal Ilha do Rio da Praia: Setor na margem esquerda do rio Itapanhaú, 
entre os Km 21 e 15, chegando até o rio da Praia. 

 RPPNs Hercules Florence: situadas a leste da SP-098, o limite da Reserva localiza-se a 200-
300 m da margem esquerda do rio entre os Km 37,5 e 32,5; uma das RPPN limita com o rio 
em pequeno trecho na altura do Km 34. 



 

 

RIC Itapanhaú. Atendimento à IT 041/15/IEOH. 19/02/2016 

sabesp

6

 

Item 2.2.1 (iii).  

Transferido para após o item 2.2.3 (iv). 

 

2.2.2. Informações climáticas e hidrológicas 

i. Apresentar a distribuição espacial das chuvas na AII do empreendimento; 

A Figura 4, Folha 1, apresenta a distribuição espacial das chuvas na bacia do Itapanhaú e zonas 
vizinhas, em planta na escala 1:150.000. A planta mostra as isoietas na forma de faixas 
territoriais a intervalos de 227 mm/ano, aproximadamente. 

A Figura 4, Folha 2, apresenta a mesma informação para a região do médio e baixo Itapanhaú, 
em planta na escala 1:50.000. 

 

ii. Indicar, em mapa e em arquivo digital (extensão kmz ou equivalente), os principais 
cursos d’água perenes, intermitentes e nascentes dos contribuintes dos rios 
Sertãozinho e Itapanhaú a jusante do ponto de captação. Informar a contribuição de 
vazões, captações e lançamentos; 

A Figura 7, Folhas 1 e 2 apresenta a rede hidrográfica da bacia do rio Itapanhaú na escala 
1:75.000, destacando a bacia dos principais cursos d’água afluentes aos rios Sertãozinho e 
Itapanhaú a jusante do ponto de captação. 

A Tabela 1 a seguir indica os principais afluentes, pela margem direita (MD) ou esquerda (ME), 
o Km da confluência (medido a partir da foz do Itapanhaú no oceano), a área de drenagem do 
contribuinte (AD) e a estimativa de vazão média do rio (QMLT). 

TABELA 1. CURSOS D’ÁGUA AFLUENTES A JUSANTE DA CAPTAÇÃO 

Denominação Margem Km AD (km2) QMLT (m3/s)
Rio das Pedras MD 45,0 9,93 0,64 
Rio Guacá ME 43,7 33,59 1,92 
Rio João Pereira ME 30,0 4,62 0,28 
Rio Bananal MD 27,7 12,61 0,76 
Rio Itatinga MD 19,6 112,78 6,79 
Córrego Guaxinduva MD 15,9 6,06 0,35 
Cór. Carambiu MD 11,2 3,19 0,17 
Ribeirão das Furnas MD 11,0 5,91 0,31 
Córrego Pelaes ou Fazenda MD 10,8 3,35 0,18 
Rio Jaguareguava (+ Cór. Canhabura) MD 7,5 30,33 1,75 

 

A Tabela a seguir apresenta as captações e lançamentos no rio Itapanhaú e afluentes, 
cadastrados no Banco de Dados de Outorgas do DAEE (valores válidos para 2014). A distância 
à foz indicada corresponde ao estaqueamento utilizado neste documento, e não o que consta no 
Banco de Dados do DAEE. 

TABELA 2. CAPTAÇÕES E LANÇAMENTOS NO RIO ITAPANHAÚ E AFLUENTES. OUTORGAS DAEE 

Usuário Distância da 
foz (km) 

Vazão – Verão 
(m3/s) 

Vazão – Restante do ano 
(m3/s) 

Outorgas de Captação em Bertioga 
Riviera São Lourenço 34,2 0,417 0,300 
City Acaraú 34,2 0,047 0,047 
Sabesp Bertioga 33,5 0,418 0,418 
Sabesp, rib. das Furnas 11,0 0,062 0,062 
Sabesp, rib. Pelaes 8,7 0,058 0,058 
Total Captado  1,002 0,885 
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Usuário Distância da 
foz (km) 

Vazão – Verão 
(m3/s) 

Vazão – Restante do ano 
(m3/s) 

Outorgas de Lançamento em Bertioga 
Riviera São Lourenço 34,0 0,333 0,200 
City Acaraú 33,8 0,037 0,037 
Sabesp, ETE Vista Linda 21,4 0,068 0,068 
SESC 14,6 0,009 0,009 
Sabesp, ETE Bertioga 8,6 0,254 0,254 
Total Lançado  0,701 0,568 

O CD em anexo (Anexo 6 - Arquivos Digitais) contém arquivo KMZ com a representação 
completa da rede hidrográfica da bacia do rio Itapanhaú, digitalizada a partir das cartas da 
Emplasa e do IGC escala 1:10.000, e ajustada em escala de maior detalhe para o curso principal 
com base nas imagens aéreas do ano 2010 disponibilizadas no DataGeo.  

Esse arquivo KMZ contém também diversos outros layers com toda a informação espacial 
relevante do EIA do Projeto Itapanhaú. 

 

iii. Apresentar as variações (chuva e vazão) sazonais, anuais e interanuais do ciclo 
hidrológico em pontos de interesse junto ao no Itapanhaú; 

O Relatório do LabSid: “Precipitações e vazões como subsídio aos estudos de impacto ambiental 
do aproveitamento do rio Itapanhaú para a represa Biritiba” (Anexo 1) apresenta um conjunto de 
gráficos que ilustram as variações sazonais, anuais e interanuais de chuva e vazão nos 
diferentes setores e pontos de interesse na bacia, entre a captação e a foz. 

A informação é apresentada nas figuras desse Relatório a seguir indicadas. Para ilustração do 
presente texto, no final da apresentação de cada conjunto é reproduzida a primeira dessas 
figuras do Relatório do LabSid, que representa a bacia do rio Sertãozinho na captação. 

 Figuras 6 a 14 LabSid: Gráficos da variação sazonal da chuva nas 9 sub-bacias 
intermediárias em que a bacia do Itapanhaú foi dividida. Cada gráfico apresenta, para cada 
mês do ano (Jan a Dez), valores estatisticamente representativos da precipitação mensal: 
Pmin, P25, P50, P75 e Pmax nesse mês, estimados para a respectiva sub-bacia. 

Os valores de “y” das 3 linhas marcadas na caixa central representam o P25, P50 e P75 do 
mês, e os valores de “y” nos limites inferior e superior das linhas abaixo e acima da caixa 
representam o Pmin e Pmax da série, com controle estatístico de extremos. Os pontos marcados 
com “x” constituem valores extremos fora do intervalo esperado em termos estatísticos 
(“outliers”). 

P25: valor de precipitação mensal (em mm) para determinado mês do ano, para o qual 25% 
dos anos têm precipitação menor e os outros 75%, precipitação maior naquele mês. 

P50: mediana; valor de precipitação mensal (em mm) para determinado mês do ano, para o 
qual 50% dos anos têm precipitação menor e os outros 50%, precipitação maior naquele mês. 

P75: valor de precipitação mensal (em mm) para determinado mês do ano, para o qual 75% 
dos anos têm precipitação menor e os outros 25%, precipitação maior naquele mês. 
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FIGURA 6 LABSID. VARIAÇÃO SAZONAL DA CHUVA NA BACIA DO RIO SERTÃOZINHO ATÉ A CAPTAÇÃO 

 

 Figuras 15 a 23 LabSid: Gráficos da variação sazonal da vazão dos rios Sertãozinho, 
Itapanhaú e Itatinga nas 9 seções de controle consideradas. Cada gráfico apresenta, para 
cada mês do ano (Jan a Dez), valores estatisticamente representativos da vazão média 
mensal nessa seção: Qmin, Q25, Q50, Q75 e Qmax, estimada para esse mês. 

Os valores de “y” das 3 linhas marcadas na caixa central representam o Q25, Q50 e Q75 do 
mês, e os valores de “y” nos limites inferior e superior das linhas abaixo e acima da caixa 
representam o Qmin e Qmax da série, com controle estatístico de extremos. Os pontos 
marcados com “x” constituem valores extremos fora do intervalo esperado em termos 
estatísticos (“outliers”). 

Q25: valor de vazão média mensal (em m3/s) para determinado mês do ano, para a qual 25% 
dos anos têm vazão menor e os outros 75%, vazão maior naquele mês. 

Q50: mediana; valor de vazão média mensal (em m3/s) para determinado mês do ano, para a 
qual 50% dos anos têm vazão menor e os outros 50%, vazão maior naquele mês. 

Q75: vazão média mensal (em m3/s) para determinado mês do ano, para a qual 75% dos anos 
têm vazão menor e os outros 25%, vazão maior naquele mês. 

FIGURA 15 LABSID. VARIAÇÃO SAZONAL DA VAZÃO NO RIO SERTÃOZINHO NA CAPTAÇÃO 

 

 Figuras 24 a 32 LabSid: Gráficos da variação anual da chuva e vazão produzida nas 9 sub-
bacias intermediárias em que a bacia do Itapanhaú foi dividida. Cada gráfico apresenta, 
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sobrepostos, o histograma de precipitação anual (mm/ano) e a vazão média anual (m3/s) 
gerada na correspondente sub-bacia intermediária, para o período 1925-2014. 

FIGURA 24 LABSID. VARIAÇÃO ANUAL DA CHUVA E DA VAZÃO NO RIO SERTÃOZINHO NA CAPTAÇÃO 

 

 Figuras 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 e 49 LabSid: Gráficos da variação interanual da chuva 
nas 9 sub-bacias intermediárias em que a bacia do Itapanhaú foi dividida. Cada gráfico 
apresenta a série de valores adimensionais de precipitação mensal na sub-bacia, para o 
período 1925-2014, normalizados dividindo cada Pi (em mm/mês) pela precipitação média 
mensal de longo termo (considerando em conjunto todos os meses da série), e subtraindo 1.  

Portanto, a ordenada do gráfico é: “y” = (Pi / Pmédia) – 1. 

Os valores positivos, em azul, representam chuva mensal acima da média geral da sub-bacia, 
e os valores negativos, em vermelho, chuva mensal abaixo dessa média geral. 

Um mês com chuva zero tem “y” = -1 (menor valor possível no gráfico); “y” = 0 representa um 
mês com chuva igual à média mensal; “y” = 1 representa um mês com chuva igual ao dobro 
da média mensal. 

Observa-se a predominância de meses com “y” entre -0,5 e 0,5, ou seja, com precipitação 
entre 50% e 1,5 vezes a média mensal geral da sub-bacia. Os meses mais chuvosos 
apresentam “y” ~ 2,0 ou seja, precipitação da ordem de 3 vezes a média da sub-bacia. 
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FIGURA 33 LABSID. VARIAÇÃO INTERANUAL DA CHUVA NA BACIA DO RIO SERTÃOZINHO, NA CAPTAÇÃO 

 

 Figuras 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 LabSid: Gráficos da variação interanual da vazão 
dos rios Sertãozinho, Itapanhaú e Itatinga nas 9 seções de controle consideradas. Cada 
gráfico apresenta a série de valores adimensionais de vazão mensal na seção de controle, 
para o período 1925-2014, normalizados dividindo cada Qi (em m3/s) pela vazão média de 
longo termo nessa seção, e subtraindo 1.  

Portanto, a ordenada do gráfico é: “y” = (Qi / Qmédia) – 1. 

Os valores positivos, em azul, representam vazão média mensal acima da média na seção, 
e os valores negativos, em vermelho, vazão média mensal abaixo da média. 

Em tese, um mês com vazão zero teria “y” = -1 (menor valor possível no gráfico); “y” = 0 
representa um mês com vazão igual à média; “y” = 1 representa um mês com vazão igual ao 
dobro da média. 

Observa-se a predominância de meses com “y” entre -0,5 e 0,5, ou seja, com vazão entre 
50% e 1,5 vezes a vazão média na seção. Os meses com os maiores picos de vazão 
apresentam “y” entre 2,0 e 3,5 ou seja, vazão média mensal da ordem de 3 a 4,5 vezes a 
média na seção. 
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FIGURA 34 LABSID. VARIAÇÃO INTERANUAL DA VAZÃO NO RIO SERTÃOZINHO, NA CAPTAÇÃO 

 

As sub-bacias adotadas no Relatório do LabSid para fins de ilustração das variações espaciais 
e temporais da chuva, e representadas nas referidas figuras, são as seguintes: 

 Sub-bacia do rio Sertãozinho a montante da captação (AD = 81 km2); 

 Sub-bacia do rio Sertãozinho entre a captação e a soleira da Light (AD = 2,8 km2); 

 Sub-bacia do rio Sertãozinho entre a soleira da Light e a Cachoeira da Pedra Furada (AD = 
1,5 km2); 

 Sub-bacia do rio Sertãozinho / Itapanhaú entre a Cachoeira da Pedra Furada e a Cachoeira 
Véu da Noiva (AD = 10,4 km2). Nota: A área de drenagem incremental corresponde quase 
que integralmente à sub-bacia do rio das Pedras; 

 Sub-bacia do rio Itapanhaú entre a Cachoeira Véu da Noiva e a Cachoeira do Elefante (AD 
= 0,3 km2); 

 Sub-bacia do rio Itapanhaú entre a Cachoeira do Elefante e logo a jusante da foz do rio Guacá 
(AD = 33,6 km2). Nota: A área de drenagem incremental corresponde quase que 
integralmente à sub-bacia do rio Guacá; 

 Sub-bacia do rio Itapanhaú entre a foz do rio Guacá e logo a montante da foz do rio Itatinga 
(AD = 56,5 km2); 

 Sub-bacia do rio Itatinga (AD = 121,1 km2); 

 Sub-bacia do rio Itapanhaú entre a foz do rio Itatinga e a confluência com o Canal de Bertioga 
(Km 2 no estaqueamento aqui adotado; AD = 77,2 km2). 

Os pontos (seções de controle) de interesse para fins de avaliação das variações temporais de 
vazão adotados no Relatório do LabSid, e representados nas referidas figuras, são os seguintes: 

 Rio Sertãozinho na captação (AD = 81 km2); 

 Rio Sertãozinho na soleira da Light (AD = 83,8 km2); 

 Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada (AD = 85,3 km2); 

 Rio Itapanhaú na Cachoeira Véu da Noiva (AD = 95,7 km2); 

 Rio Itapanhaú na Cachoeira do Elefante (AD = 96,0 km2); 
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 Rio Itapanhaú logo a jusante da foz do rio Guacá (AD = 129,6 km2); 

 Rio Itapanhaú logo a montante da foz do rio Itatinga (AD = 186,1 km2); 

 Rio Itatinga (AD = 121,1 km2); 

 Rio Itapanhaú na confluência com o Canal de Bertioga (AD = 384,4 km2). 

 

iv. Avaliar as potenciais alterações dessas variáveis nesses pontos de interesse com a 
operação do empreendimento (considerando a retirada constante de 2,0 m3/s ou 
retiradas variáveis com a média anual de 2,0 m3/s); 

O atendimento deste item está intimamente relacionado com o solicitado nos itens 2.3.1 e 2.3.2, 
adiante, relativo a proposição e avaliação da regra operativa do empreendimento, mediante a 
simulação das vazões nas principais seções de controle. 

Adicionalmente, os resultados dessas simulações constituem um insumo essencial para a 
discussão da influência da redução de vazão: (i) no gradiente de salinidade no estuário, e deste 
sobre os ecossistemas de restinga e mangue, (ii) nas captações para abastecimento, e (iii) nas 
cachoeiras do Itapanhaú como atrativos turísticos, questões abordadas no item 2.2.3 e adiante. 

Assim, para melhor organização da informação, optou-se por trazer para este ponto do 
relatório, o atendimento aos itens 2.3.1 e 2.3.2, a seguir, que incluem o solicitado no presente 
item 2.2.2 (iv). 

 

Inserção do atendimento aos itens 2.3.1 e 2.3.2 da IT 041/15/IEOH 

 

2.3.1. Apresentar a regra operativa do empreendimento, bem como a simulação, mês a mês, 
para um ano típico e um ano seco, das vazões afluentes naturais captadas e 
defluentes do rio Sertãozinho, bem como as vazões previstas no rio Itapanhaú nos 
pontos de interesse. Informar a extensão do rio Sertãozinho com vazão reduzida pela 
operação do empreendimento e indicar o trecho em foto aérea. Identificar principais 
afluentes neste trecho com estimativas de vazões em período seco e chuvoso; 

O Relatório do LabSid (Anexo 1, capítulo 4) apresenta os estudos de simulação da operação do 
empreendimento para diferentes condições hidrológicas, com avaliação das vazões resultantes 
nos principais pontos de interesse. 

Inicialmente, o estudo reporta a revisão da vazão Q7,10 em função, principalmente, da 
consideração mais detalhada da variação espacial observada no regime de chuvas na bacia. 

A vazão Q7,10 é estimada em 0,834 m3/s na seção da captação. Tendo em vista a redução em 
relação à estimativa anterior reportada no EIA (1,334 m3/s) e as preocupações com as vazões 
mínimas a jusante e suas implicações ambientais, o estudo considera, como regra operativa 
básica, a manutenção de vazão média mensal para jusante igual ao Q7,10 (0,834 m3/s), ao invés 
de 50% do Q7,10 como é usualmente utilizado pelo DAEE na concessão de outorga. 

O estudo calcula a curva de permanência, isto é, a vazão média mensal QN que é superada em 
N% dos meses em toda a série histórica, a intervalos de 10%, desde o valor mínimo Q100, que é 
a menor vazão média mensal da série, até o Q10, que é uma vazão alta, superada apenas em 
10% dos meses da série histórica. 

O cálculo é feito para: (i) a situação sem reversão (vazões naturais, considerando adicionalmente 
as captações e lançamentos do município de Bertioga), e (ii) a situação com reversão, com a 
seguinte regra operativa: 

1. Bombear, na média mensal, a parcela da vazão afluente à seção da captação que 
exceder 0,834 m3/s, limitado à capacidade do sistema de bombeamento de 2,50 m3/s; 
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2. Manter sempre vazão média mensal mínima para jusante de 0,834 m3/s; 

3. Adicionalmente à essa vazão mínima, deixar escoar para jusante a parcela da vazão 
afluente à seção da captação que exceder 2,50+0,834 = 3,334 m3/s; 

4. Limitar o bombeamento a uma vazão média anual equivalente a 2,00 m3/s, conforme 
estabelecido na Outorga de Implantação. 

O cálculo das vazões QN da curva de permanência é feito para seis seções que constituem os 
principais pontos de interesse para avaliação ambiental da operação do empreendimento: 

 Seção 1: A jusante da captação (Km 51), valor representativo para o trecho de 3 km até a 
soleira da Light e das vazões no Poço das Antas e na Cachoeira da Pedra Furada;  

 Seção 2: A jusante da foz do rio das Pedras (Km 45), valor representativo para o trecho de 
descida da serra e das vazões na Cachoeira Véu da Noiva e na Cachoeira do Elefante; 

 Seção 3: A jusante da captação de Bertioga (Km 33), valor representativo para os principais 
locais de captação para abastecimento público e de lançamento de esgotos, e das vazões 
ocorrentes no início do trecho de planície e na parte alta do estuário, no setor de restinga; 

 Seção 4: A montante da foz do Itatinga (Km 20), valor representativo do setor intermediário 
do estuário, entre os Km 20 e 27, a jusante da foz dos rios afluentes João Pereira e Bananal, 
também no setor de restinga, onde está em análise se, e em que medida, pode haver 
presença de água salobra em condições hidrológicas de vazão baixa; 

 Seção 5: Logo a jusante da foz do Itatinga (Km 19), valor representativo da parte de montante 
do setor de mangue e de transição mangue-restinga; 

 Seção 6: Na foz do rio Itapanhaú no canal de Bertioga (Km 2), valor representativo da parte 
de jusante do setor de mangue. 

O estudo apresenta também a curva de permanência das vazões bombeadas. 

A Tabela 3 apresenta as vazões naturais (sem reversão) para cada índice de permanência, 
incluindo captações e lançamentos, nas seis seções consideradas.  

A Tabela 4 apresenta os mesmos indicativos de vazão com a operação da reversão do rio 
Sertãozinho com a regra operativa de manter a vazão mínima mensal de 0,834 m3/s a jusante 
da captação. Apresenta também a respectiva vazão de reversão.  

A Tabela 5 apresenta a diferença entre as vazões indicadas nas Tabelas 3 e 4, o que representa 
a redução de vazão, em valor absoluto (m3/s), em decorrência da operação do empreendimento, 
em cada seção e para cada índice de permanência. 

A Tabela 6 apresenta a redução de vazão em termos percentuais, relativamente à situação sem 
empreendimento. 

Os Gráficos 1 a 6 apresentam as curvas de permanência nas respectivas seções 1 a 6, para as 
situações sem e com reversão, para a regra operativa acima descrita. O Gráfico 7 apresenta a 
curva de permanência da vazão de reversão. Essas curvas constituem a representação gráfica 
dos números indicados nas Tabelas 3 e 4. 

As Tabelas 5 e 6 destacam, em laranja claro, os valores absolutos e relativos da redução de 
vazão para condições hidrológicas de vazões médias a baixas nas seções a jusante da captação, 
desde a vazão mediana (Q50) até a vazão com 90% de permanência (Q90), para qual apenas 
10% dos meses da série histórica apresentam vazão média mensal inferior à mesma. 
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TABELA 3. VAZÕES NATURAIS PARA DIFERENTES ÍNDICES DE PERMANÊNCIA, SEM REVERSÃO (M3/S) 

Seção Local Qmax Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q100 
1 Jusante da Captação Sertãozinho 15,51 5,46 4,50 3,94 3,46 3,02 2,69 2,35 1,98 1,62 0,92 
2 Jusante do Rio das Pedras 20,10 7,02 5,81 5,06 4,42 3,94 3,51 3,08 2,60 2,17 1,23 
3 Jusante da Captação de Bertioga 34,64 11,68 9,74 8,47 7,28 6,35 5,63 4,91 4,22 3,32 1,64 
4 Montante Confluência Rio Itatinga 46,45 15,38 12,57 10,90 9,48 8,40 7,37 6,35 5,45 4,38 2,27 
5 Jusante Confluência Rio Itatinga 80,40 26,22 21,70 18,84 16,56 14,30 12,50 11,06 9,60 7,80 4,10 
6 Foz do Rio Itapanhaú 105,28 33,63 27,70 24,05 21,13 18,50 16,20 14,00 12,30 10,23 5,63 

TABELA 4. VAZÃO COM REVERSÃO (M3/S), MANTENDO 0,834 M3/S A JUSANTE DA CAPTAÇÃO 

Seção Local Qmax Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q100 
1 Jusante da Captação Sertãozinho 13,00 2,94 2,00 1,41 0,95 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 
2 Jusante do Rio das Pedras 17,55 4,50 3,35 2,59 1,97 1,75 1,68 1,54 1,46 1,30 1,08 
3 Jusante da Captação de Bertioga 32,14 9,10 7,20 5,90 4,88 4,19 3,76 3,32 3,00 2,57 1,51 
4 Montante Confluência Rio Itatinga 43,96 12,88 10,2 8,40 7,15 6,18 5,45 4,76 4,25 3,55 2,03 
5 Jusante Confluência Rio Itatinga 77,92 23,82 19,18 16,36 14,1 12,24 10,76 9,46 8,40 7,16 3,92 
6 Foz do Rio Itapanhaú 102,95 31,15 25,38 21,48 18,75 16,20 14,50 12,63 11,13 9,45 5,43 
 Vazão de Reversão 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,18 1,87 1,52 1,15 0,77 0,09 

TABELA 5. REDUÇÃO DE VAZÃO (M3/S) 

Seção Local Qmax Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q100 
1 Jusante da Captação Sertãozinho 2,51 2,52 2,50 2,53 2,51 2,19 1,86 1,52 1,15 0,79 0,09 
2 Jusante do Rio das Pedras 2,55 2,52 2,46 2,47 2,45 2,19 1,83 1,54 1,14 0,87 0,15 
3 Jusante da Captação de Bertioga 2,50 2,58 2,54 2,57 2,40 2,16 1,87 1,59 1,22 0,75 0,13 
4 Montante Confluência Rio Itatinga 2,49 2,50 2,37 2,50 2,33 2,22 1,92 1,59 1,20 0,83 0,24 
5 Jusante Confluência Rio Itatinga 2,48 2,40 2,52 2,48 2,46 2,06 1,74 1,60 1,20 0,64 0,18 
6 Foz do Rio Itapanhaú 2,33 2,48 2,32 2,57 2,38 2,30 1,70 1,37 1,17 0,78 0,20 

TABELA 6. REDUÇÃO DE VAZÃO (%) 

Seção Local Qmax Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q100 
1 Jusante da Captação Sertãozinho 16,2% 46,2% 55,6% 64,2% 72,5% 72,5% 69,1% 64,7% 58,1% 48,8% 9,8% 
2 Jusante do Rio das Pedras 12,7% 35,9% 42,3% 48,8% 55,4% 55,6% 52,1% 50,0% 43,8% 40,1% 12,2% 
3 Jusante da Captação de Bertioga 7,2% 22,1% 26,1% 30,3% 33,0% 34,0% 33,2% 32,4% 28,9% 22,6% 7,9% 
4 Montante Confluência Rio Itatinga 5,4% 16,3% 18,9% 22,9% 24,6% 26,4% 26,1% 25,0% 22,0% 18,9% 10,6% 
5 Jusante Confluência Rio Itatinga 3,1% 9,2% 11,6% 13,2% 14,9% 14,4% 13,9% 14,5% 12,5% 8,2% 4,4% 
6 Foz do Rio Itapanhaú 2,2% 7,4% 8,4% 10,7% 11,3% 12,4% 10,5% 9,8% 9,5% 7,6% 3,6% 
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CURVAS DE PERMANÊNCIA, SEM E COM A OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

(Q MIN A JUSANTE DA CAPTAÇÃO = 0,834 M3/S) 

GRÁFICO 1. JUSANTE DA CAPTAÇÃO GRÁFICO 2. JUSANTE DO RIO DAS PEDRAS 

GRÁFICO 3. JUSANTE DA CAPTAÇÃO DE BERTIOGA GRÁFICO 4. MONTANTE CONFLUÊNCIA RIO ITATINGA 

GRÁFICO 5. JUSANTE CONFLUÊNCIA RIO ITATINGA GRÁFICO 6. FOZ DO RIO ITAPANHAÚ 

GRÁFICO 7. VAZÃO DE REVERSÃO 
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Abrangência espacial da redução de vazão. A redução da vazão média mensal ocorre em 
todo o rio Sertãozinho a jusante da captação, e em todo o rio Itapanhaú, até a foz.  

Magnitude da redução de vazão. A redução da vazão média mensal é da ordem de 2,0 a 2,5 
m3/s para vazões médias ou altas (isto é, da ordem de, ou superiores à mediana em cada seção). 
Para condições hidrológicas de vazões baixas, a redução de vazão nas seções acompanha a 
diminuição da vazão revertida, sendo de ordem de 1,7-1,8 m3/s para a condição de Q60, e da 
ordem de 0,7-0,8 m3/s para a condição de Q90. Para a condição extrema da menor vazão média 
mensal registrada (Q100), a redução de vazão é da ordem de 0,1-0,2 m3/s. 

Em termos percentuais, a redução de vazão é significativa no rio Sertãozinho, a jusante da 
captação (seção 1), da ordem de 72-49% para vazões médias a baixas, respectivamente. Na 
descida da Serra do Mar (seção 2), a redução de vazão é da ordem de 55-40%. Na parte alta do 
estuário, na altura da captação de Bertioga (seção 3), a redução de vazão é da ordem de 34-
23%. No setor intermediário do estuário, a montante do rio Itatinga (seção 4), a redução de vazão 
é da ordem de 26-19%. A jusante da foz do Itatinga (seção 5), a redução é da ordem de 14-8%. 
E na foz do rio Itapanhaú a redução é da ordem de 12-8%, sempre para condições hidrológicas 
de vazões médias a baixas, respectivamente. 

Destaca-se que o percentual de redução de vazão diminui para estiagens mais intensas, pois a 
importância relativa da vazão mínima mantida a jusante da captação cresce para vazões baixas. 
Por exemplo, a jusante da foz do Itatinga, na parte alta da zona de mangue, a redução de vazão 
é de 14% para vazões médias (Q50, Q60), e de 8% para vazões baixas (Q90). 

Para a condição extrema da menor vazão média mensal registrada (Q100), a redução de vazão é 
da ordem de 8-10% até a foz do rio Itatinga, e de 4% na zona de mangue (seções 5 e 6). 

Cabe salientar que a redução de vazão em seções do médio e baixo Itapanhaú é próxima de, 
mas não igual à vazão revertida, pois as chuvas nas várias sub-bacias, embora altamente 
correlacionadas, não ocorrem de forma totalmente simultânea e proporcional. Essas variações 
espaciais e temporais de precipitação entre sub-bacias tendem a produzir uma certa 
compensação e “suavização” de valores extremos de vazão de cheia e de estiagem em seções 
do rio mais a jusante, que recebem contribuições de diversos afluentes. 

Operação em anos típicos. O estudo do LabSid (Anexo 1) selecionou o ano de 2008 como ano 
típico de vazões médias (próximas da mediana de cada mês), e o ano de 2007 como 
representativo de um ano de vazões baixas (próximas de valores, em cada mês, para os quais 
em apenas 25% dos anos a vazão é inferior àquela). 

A Tabela 7 apresenta as vazões médias mensais naturais para o ano seco (2007), e na 
sequência para o ano médio (2008), para as seis seções de controle selecionadas. Os valores 
incluem as captações e lançamentos de Bertioga previstos nas outorgas. 

A Tabela 8 apresenta as vazões médias mensais em 2007 e 2008, para as mesmas seis seções 
de controle, com a operação do empreendimento, mantendo vazão mínima mensal de 0,834 m3/s 
a jusante da captação e demais critérios da regra operacional básica descrita. A tabela indica 
também, em vermelho, a vazão média disponível para ser revertida em cada mês. 

TABELA 7. VAZÕES NATURAIS EM ANOS TÍPICOS (M3/S) 

Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 
Ano típico seco (2007)  

jan/07 3,870 4,913 7,923 10,205 17,265 21,989 
fev/07 4,030 5,248 8,743 11,415 19,674 25,148 
mar/07 3,003 3,895 6,317 8,259 14,268 18,330 
abr/07 2,256 2,906 4,575 6,000 10,386 13,425 
mai/07 1,972 2,546 3,962 5,209 9,064 11,767 
jun/07 1,784 2,308 3,550 4,693 8,228 10,731 
jul/07 1,500 1,947 2,942 3,923 6,981 9,144 
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Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 
ago/07 1,685 2,208 3,417 4,560 8,088 10,584 
set/07 1,505 1,936 2,879 3,822 6,722 8,820 
out/07 1,407 1,827 2,718 3,636 6,474 8,528 
nov/07 1,876 2,436 3,787 5,007 8,787 11,432 
dez/07 2,813 3,658 5,917 7,762 13,471 17,344 
Média 2,31 2,99 4,73 6,21 10,78 13,94 

Ano típico médio (2008)   
jan/08 3,571 4,606 7,523 9,783 16,792 21,481 
fev/08 3,742 4,907 8,186 10,734 18,601 23,842 
mar/08 3,848 4,991 8,242 10,736 18,439 23,591 
abr/08 3,659 4,752 7,856 10,230 17,609 22,522 
mai/08 3,652 4,771 7,942 10,392 17,948 23,000 
jun/08 2,906 3,819 6,187 7,895 13,688 17,637 
jul/08 2,439 3,168 5,081 6,676 11,599 14,976 

ago/08 2,063 2,682 4,221 5,567 9,749 12,648 
set/08 2,258 2,899 4,545 5,949 10,274 13,278 
out/08 2,532 3,291 5,297 6,948 12,065 15,562 
nov/08 2,815 3,651 5,923 7,747 13,396 17,231 
dez/08 3,285 4,260 6,953 9,076 15,667 20,089 
Média 3,06 3,98 6,50 8,48 14,65 18,82 

 

Seção Local 
1 Rio Sertãozinho, jusante da Captação 
2 Jusante do rio das Pedras 
3 Jusante da Captação de Bertioga 
4 Montante da confluência com o rio Itatinga 
5 Jusante da confluência com o rio Itatinga 
6 Foz do rio Itapanhaú 
7 Vazão revertida 

 

TABELA 8. VAZÕES COM REVERSÃO EM ANOS TÍPICOS, MANTENDO 0,834 M3/S A JUSANTE DA CAPTAÇÃO 

Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 7 
Ano típico seco (2007)  

jan/07 1,370 2,412 5,423 7,705 14,765 19,489 2,500
fev/07 1,530 2,748 6,243 8,915 17,174 22,648 2,500
mar/07 0,834 1,725 4,148 6,090 12,099 16,162 2,169
abr/07 0,834 1,484 3,153 4,578 8,964 12,003 1,422
mai/07 0,834 1,409 2,824 4,071 7,926 10,629 1,138
jun/07 0,834 1,357 2,600 3,743 7,278 9,781 0,950
jul/07 0,834 1,281 2,276 3,257 6,315 8,478 0,666

ago/07 0,834 1,358 2,566 3,709 7,237 9,733 0,851
set/07 0,834 1,265 2,208 3,151 6,051 8,149 0,671
out/07 0,834 1,254 2,145 3,063 5,901 7,955 0,573
nov/07 0,834 1,394 2,745 3,965 7,745 10,390 1,042
dez/07 0,834 1,680 3,938 5,783 11,492 15,365 1,979
Média 0,94 1,61 3,36 4,84 9,41 12,57 1,372

Ano típico médio (2008)  
jan/08 1,071 2,107 5,023 7,283 14,292 18,981 2,500
fev/08 1,242 2,407 5,686 8,234 16,101 21,342 2,500
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Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 7 
mar/08 1,348 2,491 5,742 8,236 15,939 21,091 2,500 
abr/08 1,159 2,252 5,356 7,730 15,109 20,022 2,500 
mai/08 1,152 2,270 5,442 7,892 15,448 20,500 2,500 
jun/08 0,834 1,747 4,115 5,823 11,616 15,565 2,072 
jul/08 0,834 1,563 3,476 5,071 9,994 13,371 1,605 

ago/08 0,834 1,453 2,992 4,338 8,520 11,419 1,229 
set/08 0,834 1,475 3,121 4,525 8,850 11,854 1,424 
out/08 0,834 1,593 3,599 5,250 10,367 13,864 1,698 
nov/08 0,834 1,671 3,943 5,766 11,415 15,250 1,981 
dez/08 0,834 1,809 4,502 6,625 13,216 17,638 2,451 
Média 0,98 1,90 4,42 6,40 12,57 16,74 2,080 

 

A redução de vazão em cada seção, em cada mês, é aproximadamente igual à vazão revertida 
naquele mês. 

A Tabela 9 apresenta os valores de redução percentual de vazão em cada seção de controle. 

TABELA 9. REDUÇÃO PERCENTUAL DE VAZÃO EM ANOS TÍPICOS (%) 

Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 
Ano típico seco (2007)  

jan/07 64,6% 50,9% 31,6% 24,5% 14,5% 11,4% 
fev/07 62,0% 47,6% 28,6% 21,9% 12,7% 9,9% 
mar/07 72,2% 55,7% 34,3% 26,3% 15,2% 11,8% 
abr/07 63,0% 48,9% 31,1% 23,7% 13,7% 10,6% 
mai/07 57,7% 44,7% 28,7% 21,8% 12,6% 9,7% 
jun/07 53,3% 41,2% 26,8% 20,2% 11,5% 8,9% 
jul/07 44,4% 34,2% 22,6% 17,0% 9,5% 7,3% 

ago/07 50,5% 38,5% 24,9% 18,7% 10,5% 8,0% 
set/07 44,6% 34,7% 23,3% 17,6% 10,0% 7,6% 
out/07 40,7% 31,4% 21,1% 15,8% 8,9% 6,7% 
nov/07 55,6% 42,8% 27,5% 20,8% 11,9% 9,1% 
dez/07 70,4% 54,1% 33,4% 25,5% 14,7% 11,4% 
Média 59,4% 45,9% 29,0% 22,1% 12,7% 9,8% 

Ano típico médio (2008)  
jan/08 70,0% 54,3% 33,2% 25,6% 14,9% 11,6% 
fev/08 66,8% 50,9% 30,5% 23,3% 13,4% 10,5% 
mar/08 65,0% 50,1% 30,3% 23,3% 13,6% 10,6% 
abr/08 68,3% 52,6% 31,8% 24,4% 14,2% 11,1% 
mai/08 68,5% 52,4% 31,5% 24,1% 13,9% 10,9% 
jun/08 71,3% 54,3% 33,5% 26,2% 15,1% 11,7% 
jul/08 65,8% 50,7% 31,6% 24,0% 13,8% 10,7% 

ago/08 59,6% 45,8% 29,1% 22,1% 12,6% 9,7% 
set/08 63,1% 49,1% 31,3% 23,9% 13,9% 10,7% 
out/08 67,1% 51,6% 32,1% 24,4% 14,1% 10,9% 
nov/08 70,4% 54,2% 33,4% 25,6% 14,8% 11,5% 
dez/08 74,6% 57,5% 35,3% 27,0% 15,6% 12,2% 
Média 67,9% 52,2% 32,0% 24,5% 14,2% 11,1% 

 

O estudo de operação para anos típicos, com vazão mínima para jusante de 0,834 m3/s, permite 
concluir que: 



 

 

RIC Itapanhaú. Atendimento à IT 041/15/IEOH. 19/02/2016 

sabesp

19

 No ano médio, a vazão afluente à seção de captação é maior ou quase igual à necessária 
para captar a vazão máxima de 2,50 m3/s durante 6 meses (Jan a Maio, e Dez); em outros 2 
meses (Jun e Nov), a afluência natural permite captar cerca de 2,0 m3/s; no período de Jul a 
Out (4 meses), a vazão captada deve ser reduzida à faixa de 1,2-1,7 m3/s para atender a 
restrição de manter 0,83 m3/s para jusante. 

A hidrologia do ano médio permite captar uma vazão média de 2,08 m3/s. 

 No ano seco, a vazão afluente à seção de captação permite captar a vazão máxima de 2,50 
m3/s durante 2 meses (Jan e Fev); em outros 2 meses (Mar e Dez), a afluência natural permite 
captar cerca de 2,0 m3/s; no período de Abr a Nov (8 meses), a vazão captada deve ser 
reduzida à faixa de 0,6-1,4 m3/s para atender a restrição de manter 0,83 m3/s para jusante. 

A hidrologia do ano seco permite captar uma vazão média de 1,37 m3/s. 

 Em valor absoluto (em m3/s), a redução de vazão em todas as seções de controle a jusante 
da captação é menor em ano seco que em ano médio, refletindo a menor disponibilidade 
hídrica para captação na maior parte dos meses. 

 Em termos relativos, a redução percentual de vazão em todas as seções de controle a jusante 
da captação também é menor em ano seco que em ano médio, pois a vazão passível de 
reversão diminui em maior proporção que a afluência natural na maior parte dos meses. 

 As duas constatações acima indicam que a regra operativa em análise reduz a magnitude da 
redução de vazão, tanto em valor absoluto como em termos relativos, em anos secos, quando 
a disponibilidade hídrica é menor para todos os usos (incluindo as funções ambientais). 

 A redução de vazão em valor absoluto apresenta, em uma dada seção, variações importantes 
ao longo do ano, acompanhando a variação da vazão captada. Já a redução percentual, em 
termos relativos, apresenta pequena dispersão em cada seção, em relação à respectiva 
média anual. 

 A redução de vazão é muito significativa nas seções 1 e 2, no planalto e na descida da serra, 
mas a importância relativa dessa redução (em relação à vazão natural) vai diminuindo a 
medida que se caminha para jusante (seções 3 a 6). Os percentuais médios de redução de 
vazão em cada seção, em ano seco e ano médio, em relação à respectiva vazão média anual 
sem empreendimento, são, respectivamente: 

Ano seco Ano médio 
- Seção 1, rio Sertãozinho, jusante da Captação  59,4%   67,9% 
- Seção 2, jusante do rio das Pedras    45,9%   52,2% 
- Seção 3, jusante da Captação de Bertioga   29,0%   32,0% 
- Seção 4, montante da confluência com o rio Itatinga 22,1%   24,5% 
- Seção 5, jusante da confluência com o rio Itatinga  12,7%   14,2% 
- Seção 6, foz do rio Itapanhaú      9,8%   11,1% 

 

2.3.2. Em função das vazões captadas previstas e dos potenciais impactos relativos à 
redução de vazão dos nos Sertãozinho e Itapanhaú, apresentar simulações da regra 
operativa visando a minimização de tais impactos, especialmente nos períodos de 
estiagem; 

Os resultados da simulação hidrológica descrita no item 2.3.1 mostram reduções de vazão 
menores que as reportadas no EIA e, portanto, um impacto menor a jusante.  

Isso decorre, principalmente, da consideração das variações espaciais de chuva nas sub-bacias, 
ao reconhecer que os afluentes no médio Itapanhaú apresentam vazões específicas maiores que 
as do Sertãozinho. Em menor medida, contribui também a consideração de uma vazão mínima 
para jusante de 0,83 m3/s, ao invés de 0,67 m3/s. 
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As Tabelas 3 a 6 mostram que a vazão tem uma redução muito alta no trecho do rio Sertãozinho 
logo a jusante da captação (seção 1, redução de 59% a 72% para vazões baixas a médias, Q90 
a Q50), e também na descida da serra (seção 2, 40% a 55%). A vazão do rio Itapanhaú aumenta 
consideravelmente após receber o rio Guacá e outros afluentes no médio Itapanhaú, sendo que 
no ponto 3 a redução é de 23-34%. 

Dadas as características técnicas do Aproveitamento previsto, sem reservação, a vazão mínima 
para jusante é o parâmetro que pode ser ajustado para limitar o impacto da redução de vazão. 

Em primeira aproximação, cada 0,1 m3/s de aumento da vazão para jusante significam cerca de 
0,06 m3/s a menos de reversão e produção de água no SPAT (equivalente ao abastecimento de 
20.000 habitantes), e também cerca de 0,1 m3/s de vazão adicional em todas as seções de 
interesse a jusante. 

Esses números mostram que a margem de manobra para aumento da vazão mínima para 
jusante é pequena, pois o objetivo da segurança do abastecimento público é diretamente afetado. 

O benefício de liberar maior vazão tem algum significado: (i) no trecho do rio Sertãozinho a 
jusante da captação, onde a vazão é praticamente a mesma descarregada para jusante, e (ii) na 
descida da serra, onde as vazões ficariam reduzidas à faixa de 1,3-1,8 m3/s para condições 
hidrológicas de vazões baixas e médias, para a regra operativa de Q mín = Q7,10 = 0,834 m3/s. 

No médio Itapanhaú (seções 3 e 4), as vazões com a operação do empreendimento (Tabela 4) 
resultam da ordem de 2,5 a 6,2 m3/s para condições hidrológicas de vazões baixas e médias, 
sendo que nesse setor acréscimos da ordem de 0,1 m3/s têm pouco significado. 

Considerando que a menor vazão natural média mensal (Q100) na captação é de 0,92 m3/s, a 
Sabesp propõe estabelecer como critério operacional manter uma vazão média mensal para 
jusante não inferior a 1,00 m3/s, ou seja, 20% maior que o Q7,10 e cerca de 10% maior que o Q100. 

Nessa condição, a vazão de reversão, na média de longo termo, resulta de 1,80 m3/s, cerca de 
10% menor que a produção média anual autorizada na Outorga de Implantação. Em anos mais 
úmidos a produção poderá ser de 2,00 m3/s, e, em anos secos, bastante menor que isso. 

Regra Operativa proposta: 

1. Bombear, na média mensal, a parcela da vazão afluente à seção da captação que 
exceder 1,00 m3/s, limitado à capacidade do sistema de bombeamento de 2,50 m3/s; 

2. Manter sempre vazão média mensal mínima para jusante de 1,00 m3/s; 

3. Adicionalmente à essa vazão mínima, deixar escoar para jusante a parcela da vazão 
afluente à seção da captação que exceder 2,50+1,00 = 3,50 m3/s; 

4. Limitar o bombeamento a uma vazão média anual equivalente a 2,00 m3/s, conforme 
estabelecido na Outorga de Implantação. 

Operação em anos típicos com a Regra Operativa proposta: 

A Tabela 10 apresenta as vazões médias mensais em 2007 e 2008, para as mesmas seis seções 
de controle, com a operação do empreendimento, mantendo vazão mínima mensal de 1,00 m3/s 
a jusante da captação e demais critérios da regra operativa proposta. A tabela indica também a 
vazão média revertida em cada mês (seção 7). 

TABELA 10. VAZÕES COM REVERSÃO EM ANOS TÍPICOS, MANTENDO 1,00 M3/S A JUSANTE DA CAPTAÇÃO 

Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 7 
Ano típico seco (2007)   

jan/07 1,370 2,412 5,423 7,705 14,765 19,489 2,500 
fev/07 1,530 2,748 6,243 8,915 17,174 22,648 2,500 
mar/07 1,000 1,891 4,314 6,256 12,265 16,327 2,003 
abr/07 1,000 1,650 3,319 4,743 9,130 12,169 1,256 
mai/07 1,000 1,575 2,990 4,237 8,092 10,795 0,972 
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Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 7 
jun/07 1,000 1,523 2,766 3,909 7,444 9,947 0,784
jul/07 1,000 1,447 2,442 3,423 6,481 8,644 0,500

ago/07 1,000 1,523 2,731 3,875 7,403 9,898 0,685
set/07 1,000 1,431 2,374 3,317 6,217 8,315 0,505
out/07 1,000 1,420 2,311 3,229 6,067 8,121 0,407
nov/07 1,000 1,560 2,910 4,130 7,910 10,556 0,876
dez/07 1,000 1,846 4,104 5,949 11,658 15,531 1,813
Média 1,08 1,75 3,49 4,97 9,55 12,70 1,233

Ano típico médio (2008)  
jan/08 1,071 2,107 5,023 7,283 14,292 18,981 2,500
fev/08 1,242 2,407 5,686 8,234 16,101 21,342 2,500
mar/08 1,348 2,491 5,742 8,236 15,939 21,091 2,500
abr/08 1,159 2,252 5,356 7,730 15,109 20,022 2,500
mai/08 1,152 2,270 5,442 7,892 15,448 20,500 2,500
jun/08 1,000 1,913 4,281 5,989 11,782 15,731 1,906
jul/08 1,000 1,729 3,641 5,236 10,160 13,537 1,439

ago/08 1,000 1,619 3,157 4,504 8,686 11,585 1,063
set/08 1,000 1,641 3,287 4,691 9,016 12,020 1,258
out/08 1,000 1,759 3,765 5,416 10,533 14,030 1,532
nov/08 1,000 1,837 4,108 5,932 11,581 15,416 1,815
dez/08 1,000 1,975 4,668 6,791 13,382 17,804 2,285
Média 1,08 2,00 4,51 6,49 12,67 16,84 1,983

 

Neste caso, também, a redução de vazão em cada seção, em cada mês, é aproximadamente 
igual à vazão revertida naquele mês. 

A Tabela 11 apresenta os valores de redução percentual de vazão em cada seção de controle. 

TABELA 11. REDUÇÃO PERCENTUAL DE VAZÃO EM ANOS TÍPICOS (%) 

Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 
Ano típico seco (2007)   

jan/07 64,6% 50,9% 31,6% 24,5% 14,5% 11,4% 
fev/07 62,0% 47,6% 28,6% 21,9% 12,7% 9,9% 
mar/07 66,7% 51,4% 31,7% 24,3% 14,0% 10,9% 
abr/07 55,7% 43,2% 27,5% 21,0% 12,1% 9,4% 
mai/07 49,3% 38,1% 24,5% 18,7% 10,7% 8,3% 
jun/07 44,0% 34,0% 22,1% 16,7% 9,5% 7,3% 
jul/07 33,3% 25,7% 17,0% 12,7% 7,2% 5,5% 

ago/07 40,7% 31,0% 20,1% 15,0% 8,5% 6,5% 
set/07 33,5% 26,1% 17,5% 13,2% 7,5% 5,7% 
out/07 28,9% 22,3% 15,0% 11,2% 6,3% 4,8% 
nov/07 46,7% 36,0% 23,2% 17,5% 10,0% 7,7% 
dez/07 64,5% 49,5% 30,6% 23,4% 13,5% 10,5% 
Média 53,4% 41,3% 26,1% 19,9% 11,4% 8,9% 

Ano típico médio (2008)   
jan/08 70,0% 54,3% 33,2% 25,6% 14,9% 11,6% 
fev/08 66,8% 50,9% 30,5% 23,3% 13,4% 10,5% 
mar/08 65,0% 50,1% 30,3% 23,3% 13,6% 10,6% 
abr/08 68,3% 52,6% 31,8% 24,4% 14,2% 11,1% 
mai/08 68,5% 52,4% 31,5% 24,1% 13,9% 10,9% 
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Mês 
Seções de Controle 

1 2 3 4 5 6 
jun/08 65,6% 49,9% 30,8% 24,1% 13,9% 10,8% 
jul/08 59,0% 45,4% 28,3% 21,6% 12,4% 9,6% 

ago/08 51,5% 39,6% 25,2% 19,1% 10,9% 8,4% 
set/08 55,7% 43,4% 27,7% 21,1% 12,2% 9,5% 
out/08 60,5% 46,5% 28,9% 22,0% 12,7% 9,8% 
nov/08 64,5% 49,7% 30,6% 23,4% 13,5% 10,5% 
dez/08 69,6% 53,6% 32,9% 25,2% 14,6% 11,4% 
Média 64,7% 49,8% 30,5% 23,4% 13,5% 10,5% 

O estudo de operação para anos típicos, com vazão mínima para jusante de 1,00 m3/s, permite 
concluir que: 

 No ano médio, a vazão afluente à seção de captação é maior ou igual à necessária para 
captar a vazão máxima de 2,50 m3/s durante 5 meses (Jan a Maio); em outros 2 meses (Jun 
e Dez), a afluência natural permite captar cerca de 2,0 m3/s; no período de Jul a Nov (5 
meses), a vazão captada deve ser reduzida à faixa de 1,0-1,8 m3/s para atender a restrição 
de manter 1,00 m3/s para jusante. 

A hidrologia do ano médio permite captar uma vazão média de 1,98 m3/s. 

 No ano seco, a vazão afluente à seção de captação permite captar a vazão máxima de 2,50 
m3/s durante 2 meses (Jan e Fev); em mais um mês (Mar), a afluência natural permite captar 
cerca de 2,0 m3/s; no período de Abr a Dez (9 meses), a vazão captada deve ser reduzida à 
faixa de 0,4-1,8 m3/s para atender a restrição de manter 1,00 m3/s para jusante. 

A hidrologia do ano seco permite captar uma vazão média de 1,23 m3/s. 

 Em valor absoluto (em m3/s), a redução de vazão em todas as seções de controle a jusante 
da captação é menor em ano seco que em ano médio, refletindo a menor disponibilidade 
hídrica para captação na maior parte dos meses. 

 Em termos relativos, a redução percentual de vazão em todas as seções de controle a jusante 
da captação também é menor em ano seco que em ano médio, pois a vazão passível de 
reversão diminui em maior proporção que a afluência natural na maior parte dos meses. 

 As duas constatações acima indicam que a regra operativa proposta reduz a magnitude da 
redução de vazão, tanto em valor absoluto como em termos relativos, em anos secos, quando 
a disponibilidade hídrica é menor para todos os usos (incluindo as funções ambientais). 

 A redução de vazão em valor absoluto apresenta, em uma dada seção, variações importantes 
ao longo do ano, acompanhando a variação da vazão captada. Já a redução percentual, em 
termos relativos, apresenta menor dispersão em cada seção, em relação à respectiva média 
anual. 

 A redução de vazão é muito significativa nas seções 1 e 2, no planalto e na descida da serra, 
mas a importância relativa dessa redução (em relação à vazão natural) vai diminuindo a 
medida que se caminha para jusante (seções 3 a 6). Os percentuais médios de redução de 
vazão em cada seção, em ano seco e ano médio, em relação à respectiva vazão média anual 
sem empreendimento, são, respectivamente: 

Ano seco Ano médio 
- Seção 1, rio Sertãozinho, jusante da Captação  53,4%   64,7% 
- Seção 2, jusante do rio das Pedras    41,3%   49,8% 
- Seção 3, jusante da Captação de Bertioga   26,1%   30,5% 
- Seção 4, montante da confluência com o rio Itatinga 19,9%   23,4% 
- Seção 5, jusante da confluência com o rio Itatinga  11,4%   13,5% 
- Seção 6, foz do rio Itapanhaú      8,9%   10,5% 
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 A regra operativa proposta aumenta em 1,00-0,834= 0,167 m3/s a vazão em todas as seções 
a jusante da captação, em relação à regra analisada no item anterior (manter para jusante 
vazão igual ou superior ao Q7,10 = 0,834 m3/s). 

 O aumento da vazão para jusante com a regra operativa proposta (+0,167 m3/s) faz com que 
a redução percentual de vazão seja menor que no caso de se manter para jusante vazão 
igual ou superior ao Q7,10 = 0,834 m3/s. A diferença para menor nos percentuais de redução 
de vazão, para ano seco e médio, são, respectivamente: 

Ano seco Ano médio 
- Seção 1, rio Sertãozinho, jusante da Captação  6,0%   3,2% 
- Seção 2, jusante do rio das Pedras    4,6%   2,4% 
- Seção 3, jusante da Captação de Bertioga   2,9%   1,5% 
- Seção 4, montante da confluência com o rio Itatinga 2,2%   1,1% 
- Seção 5, jusante da confluência com o rio Itatinga  1,3%   0,7% 
- Seção 6, foz do rio Itapanhaú    1,0%   0,5% 

 A vazão passível de reversão para o reservatório Biritiba no ano seco passa de 1,372 para 
1,233 m3/s, com redução de 0,139 m3/s. No ano médio, passa de 2,080 para 1,983 m3/s, com 
redução de 0,097 m3/s. 

Os gráficos a seguir ilustram a evolução da vazão média mensal ao longo da sequência de 
um ano típico seco (2007) e um ano típico médio (2008), para cada uma das seis seções de 
controle selecionadas a jusante da captação, para três situações: 

- Vazão natural, sem reversão; 
- Vazão com manutenção de vazão mínima de 0,834 m3/s a jusante da captação; 
- Vazão com manutenção de vazão mínima de 1,00 m3/s a jusante da captação. 
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Gráfico 8. Anos Típicos. Vazão a jusante da Captação
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Gráfico 9. Anos Típicos. Vazão a jusante do rio das Pedras

Q natural Qmin= 1,0 m3/s Qmin= 0,83 m3/s

2007 (Ano Seco) 2008 (Ano Médio)
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Gráfico 10. Anos Típicos. Vazão a jusante da Captação de Bertioga

Q natural Qmin= 1,0 m3/s Qmin= 0,83 m3/s

2007 (Ano Seco) 2008 (Ano Médio)
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Gráfico 11. Anos Típicos. Vazão a montante da foz do rio Itatinga

Q natural Qmin= 1,0 m3/s Qmin= 0,83 m3/s

2007 (Ano Seco) 2008 (Ano Médio)
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Gráfico 12. Anos Típicos. Vazão a jusante da foz do rio Itatinga

Q natural Qmin= 1,0 m3/s Qmin= 0,83 m3/s

2007 (Ano Seco) 2008 (Ano Médio)
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Conclusão: A Sabesp propõe adotar, para fins de licenciamento ambiental prévio, a Regra 
Operativa acima descrita, que consiste em manter, a jusante da captação, vazão média mensal 
mínima de 1,00 m3/s. 

 

Continuidade da sequência normal de atendimento aos itens da IT 041/15/IEOH 

 

2.2.3. Gradiente de salinidade 

i. Apresentar descritivo e mapa com gradiente de salinidade ao longo do rio Itapanhaú 
e realizar avaliação comparativa com o prognóstico para o curso hídrico com a 
operação do empreendimento frente às diversas flutuações cíclicas do fenômeno 
(marés, variações naturais sazonais, interanuais etc.); 

A informação solicitada acima, com o grau de desagregação espacial e temporal implícito, não 
existe na literatura para o rio Itapanhaú, e obtê-la requereria significativo esforço de medições 
em campo e de modelagem matemática da circulação hidro-halina no estuário. 

Existem, no entanto, vários tipos de informação que fornecem indicativos relevantes para se ter 
uma visão aproximada do fenômeno. As informações a seguir estão mapeadas na Figura 2 
(Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú – Situação Atual) e na Figura 5 (Médio e Baixo 
Itapanhaú – Monitoramento de Qualidade de Água). 

Em primeiro lugar, o estuário do Itapanhaú, definido como o trecho de rio que está sujeito a 
variações horárias de nível em função da maré, estende-se da foz no oceano até as proximidades 
do Km 36, pouco a montante das captações para abastecimento de Bertioga. A carta da Emplasa 
indica que a curva de nível de 5 m corta o rio no Km 36,3. 

Em Dissertação de mestrado, Mendes D.A.R. (USP, 2010) reporta estimativa de variações de 
nível de até 1,20 m na altura do Km 36, para níveis máximos e mínimos de maré, e uma elevação 
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Gráfico 13. Anos Típicos. Vazão na foz do rio Itapanhaú
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brusca da cota do fundo do rio do Km 36 para montante. Os Gráficos 14-15 reproduzem a Figura 
48 desse trabalho. A Figura 5 indica a posição dos pontos Q1 a Q6 utilizados nesse trabalho. 

O ponto Q1, referência da abcissa dos Gráficos 14-15, está situado no Km 36,35. 

NÍVEIS D’ÁGUA NO SETOR DE CAPTAÇÕES PARA ABASTECIMENTO 

GRÁFICO 14. NA PARA MARÉ MÁXIMA GRÁFICO 15. NA PARA MARÉ MÍNIMA 

 
Fonte: Mendes D.A.R. Aplicação do modelo QUAL2KW para avaliação da capacidade de assimilação de 
cargas pontuais no rio Itapanhaú. Dissertação de mestrado, USP. 2010 (reprodução da Figura 48). 

Um segundo elemento é fornecido em Dissertação de mestrado de Moreno D.P. (UNESP, 2004), 
já citada com destaque no EIA, que reporta a distribuição espacial de foraminíferos recentes 
associados à vegetação na faixa estuarina rio Itapanhaú. A Figura 5 mostra a localização dos 
pontos de amostragem, distribuídos do ponto 1 próximo da foz do Itapanhaú no oceano (Km 1,4) 
até o ponto 17 (Km 19), logo a jusante da foz do rio Itatinga, a intervalos de cerca de 1 km. 

O estudo de Moreno reporta os valores de salinidade medidos na água intersticial (pontos 1 a 
13) e na água do rio (pontos 14 a 17). A Figura 5 indica a salinidade determinada em cada ponto. 
A salinidade na água intersticial é uma medida indicativa de valores médios da salinidade da 
água com a qual o sedimento de fundo nas margens do estuário tem estado em contato. Já a 
salinidade da água do rio em um determinado ponto apresenta variabilidade significativa ao longo 
do tempo, hora a hora, em função da fase da maré e da vazão de água doce do rio. 

O perfil longitudinal de salinidade levantado com os dados de Moreno mostra uma redução 
contínua da salinidade na água intersticial, desde 30‰ no ponto 1 até 5‰ nos pontos 12 e 13 
(Km 14). A salinidade na água do rio mostra comportamento compatível, decrescendo até 2‰ 
no ponto 17, último ponto estudado. O trabalho de Moreno indica que o setor do estuário entre 
os Km 15 e 19 apresenta, tipicamente, água salobra com salinidade decrescente de 5 a 2‰. 

Essa conclusão de Moreno quanto aos níveis de salinidade é compatível com os mapeamentos 
da vegetação de mangue que constam do trabalho de Rodrigues et al (1999) e do “Mapeamento 
dos ecossistemas costeiros” (SMA, 1999) (Figura 2), que mostram que a vegetação de mangue 
no estuário do Itapanhaú chega até o Km 15,0-15,5 (Rodrigues) ou Km 17 (Mapa SMA), uma vez 
que a vegetação de mangue se desenvolve em contato sistemático com água salobra, em uma 
faixa ampla de valores de salinidade. 
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O levantamento de campo para o Diagnóstico da vegetação nas margens do rio Itapanhaú 
(Anexo 2) mostrou um panorama similar (vide Figura 2):  

“A vegetação de Manguezal ocorre nas duas margens do rio Itapanhaú, de forma 
predominante, a partir das imediações de sua foz até o Km 14. A partir do Km 14 até o Km 
16,5, aproximadamente, a vegetação se mostra como um mosaico de fisionomias que vão 
de Manguezal, Floresta Paludosa, a Floresta Alta de Restinga. Em alguns pontos próximos 
do Km 16 as espécies Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle são observadas nas 
bordas de fragmentos. A partir do Km 18 já não se observa vegetação de Manguezal, estando 
presentes Floresta Paludosa, Floresta Alta de Restinga Úmida e Floresta Aluvial”. 

O estudo de Moreno destaca que toda a parte baixa do estuário (até Km 11) corresponde a uma 
única fitofácie de mangue, mas é segmentado em quatro biofácies de foraminíferos, que são 
mais sensíveis às variações de salinidade. Já o médio e alto estuário (Km 11 a 19), sob influência 
maior das águas continentais, é compartimentado em quatro fitofácies (rápida sucessão de 
associações da vegetação ribeirinha, transição de mangue para restinga), enquanto que nele se 
observa uma única biofácie de foraminíferos, os quais já estão no limite máximo de tolerância a 
baixos níveis de salinidade. 

Outra informação relevante é fornecida pelo Parecer Técnico do Prof. José G. Tundisi sobre o 
Aproveitamento em licenciamento (Anexo 3), que inclui levantamento expedito de campo de 
salinidade e qualidade da água nos rios Itapanhaú, Jaguareguava e Itatinga, em superfície a 
cada 1-2 km, aproximadamente, e em perfis verticais em vários pontos, realizado pela firma 
Matsu-Aquatech. Esse levantamento foi realizado nos dias 02 e 03/12/2015, e coincidiu com a 
passagem imediatamente anterior de onda de cheia decorrente de chuva intensa nas cabeceiras 
nos dias 28 e 29/11/2015. A Figura 5 mostra a localização dos pontos de monitoramento. 

Esse levantamento mostrou um gradiente de salinidade decrescente da foz para montante, 
sendo que o ponto 10 (Km 7,6 - na foz do rio Jaguareguava), é o último onde se verifica intrusão 
salina, no caso a partir de 3,7 m de profundidade, com máxima de 2‰ no fundo. A partir do ponto 
P14 (Km 9,1) não houve mais intrusão salina, apenas condições estuarinas de água doce. 

Comparativamente aos dados de Moreno (2004) acima descritos, estas medições de salinidade 
indicam que a passagem de onda de cheia provavelmente deslocou o limite entre água salobra 
/ água doce em mais de 10 km para jusante (do Km 19 para o Km 9, aproximadamente), e 
também diluiu a água salobra, tanto na camada superficial como na camada inferior. 

O Parecer Técnico indica que: “gradientes horizontais de salinidade em estuários flutuam com 
as marés, e a zona de transição águas salobras / águas doces não tem um limite fixo mas 
variável, dependendo das vazões de águas continentais e das marés”. O levantamento de campo 
fornece um indicativo da magnitude dessa variação para um evento de cheia correspondente a 
uma chuva de cerca de 50 mm em pouco mais de 24 hs, que deve ter provocado uma vazão 
média diária da ordem de 70 m3/s (cerca de 3,5 vezes a vazão mediana no mês de novembro). 

As variações que mais interessam para avaliação do impacto da redução de vazão na salinidade 
são no sentido inverso, para situações de redução da vazão de água doce. 

O que os dados apresentados até agora indicam é que: (i) as flutuações de nível e movimentos 
de massas de água decorrentes das marés chegam até o Km 36; (ii) condições típicas de água 
salobra com baixa salinidade, indicadas pela presença de foraminíferos e da tipologia da 
vegetação ribeirinha são observadas até o Km 19, logo a jusante da foz do rio Itatinga; (iii) a zona 
de transição água salobra / água doce parece se deslocar mais frequentemente entre os Km 16 
e 19, onde o mangue aparece em pequenos fragmentos ribeirinhos (até o Km 18). 

Não há evidências, nem a favor nem contra, da ocorrência, frequente ou esporádica, de água 
salobra a montante da foz do Itatinga. 

Os movimentos de massas d’água por efeito da maré envolvem volumes significativos, pois o 
nível d’água oscila em cerca de 1 m em período de 6 hs, para uma profundidade média de cerca 
de 4 m no estuário, além da inundação de áreas ribeirinhas em faixa de cerca de 1 km de largura 
(efeito não quantificado, ocorrente na zona de mangue, no baixo estuário). No baixo estuário, a 
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maré provoca inversão do fluxo. Na parte média e alta do estuário, o fluxo é sempre para jusante, 
com variação horária da velocidade. Onde há estratificação salina, o fluxo pode também ocorrer 
com velocidades diferentes nas camadas superior e inferior. 

Portanto, os dados levantados no estudo de Moreno (2004) constituem o principal indicativo 
disponível do gradiente de salinidade no estuário do Itapanhaú, dados esses que se mostram 
totalmente consistentes com as demais informações disponíveis. 

Os dados de campo desse estudo foram colhidos no mês de março de 2003. A Tabela a seguir 
apresenta as vazões médias mensais do período Fev-Abr 2003, que indicam uma situação de 
vazões médias, próximas do Q40-Q50 no mês (vide Tabela 3). 

TABELA 12. VAZÕES (M3/S) À ÉPOCA DO LEVANTAMENTO REPORTADO EM MORENO (2004) 

Mês 
Montante 
Itatinga 

Rio 
Itatinga 

Jusante 
Itatinga 

Foz 
Itapanhaú 

fev/03 11,5 7,9 19,4 24,2 
mar/03 9,2 6,5 15,7 19,7 
abr/03 9,9 6,9 16,8 21,8 

As Tabelas 6 e 11 deste documento indicam que a redução de vazão no setor logo a jusante da 
foz do rio Itatinga (seção 5) é da ordem de 8-14,5%, para vazões baixas a médias, 
respectivamente. A redução de vazão na foz do Itapanhaú (seção 6) é da ordem de 7-12% para 
as mesmas condições hidrológicas. 

O EIA (item 7.3.3.4 e Figura 7.3, Volume I, Tomo 4, pág. 86-87) apresentou uma estimativa de 
quais seriam os valores médios de salinidade (típicos da água intersticial), caso as vazões de 
água doce fossem reduzidas em uma proporção variável entre 15% próximo da foz do Itapanhaú, 
até 20% logo a jusante da foz do Itatinga. O cálculo foi feito para cada ponto medido no trabalho 
de Moreno (2004), e considerou apenas a diluição menor da água salobra que resulta da menor 
vazão de água doce do rio. Ou seja, em primeira aproximação, a salinidade medida naquele 
trabalho foi multiplicada por um fator variável de 1,15 até 1,20.  

FIGURA 7.3 DO EIA. PERFIL DE SALINIDADE NO RIO ITAPANHAÚ, SEM E COM PROJETO (SUPERADA) 

 

O cálculo acima foi refeito com maior refinamento em relação a: (i) representação dos dados de 
Moreno (2004); (ii) estimativa da “salinidade com projeto”, utilizando valores atualizados do 
percentual de redução de vazão; e (iii) extrapolação de valores de salinidade para montante. 

A Tabela a seguir apresenta: (i) os dados de salinidade medidos por Moreno (“Amostra”, “Sal. 
Nat”), associados à localização do ponto de amostragem ao longo do estuário (“Km”); (ii) o 
aumento de salinidade adotado em cada ponto (“∆ Salin”), em igual porcentagem que a redução 
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de vazão estimada para cada ponto; (iii) a salinidade com projeto, calculada ponto a ponto no 
percentual indicado; (iv) o aumento de salinidade em cada ponto, em ‰, para o setor entre o Km 
1,4 ao Km 19. Os valores do Km 20 ao 23 (em vermelho) são projeções. 

TABELA 13. VARIAÇÃO DA SALINIDADE NO ESTUÁRIO, COM E SEM PROJETO 

Km Amostra Sal. Nat. (‰) ∆ Salin. (%) Sal com proj. (‰) ∆ Salin. (‰) 
1,4 1 30,5 10,0% 33,6 3,05  
2,0 2b 23,4 10,0% 25,7 2,34  
3,7 3 18,4 10,0% 20,2 1,84  
5,0 4a 23,3 10,0% 25,6 2,33  
6,6 5 12,8 10,0% 14,1 1,28  
7,6 6 13,0 10,4% 14,3 1,35  
8,8 7 10,5 10,8% 11,6 1,13  
9,8 8 8,6 11,2% 9,6 0,96  
10,8 9a 7,7 11,5% 8,6 0,89  
11,8 10 9,1 11,9% 10,2 1,08  
12,9 11 4,6 12,3% 5,2 0,57  
13,7 12 5,1 12,6% 5,7 0,64  
14,2 13a 5,2 12,8% 5,9 0,66  
15,6 14 3,5 13,3% 4,0 0,46  
16,6 15 3,4 13,6% 3,9 0,46  
17,8 16 3,0 14,1% 3,4 0,42  
19,0 17 2,0 14,5% 2,3 0,29  
20,0 Projeção 1,62 25,0% 2,03 0,41  
21,0 Projeção 1,10 25,0% 1,37 0,27  
22,0 Projeção 0,60 25,0% 0,75 0,15  
23,0 Projeção 0,12 25,0% 0,15 0,03  

  Salinidade medida na coluna d’água 

A redução de vazão foi estimada para vazões pouco menores que a média, em torno do Q60-Q70, 
que é uma das condições hidrológicas mais desfavoráveis para o avanço para montante da água 
salobra: vazões baixas e maior redução percentual de vazão (redução de 1,4-1,7 m3/s). Tendo 
como referência a Tabela 6 anterior, seções 5 e 6, foi considerada redução de: (i) 10% entre o 
Canal de Bertioga e o ponto 5, logo a jusante da foz do rio Jaguareguava (último grande afluente); 
(ii) 14,5% no ponto 17, logo a jusante da foz do Itatinga; e (iii) interpolação linear entre esses dois 
valores nos pontos intermediários, proporcionalmente à distância entre eles. 

O Gráfico 16 apresenta a variação de salinidade medida (losangos azuis, Moreno, 2004) e 
salinidade calculada para a situação com projeto (quadrados laranja), conforme tabela acima, 
como função da distância até a foz, e as linhas de tendência de ambos conjuntos de dados com 
ajuste logarítmico. O gráfico explicita as fórmulas resultantes do ajuste. 

Os valores de salinidade nos Km 20 a 23, indicados na Tabela acima para a situação sem projeto, 
foram calculados por extrapolação com a linha de tendência em azul. Esses números indicam 
uma redução gradativa da salinidade média ao longo dos rios Itatinga e Itapanhaú a montante 
da confluência dos mesmos, situada no Km 19,5. Os valores de salinidade para a situação com 
projeto, entre os Km 20 a 23 do rio Itapanhaú foram estimados com base no percentual de 
redução de vazão para o trecho a montante do Itatinga (seção 4), da ordem de 25%. 

O Gráfico mostra uma aderência muito boa da curva de tendência azul com os pontos medidos, 
o que fornece uma razoável segurança na extrapolação da salinidade para montante. 

O perfil longitudinal de salinidade (linhas de tendência resultantes deste cálculo) indica um 
aumento de salinidade na situação com projeto da ordem de 2-3‰ na parte inferior do estuário 
(até Km 5, próximo da foz), de 0,5‰ na altura do Km 15, onde termina a vegetação contínua de 
mangue, e da ordem de 0,3‰ no Km 19, próximo da foz do Itatinga. 
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A curva de tendência da situação sem projeto permite estimar a presença de água salobra, na 
condição atual, até o Km 23 aproximadamente, ou seja, cerca de 3,5 km a montante da foz do 
Itatinga, onde chega com salinidade média inferior a 0,2‰. A montante do Km 19, o acréscimo 
de salinidade média devido ao Projeto continua a diminuir, tendendo a zero no Km 23. 

A conclusão desta análise é que, com a redução de vazão decorrente da operação do 
empreendimento:  

1. A salinidade média no setor de transição Mangue-Restinga (Km 15 a 19) deve apresentar 
ligeiro aumento, inferior a 0,5‰; 

2. O aumento esperado na salinidade média no setor de transição Mangue-Restinga (Km 15 a 
19) equivale a um deslocamento para montante de cerca de 1 km dos locais onde ocorrem 
os atuais níveis médios de salinidade; 

3. O limite entre água salobra / água doce deve continuar a ocorrer, na média, na altura do Km 
23, aproximadamente, sem deslocamento significativo para montante (as linhas de tendência 
convergem para próximo de zero no Km 23). 

Esta conclusão é baseada apenas na diluição da salinidade em face da vazão menor do rio.  

Conforme afirmado anteriormente, o limite entre água salobra / água doce sofre importantes 
variações (de quilômetros), em termos horários, diários e sazonais, acompanhando o equilíbrio 
hidrodinâmico entre as forças da maré e da vazão advectiva do rio. Entretanto, os elementos 
apresentados indicam que a redução do volume de água doce associado à reversão do rio 
Sertãozinho não deve causar deslocamento significativo da presença de água salobra a 
montante de onde ela acontece habitualmente, em condições naturais. 

Destaca-se, adicionalmente, que a redução percentual de vazão é menor para vazões baixas, 
que é a condição hidrológica para a qual a água salobra tenderia a avançar mais para montante. 

 

ii. Apresentar avaliação baseada na literatura existente sobre possíveis impactos dessa 
elevação da salinidade na zonação, estrutura do bosque e produtividade do 
manguezal; 

y = ‐10,75ln(x) + 33,829
R² = 0,9545

y = ‐11,76ln(x) + 37,161
R² = 0,9543
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iii. Apresentar, com base na previsão de variação da salinidade (range e 
média/mediana), a avaliação das potenciais interferências na fauna presente nos 
manguezais de Bertioga especialmente sobre os graus de sensibilidade a essas 
variações; 

O Parecer Técnico elaborado pela Dra. Sônia Gianesella (Anexo 4) apresenta avaliação, 
baseada na literatura existente, a respeito dos possíveis impactos dessa elevação de salinidade 
nas características da vegetação e da fauna presentes nos manguezais do rio Itapanhaú. 

 

Inserção do atendimento aos itens 2.2.1 (iii) e 2.4.3 da IT 041/15/IEOH 

 

Item 2.4.3. Avaliar, a partir dos dados hidrológicos e regras operacionais, os potenciais 
impactos da redução da vazão nos ecossistemas de restinga e mangue, indicando a 
estimativa de áreas afetadas e a extensão dos referidos ecossistemas na planície costeira 
de Bertioga e a dinâmica estrutural e funcional que caracterizam esses sistemas. Incluir 
na avaliação a extensão de potenciais interferências nesses ecossistemas, em especial, 
nos trechos em Unidades de Conservação (Parque Natural Municipal Ilha do Rio da Praia, 
Parque Estadual da Restinga, RPPNs Hércules Florence); 

Item 2.2.1 (iii). Apresentar mapeamento das áreas de restinga e mangue do rio Itapanhaú 
que poderão vir a ser modificadas (incluindo a previsão de acréscimo de área de 
manguezal) pela operação do empreendimento (justificar tais afirmativas com base em 
avaliações hidrológicas previstas, levando em conta as contribuições do referido rio, dos 
demais contribuintes da vertente que afluem para a planície e as contribuições diretas 
das precipitações distribuídas ao longo da Bacia, considerando também a variabilidade 
temporal (anual, sazonais, interanuais) dessas variáveis; 

Os elementos técnicos e científicos fornecidos pelos vários estudos apresentados neste RIC 
convergem para sustentar a conclusão que a redução de vazão produzida pela operação do 
empreendimento não deverá causar alterações significativas nos ecossistemas de mangue e de 
restinga. As eventuais alterações devem ficar restritas a possíveis rearranjos localizados da 
vegetação existente e da fauna associada, com manutenção da diversidade da flora e da fauna 
da região. 

Potenciais Impactos no Ecossistema de Mangue:  

O Parecer Técnico da Dra. Sônia Gianesella (Anexo 4) reporta que a estrutura e a produtividade 
da vegetação de mangue não são significativamente alteradas para salinidades inferiores a 50‰, 
sendo que o estuário de Itapanhaú apresenta, em toda sua extensão, salinidades inferiores a 
30‰, que o aumento máximo da salinidade média pode ser de até 3‰ próximo da foz, e que o 
mangue da parte baixa do estuário já está adaptado à entrada periódica de água do mar. 

O Parecer Técnico do Prof. Tundisi (Anexo 3) enfatiza a conectividade hídrica do rio principal, 
com seus afluentes e com a zona de inundação periódica, como elemento crítico cuja 
manutenção assegura a estabilidade do ecossistema de mangue. A Dra. Gianesella também 
enfatiza que, em clima úmido e sob regime de micromarés semidiurnas, não existe estação seca 
nem alteração do regime de inundação, com o que as regiões internas do mangue não sofrem 
acúmulo de sal nem fatores de estresse do solo. 

A região de mangue do Itapanhaú conta também, como fatores de estabilização, com três 
importantes fontes permanentes de água doce que afluem, em grande parte, de forma 
espacialmente distribuída e contribuem para manter a salinidade sob controle: (i) o rio Itatinga, 
que contribui com vazão equivalente à do rio Itapanhaú a montante da confluência de ambos (já 
descontada a retirada prevista no empreendimento); (ii) o aporte direto de frequentes e intensas 
precipitações pluviométricas, na faixa de 2.600 a 3.340 mm/ano; e (iii) os vários afluentes do 
Itapanhaú pela margem direita, entre o Itatinga e a foz, que drenam diretamente para o mangue 
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a partir das encostas da Serra do Mar. A Tabela a seguir explicita as contribuições (i) e (iii) para 
diferentes condições hidrológicas. 

TABELA 14. AFLUÊNCIA DE ÁGUA DOCE AO TRECHO DE MANGUE (M3/S) 

Seção Local Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q100

4 Montante Confl. Itatinga * 12,88 10,2 8,4 7,15 6,18 5,45 4,76 4,25 3,55 2,03

5-4 Rio Itatinga 10,84 9,13 7,94 7,08 5,90 5,13 4,71 4,15 3,42 1,83

6-5 Afluentes ao Mangue ** 7,41 6,00 5,21 4,57 4,20 3,70 2,94 2,70 2,43 1,53

* Já descontada a retirada prevista no empreendimento 
** Córrego Guaxinduva, cór. Carambiu, rib. das Furnas, cór. Pelaes ou Fazenda, cór. Canhabura, rio Jaguareguava. 

A Dra. Gianesella indica que, a princípio, os ambientes de mangue são considerados ambientes 
vulneráveis, mas que a pequena redução de vazão durante a operação, a manutenção de vazão 
mínima no período de seca, a alta pluviosidade da região e a não alteração do regime de marés 
atuam favoravelmente para evitar impactos no ecossistema. 

Com efeito, os níveis de água no estuário são determinados pela altura da maré, sendo a vazão 
do rio um fator de segunda ou terceira ordem. Portanto, os níveis d’água e a extensão espacial 
da área de inundação periódica em nada serão afetados pela redução de vazão do rio Itapanhaú 
com a operação do empreendimento. 

A redução de vazão do rio Itapanhaú no setor de mangue será, no máximo, de 14,5% a jusante 
da foz do rio Itatinga, diminuindo para 10-12% próximo da foz no Canal de Bertioga, para vazões 
próximas da média. Em valores absolutos, as reduções serão de 2,0-2,5 m3/s em relação a 
vazões naturais da ordem de 21 m3/s. 

Os aumentos de salinidade média no setor de mangue são estimados em 2-3‰ na parte baixa 
do estuário (Km 0 a 5), e da ordem de 0,5-0,6‰ no extremo superior do mangue, entre os Km 
13 e 15, além de acréscimo no tempo de exposição a esses níveis mais elevados de salinidade. 
Variações dessa ordem de grandeza são muito menores que as flutuações horárias a que esses 
ambientes estão sujeitos em condições naturais, por efeito das marés e das vazões do rio, e 
estão dentro da faixa de valores de salinidade que não causam estresse ao ecossistema. 

A manutenção de vazão a jusante da captação, superior aos mínimos históricos, assegura que 
o rio e os ecossistemas ribeirinhos nunca estarão sujeitos a situações mais críticas que outras já 
ocorridas no registro histórico. Mais ainda, a redução de vazão se torna menor, tanto em valor 
absoluto quanto em termos relativos, quanto mais intensa a estiagem, reduzindo a níveis muito 
baixos os potenciais fatores de estresse ao ecossistema em condições de estiagem. 

A interface entre os setores com vegetação de mangue e restinga ocorre a partir do Km 15, onde 
a salinidade média, medida por Moreno (2004), é de 3,4‰. O aumento esperado da salinidade 
média nesse setor, da ordem de 0,5‰, equivale a um deslocamento do perfil de salinidade de 
cerca de 1 km para montante (e não de 2-3 km, como estimado no EIA). 

A Dra. Gianesella salienta que a transição da vegetação de mangue para restinga não depende 
apenas da salinidade, mas também de outros fatores, como topografia, tipo de solo, profundidade 
do lençol freático, deposição de material nos bancos arenosos entre os meandros, etc.  

O Parecer Técnico avalia que é possível que o mangue passe a ocupar novas áreas a montante 
da sua atual fronteira, provavelmente não de forma contínua, mas em convivência com 
vegetação de restinga, como já ocorre em algumas bordas na altura do Km 16-17. Também é 
possível que ocorram substituições de um tipo de mata de restinga por outro, em função das 
espécies mais tolerantes ao sal que passarem a predominar. 

De todo modo, essas eventuais alterações, se houver, devem ocorrer a médio prazo e 
constituirão rearranjos localizados do mosaico de vegetação existente e fauna associada, sem 
impactos significativos na diversidade da flora e da fauna da região. Em particular, tais rearranjos 
não irão resultar em fragmentação de habitats, sendo que a presença de áreas protegidas 
garante a manutenção da conectividade entre os diferentes tipos de matas. 
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Estima-se que o limite superior da presença de água salobra (Sal ~ 0,2‰) ocorra, na média, nas 
proximidades do Km 23, cerca de 3,5 km a montante da foz do Itatinga. O aumento de salinidade 
neste setor deve ser inferior a 0,4‰ e tender a zero próximo do Km 23. Isto é, a redução de 
vazão pela operação do empreendimento não deverá estender para montante a presença de 
água salobra, tanto em função dos valores já naturalmente muito baixos, como pelo fato que a 
redução de vazão será praticamente zero para situações mais críticas de estiagem. 

Conclusão: A operação do empreendimento causará uma pequena redução da vazão de água 
doce do rio Itapanhaú e pequeno aumento da salinidade no estuário, mas em níveis que não irão 
afetar a dinâmica e a estabilidade do ecossistema de mangue. A regra operativa prevista é 
medida mitigadora suficiente para reduzir os fatores de estresse em caso de condições 
hidrológicas severas de estiagem. 

A Sabesp propõe realizar o monitoramento periódico de: (i) salinidade no estuário, e (ii) cobertura 
da vegetação de mangue, mediante imagens de satélite, nos primeiros anos de operação do 
empreendimento, de acordo com metodologias a serem detalhadas por ocasião da solicitação 
da Licença de Instalação. 

Potenciais Impactos nos Ecossistemas de Restinga:  

De acordo com o EIA e com os elementos apresentados no presente RIC, os potenciais impactos 
nos ecossistemas de restinga estão relacionados com: (i) aumento de salinidade na zona de 
transição, que pode causar avanço da vegetação de mangue sobre a de restinga; e (ii) eventual 
variação nos níveis do lençol freático. 

Quanto à salinidade, o Parecer Técnico da Dra. Gianesella reporta que a vegetação de restinga 
é considerada tolerante à salinidade, mas: (i) requer água doce para seus processos vitais; e (ii) 
há escassa informação de literatura quanto aos níveis de salinidade tolerados pelas diferentes 
espécies e tipologias dessa formação. 

A presença de Floresta Paludosa e Floresta Aluvial nas margens do rio Itapanhaú a montante do 
Km 15-16 mostra que essa vegetação de restinga tolera níveis médios de 2-3‰ de salinidade, 
e, temporariamente, valores maiores durante a preamar. 

Estima-se que o aumento máximo na salinidade média de 0,4-0,5‰ a jusante da foz do Itatinga 
não vá a causar a desestabilização do ecossistema de restinga existente, pois as zonas 
marginais baixas já estão adaptadas à inundação periódica com águas salobras, e a vegetação 
conta também com o aporte direto de água doce proveniente de níveis muito altos de chuva, 
inclusive nos “meses secos”. 

Como anteriormente indicado, é possível que o mangue passe a ocupar novas áreas a montante 
da sua atual fronteira, provavelmente não de forma contínua, mas em convivência com 
vegetação de restinga, ou que ocorram substituições de um tipo de mata de restinga por outro, 
isto é, rearranjos localizados do mosaico de vegetação existente e fauna associada, sem 
impactos significativos na diversidade da flora e da fauna da região. Em particular, tais rearranjos 
não irão resultar em fragmentação de habitats, sendo que a presença de áreas protegidas 
garante a manutenção da conectividade entre os diferentes tipos de matas. 

Quanto ao lençol freático, destaca-se que as diferenças florísticas entre os vários tipos de floresta 
de restinga estão ligadas à localização das formações em relação aos cordões e intercordões 
arenosos, com diferentes graus de influência do nível do lençol freático. Em outros setores (que 
não ao longo do rio Itapanhaú), o fator determinante é a distância à linha da praia, que condiciona 
a influência do lençol freático, o gradiente de salinidade e a ação das marés. 

A vegetação de restinga às margens do rio Itapanhaú se estende do Km 15 até o Km 39-40, no 
sopé da Serra do Mar. Na maior parte desse trecho, do Km 15 até o Km 36 (21 km), o nível 
d’água é controlado primariamente pela altura da maré, com oscilações semidiurnas da ordem 
de 1 m, e a vegetação conta também com o aporte direto de água doce proveniente de níveis 
muito altos de chuva, inclusive nos “meses secos”. Em todo esse setor, o nível do lençol freático 
não será afetado, mantendo-se inalteradas as condições abióticas que condicionam a 
distribuição espacial da vegetação de restinga.  



 

 

RIC Itapanhaú. Atendimento à IT 041/15/IEOH. 19/02/2016 

sabesp

35

O trecho de rio de planície com fluxo livre, com tendência a rebaixamento do lençol freático pela 
redução de vazão está restrito a apenas 3-4 km, entre os Km 36 e 39-40. Esse fenômeno já 
ocorre sazonalmente, acompanhando as variações naturais de vazão do rio. Na situação com 
projeto, essa oscilação da vazão continuará a ocorrer dentro da faixa normal de variação, sempre 
com vazão superior às mínimas históricas, mas com permanência maior de situações de vazão 
baixa, como se os períodos secos ocorressem com maior duração e frequência. 

A tendência de rebaixamento do lençol freático em função da vazão menor do rio será 
contrabalançada: (i) pelos níveis altíssimos de precipitação direta no sopé da serra, da ordem de 
3.400-3600 mm/ano, inclusive nos “meses secos”, com cerca de 140 mm/mês, bem no epicentro 
do núcleo de maior volume de chuva no Brasil (vide Figuras 3 e 4); e (ii) pela pressão hidrostática 
da água subterrânea nas encostas adjacentes, situadas em cotas superiores. 

Portanto, observa-se que o nível do freático e a disponibilidade de água doce para a vegetação 
de restinga nesse trecho não dependem apenas da contribuição do próprio rio, pois ocorrem 
volumes muito elevados de chuva por efeito orográfico, e a recarga do aquífero tem como fontes 
adicionais a chuva local e a pressão hidrostática do lençol freático nas encostas adjacentes. 
Adicionalmente, predomina nesse trecho a Floresta de Transição Restinga-Encosta, mais 
adaptada a variações sazonais de vazão e de nível do lençol freático. 

No agregado, estima-se que as alterações na vegetação de restinga nas imediações desse 
pequeno trecho do rio Itapanhaú serão muito pouco significativas. 

Conclusão: A vegetação e os ecossistemas de restinga existentes no médio Itapanhaú não 
sofrerão impacto significativo como consequência da redução de vazão do rio. A regra operativa 
prevista é medida mitigadora suficiente para reduzir os fatores de estresse em caso de condições 
hidrológicas severas de estiagem. 

Complementando o indicado em relação ao mangue, a Sabesp propõe realizar o monitoramento 
periódico de: (i) salinidade no estuário, e (ii) cobertura da vegetação de restinga, mediante 
imagens de satélite, nos primeiros anos de operação do empreendimento, de acordo com 
metodologias a serem detalhadas por ocasião da solicitação da Licença de Instalação. 

 

Continuidade do atendimento ao item 2.2.3 da IT 041/15/IEOH 

 

iv. Esclarecer o impacto ambiental previsto no item 7.3.3.4 do ElA, relativo à intrusão da 
cunha salina na planície costeira pela reversão média de 2,0 m3/s do rio Sertãozinho. 
Indicar em mapa ou imagem de satélite e em perfil, a situação atual e o prognóstico 
com a operação do empreendimento e apresentar as respectivas medidas 
mitigadoras; 

O atendimento ao item 2.2.3 (i), acima, apresenta uma revisão da avaliação da provável 
magnitude do deslocamento, para montante, da zona de transição água salobra / água doce com 
a operação do Projeto (menor que o indicado no EIA). 

A localização dos pontos e locais referidos no texto é mostrada nas Figuras 2 e 5, sobre imagem 
aérea escala 1:50.000, que indicam a posição de todas as referências e o estaqueamento do rio, 
da foz no oceano para montante. 

 

v. Avaliar potenciais impactos às captações de água bruta existentes no trecho do rio 
Itapanhaú e apresentar as respectivas medidas mitigadoras; 

No atendimento a este item, acrescenta-se o esclarecimento à seguinte questão correlata 
levantada pela CETESB/EQAH, e transmitida a Sabesp por e-mail: 

No item 7.3.3.3 do EIA, a figura 7.2 traz o balanço hídrico do rio no ponto de área de 
drenagem de 150 km2 considerando a implementação do empreendimento e, de forma 
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correta, chega-se à vazão resultante de 1,269 m3/s após as captações e lançamentos. 
Ocorre que 50% da Q7,10 neste ponto equivale a 1,224 m3/s, ou seja, uma diferença de 
apenas 0,045 m3/s. Isso significa que as 3 captações atualmente em operação (Riviera 
de São Lourenço, City Acaraú e SABESP), após implantada a captação no rio 
Sertãozinho, não poderão ser ampliadas? Tal fato realmente vai ao encontro das 
demandas de água para abastecimento público para os próximos 20 anos, conforme 
afirmado no texto? 

As captações de água bruta no rio Itapanhaú estão situadas em setor distante mais de 10 km a 
montante do limite superior da região sob influência da presença de água salobra por ação da 
maré, para qualquer valor da vazão do rio. Portanto, não há risco da captação da Sabesp para 
abastecimento de Bertioga (aquela mais a jusante, das três autorizadas) vir a ser afetada pela 
presença de água salobra. 

A tabela a seguir apresenta uma estimativa da população e das demandas de água futuras do 
município de Bertioga, considerando: (i) a população residente fora de temporada (“Resid”), entre 
março e novembro, (ii) a população no verão, em janeiro e fevereiro, incluindo a população 
flutuante; e (iii) a população de pico, geralmente ocorrente no réveillon. 

Em cidades balneárias, a Sabesp dimensiona o sistema de abastecimento para a demanda 
média de verão, e atende o pico utilizando os volumes acumulados nos reservatórios de água 
tratada. A demanda foi estimada, conservadoramente e em ordem de grandeza, na base de uma 
demanda equivalente per capita (produção requerida para atender toda a demanda doméstica, 
comercial e industrial, incluindo perdas) de 300 l/habxdia. 

TABELA 15. DEMANDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 

Ano 
População Demanda (L/s) 

Resid (1) Resid (2) Verão Pico Resid (2) Verão Pico 
2010 47.462 60.759 123.269 146.467 211 428 509
2015 55.660 64.281 129.787 154.670 223 451 537
2020 63.290 66.799 134.004 160.059 232 465 556
2025 69.714 69.099 137.689 164.775 240 478 572
2030 75.340 70.909 139.573 167.261 246 485 581

Resid (1) em 2010: IBGE, Censo Demográfico 2010    
Resid (1) 2015 a 2030: Fundação SEADE, Projeção feita em 2013   
Resid (2), verão e pico: Estimativa Sabesp, 2010     
Fonte (população): Plano de Bacia Hidrográfica 2015-2027. Diagnóstico. CBH-BS, Jan. 2015 

Conforme informado na Tabela 2, os principais sistemas produtores de água da Sabesp em 
Bertioga, com captação na bacia do Itapanhaú, dispõem de outorgas de captação para 
abastecimento público que totalizam: 418+62+58 = 538 l/s.  

O principal sistema particular, o da Riviera de São Lourenço, dispõe de outorga para captar 417 
l/s, mas funciona atualmente com uma capacidade de 200 l/s, demanda essa atingida no pico da 
temporada (informação institucional do condomínio, recente, disponível na Internet).  

O loteamento City Acaraú está licenciado, mas ainda não foi implantado, nem a sua captação. 

Há outros sistemas menores, da Sabesp e particulares, com captação em outras bacias (bacias 
do Itaguaré, Guaratuba) que atendem bairros e condomínios de Bertioga situados mais ao norte. 

Portanto, contando apenas as captações na bacia do Itapanhaú, os sistemas de abastecimento 
de Bertioga dispõem de outorgas de captação de: 538+417+47 = 1.002 l/s para uma demanda 
total estimada em 2030, no período de verão, de 485 l/s, ou até 581 l/s se considerada a demanda 
de pico. Mesmo considerando uma demanda per capita equivalente maior, de 350 l/habxdia, os 
valores estimados seriam: 485x350/300 = 566 l/s e 581x350/300 = 678 l/s. 

Comparativamente, a RMSP tinha, antes da crise hídrica, uma demanda equivalente estimada 
de (72 m3/s) x (86.400 s/dia) / 20.000.000 hab = 311 L/habxdia, mesmo com um consumo 
comercial e industrial proporcionalmente mais significativo que Bertioga. 
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Conclui-se que os sistemas de abastecimento de Bertioga dispõem de outorgas com folga 
considerável, pois elas permitem captar cerca do dobro da demanda de verão estimada para 
2030. Assim, o horizonte de projeto para o uso efetivo da vazão outorgada se estende por 
décadas. 

Os cálculos de balanço hídrico que constam do EIA (e as estimativas de vazão do Relatório do 
LabSid, Anexo 1) consideram a situação mais crítica de captação integral da vazão outorgada, 
na condição hidrológica de vazão mínima Q7,10. Com captações menores, a vazão a jusante 
desse conjunto de captações e lançamentos será maior, com mais folga. E mais, a vazão mínima 
Q7,10 não ocorre no verão, quando a demanda é o dobro que no resto do ano. 

Assim, não há impacto da operação do empreendimento nas captações de Bertioga, da Sabesp 
e/ou particulares, nem há necessidade de medidas mitigadoras. 

 

2.3. Regime operacional do empreendimento 

2.3.3. Indicar os níveis operacionais do reservatório de Biritiba-Mirim e esclarecer se haverá 
alteração dos mesmos com a operação do empreendimento e em caso negativo, 
informar as manobras operacionais que serão adotadas; 

Não haverá alteração dos níveis operacionais do reservatório de Biritiba. A tabela a seguir 
apresenta as características físicas de armazenamento e de descarga do reservatório de Biritiba: 

TABELA 16. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DO RESERVATÓRIO BIRITIBA 

Parâmetro Biritiba 
Volume total no NA máximo normal 60,24 hm³ 
Volume útil 34,76 hm³ 
Área de drenagem 75 km2 
Área de inundação 9,244 km2 
Cota da Crista da Barragem 760,00 m 
NA máximo maximorum 758,70 m 
NA máximo normal 757,54 m 
NA máximo operacional 757,30 m 
NA mínimo normal 752,50 m 
Cota do Fundo 750,00 m 
Tipo de Vertedouro  Tulipa 
Largura do Vertedouro D = 6 m 

A reversão de águas do rio Sertãozinho permitirá complementar a vazão natural afluente ao 
reservatório Biritiba e a vazão bombeada do rio Tietê, proveniente dos reservatórios Ponte Nova 
e Paraitinga e da área de drenagem intermediária, aumentando a vazão transferida do 
reservatório Biritiba para o Jundiaí, e deste para o Taiaçupeba, para captação junto à ETA. 

Dependendo do balanceamento de vazões afluentes e do estado dos reservatórios, a reversão 
de águas do rio Sertãozinho pode permitir reduzir a vazão bombeada do rio Tietê, e armazenar 
mais água em Ponte Nova e Paraitinga. Esse critério operacional provavelmente será utilizado 
nos primeiros meses (ou anos) de operação do Aproveitamento do Itapanhaú para ajudar a 
recuperar os volumes armazenados nesses reservatórios de cabeceira do SPAT. 

A operação de controle de cheias dos reservatórios do SPAT deve respeitar as vazões de 
restrição e os níveis d’água máximos operacionais definidos pelo DAEE (Portaria DAEE no 
2.556/11) para o período de 01 Nov. a 30 Abril. 

O Relatório do LabSid (Anexo 1) apresenta, no item 4.3, estudo de operação do reservatório de 
Biritiba, com a simulação da propagação de onda de cheia correspondente a uma chuva crítica 
com período de retorno TR = 100 anos e duração de 6 horas, quase o dobro do tempo de 
concentração da bacia hidrográfica (3,18 horas), para a condição inicial do reservatório na cota 
do NA máximo normal = 757,54 m (correspondente à crista da soleira do vertedor), sem e com 
reversão da bacia do Itapanhaú. A vazão de pico do hidrograma foi de 486,3 m3/s, e a vazão 
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defluente da barragem foi fixada em 0,6 m3/s, limite recomendado pelo DAEE para evitar 
inundações a jusante. 

O estudo mostrou que o reservatório Biritiba amortece integralmente a cheia, respeitando a 
vazão de 0,6 m3/s para jusante, com pequena sobre-elevação de nível, bastante inferior à sobre-
elevação permitida pelo NA máximo maximorum. A reversão de 2,5 m3/s durante a cheia significa 
um acréscimo mínimo das vazões afluentes e dos níveis do reservatório, o que demonstra que 
a reversão do rio Sertãozinho não coloca restrições à operação do reservatório Biritiba. 

 

2.3.4. Apresentar simulação, mês a mês, para um ano típico e um ano seco das vazões 
naturais nas Cachoeiras do Elefante, Véu da Noiva e da Pedra Furada, do Poço da 
Anta, bem como a estimativa de vazões futuras em função da regra operativa 
proposta; 

A Figura 6 apresenta a localização das cachoeiras sobre planta Emplasa 1:10.000. Observa-se 
que, caminhando no sentido de jusante: (i) as Cachoeiras Poço da Anta e da Pedra Furada estão 
localizadas no Km 48,6 e 46,6 aproximadamente, entre a captação proposta e a foz do rio das 
Pedras, ainda no planalto; e (ii) as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante estão localizadas no 
Km 44,6 e 44,2 aproximadamente, entre a foz do rio das Pedras e a foz do rio Guacá, na parte 
mais íngreme da descida da serra. 

O Anexo 1 (Relatório Técnico do LabSid, item 4.4) apresenta a simulação das vazões mensais 
nas cachoeiras para um ano típico seco (2007) e um ano típico médio (2008), com valores de 
vazão estimados para o sítio de cada cachoeira, para a regra operativa proposta (Qmin = 1 m3/s). 

Considerando que a área de drenagem intermediária e a vazão incremental entre o Poço da Anta 
e a Pedra Furada são muito pequenas, da mesma forma que entre o Véu da Noiva e do Elefante, 
apresentam-se a seguir, para fins ilustrativos, tabela e gráficos comparativos da vazão natural 
(sem empreendimento) e da vazão com reversão, seguindo a regra operativa proposta, para dois 
locais: Cachoeira da Pedra Furada e Cachoeira do Elefante, para o ano típico seco (2007) e o 
ano típico médio (2008). 

TABELA 17. VAZÕES NAS CACHOEIRAS 

Mês/ano 
Cachoeira da Pedra Furada Cachoeira do Elefante 

Q natural Q com reversão Q natural Q com reversão 
Ano Seco (2007)     

jan/07 4,21 1,71 4,93 2,43 
fev/07 4,43 1,93 5,27 2,77 
mar/07 3,30 1,29 3,91 1,91 
abr/07 2,47 1,22 2,92 1,66 
mai/07 2,16 1,19 2,56 1,59 
jun/07 1,96 1,17 2,32 1,53 
jul/07 1,65 1,15 1,96 1,46 

ago/07 1,86 1,17 2,22 1,53 
set/07 1,65 1,14 1,94 1,44 
out/07 1,55 1,14 1,84 1,43 
nov/07 2,06 1,19 2,45 1,57 
dez/07 3,09 1,28 3,67 1,86 

Ano Médio (2008)     
jan/08 3,91 1,41 4,63 2,13 
fev/08 4,13 1,63 4,93 2,43 
mar/08 4,22 1,73 5,01 2,51 
abr/08 4,02 1,52 4,77 2,27 
mai/08 4,02 1,52 4,79 2,29 
jun/08 3,20 1,29 3,84 1,93 
jul/08 2,68 1,24 3,18 1,74 

ago/08 2,27 1,21 2,69 1,63 
set/08 2,47 1,21 2,91 1,65 
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Mês/ano 
Cachoeira da Pedra Furada Cachoeira do Elefante 

Q natural Q com reversão Q natural Q com reversão 
out/08 2,78 1,25 3,30 1,77 
nov/08 3,09 1,28 3,67 1,85 
dez/08 3,61 1,32 4,28 1,99 

 

Os gráficos a seguir mostram que, com a operação do empreendimento, a vazão deve oscilar 
pouco durante o ano em todas as cachoeiras, em torno de valores da ordem daqueles 
observados em condições naturais nos meses secos: cerca de 1,2-1,5 m3/s na Cachoeira da 
Pedra Furada, e 1,4-2,4 m3/s na Cachoeira do Elefante.  

As curvas de permanência antes apresentadas permitem inferir que vazões típicas atuais na 
época de verão, de 4 m3/s na Pedra Furada e de 5 m3/s no Elefante serão observadas em cerca 
de 10% do tempo (Q10), em períodos de vazões naturais elevadas. 
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Gráfico 17. Anos Típicos. Cachoeira da Pedra Furada
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2.4. Avaliação de impactos e proposição de medidas mitigadoras  

2.4.1. Avaliar, a partir dos dados hidrológicos e regras operacionais, os potenciais impactos 
à biota aquática no trecho do rio Sertãozinho com redução da vazão, em especial 
sobre espécies migratórias e/ou endêmicas de peixes (locais de alimentação e 
reprodução) e para a comunidade bentônica; 

A bacia do rio Sertãozinho encontra-se, há cerca de 100 anos, segmentada pela denominada 
“Barragem da Light”, uma pequena soleira vertente implantada pela antiga Light em trecho 
encachoeirado na altura do Km 47,9 (medido a partir da foz do rio Itapanhaú no oceano), com o 
objetivo de medição de vazão, tendo em vista um possível aproveitamento hidrelétrico da queda 
de 700 m da Serra do Mar. A soleira prevista no presente empreendimento está situada 3,1 km 
a montante da barragem da Light. 

A Figura 6 ilustra, em planta da Emplasa escala 1:10.000, a configuração do rio Sertãozinho 
entre a captação prevista (cota Emplasa 714 m) e a foz do rio Guacá no Itapanhaú (cota Emplasa 
163), abrangendo o trecho final no planalto e quase toda a descida da serra. 

Observa-se que a partir do Km 47,6 (uns 300 m a jusante da barragem da Light), o rio Sertãozinho 
passa a fluir sobre afloramento rochoso contínuo: nos primeiros 800 m (até cota 700) com 
declividade moderada (1%), mas em seguida, com declividade crescente e bastante acentuada: 
cota 627 sob a ponte da SP-098; cota 518 na foz do rio das Pedras; depois, grande queda nas 
Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante; e cota 163 na foz do rio Guacá. 

Trecho a montante da barragem da Light. Medição feita no GIS do Projeto Itapanhaú sobre a 
hidrografia da bacia (digitalizada das cartas da Emplasa 1:10.000, vide Figura 7) indica que a 
rede hídrica a montante da barragem da Light, disponível para a livre movimentação bidirecional 
da fauna íctica (já excluída a sub-bacia a montante de antiga barragem de mineração dento do 
PESM) é de 318 km lineares. O mesmo cálculo, a montante da captação proposta indica uma 
rede hídrica de 312 km lineares. 
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Destaca-se que a barragem da Light: (i) já constitui uma barreira praticamente instransponível 
para a fauna aquática subir o rio Sertãozinho, e (ii) permite a passagem livre para jusante. 

Portanto, a implantação de nova soleira junto à captação proposta implica em redução do espaço 
de livre movimentação bidirecional dos peixes de 3,1 km no próprio rio Sertãozinho, e de 318-
312= 6 km (2%) no total da rede hídrica da bacia a montante da barreira preexistente. 

Considera-se que o impacto dessa nova configuração hidráulica do rio Sertãozinho sobre 
espécies migratórias e/ou endêmicas de peixes, em termos de redução dos locais de refúgio, 
alimentação e reprodução, é de pequena magnitude, pois: (i) o rio já se encontra segmentado há 
100 anos pela barragem da Light no exutório da parte superior da bacia; e (ii) a segmentação 
adicional, o trecho de rede hídrica entre ambas soleiras representa 2% da rede hídrica da bacia. 

Destaca-se, adicionalmente, que: (i) pela regra operativa proposta pela Sabesp, o trecho entre a 
captação e a barragem da Light ainda contará com um fluxo d’água mínimo de 1,0 m3/s, bastante 
significativo, abundante vegetação ribeirinha e alguns pequenos afluentes, que também 
oferecerão locais de refúgio, alimentação e reprodução aos indivíduos viventes nesse trecho; e 
que (ii) a passagem de peixes para jusante de ambas as soleiras continuará a ocorrer tal como 
já ocorre hoje na barragem da Light, causando pequena modificação na dinâmica da fauna 
aquática na bacia do rio Sertãozinho. 

Trecho a jusante da barragem da Light. O trecho da bacia do Itapanhaú entre a barragem da 
Light (Km 47,9) e a cota 10, no pé da serra (Km 39,2) apresenta um desnível de 700 m em 8,7 
km, com várias cachoeiras e regime torrencial na maior parte do percurso. Os principais 
afluentes, o rio das Pedras e o rio Guacá também apresentam características similares.  

Essas condições hidráulicas extremas tendem a favorecer espécies endêmicas de peixes, que 
habitam preferencialmente poças d’água, afluentes e trechos com menor correnteza. A descida 
da serra constitui uma barreira natural de grande porte que separa a fauna íctica do planalto e 
da planície costeira. 

Medição feita no GIS do Projeto Itapanhaú sobre a hidrografia da bacia indica que a rede hídrica 
nessa sub-bacia tem cerca de 216 km lineares, sendo que a redução de vazão ocorrerá apenas 
no rio principal, em 8,7 km, o que corresponde a 4% do total. Por outro lado, a fauna íctica do rio 
principal tende a concentrar-se em poças e setores com menor correnteza, onde a redução de 
vazão causa menor alteração do ambiente local. 

Considera-se que o impacto da redução de vazão sobre as espécies de peixes ocorrentes no 
setor de descida da serra será de pequena magnitude, pois os habitats preferenciais já 
constituem locais naturalmente mais protegidos, que continuarão a prover condições favoráveis 
de refúgio, alimentação e reprodução. 

Comunidade bentônica. O Termo de Referência para o EIA não solicitou estudo da comunidade 
bentônica, com o que não se dispõe de informação de campo das características do bentos na 
altura da captação. 

A princípio, a presença da soleira vertente limitará o transporte por arrastre de fundo de 
sedimentos e do bentos associado, reduzindo o aporte biótico da bacia a montante para o trecho 
entre a captação e a barragem da Light. Esta última barragem já limita a transferência do bentos 
para o trecho de descida da serra do rio Itapanhaú. 

A médio prazo, a comunidade bentônica do trecho entre soleiras (3,1 km) tenderá a estabelecer 
um novo equilíbrio, sendo que os fluxos de organismos, nutrientes, matéria orgânica e energia, 
no ambiente aquático e em interação com a vegetação ribeirinha, continuarão a ocorrer, não 
obstante a redução do aporte por arrastre de fundo. 

Esse novo equilíbrio no trecho entre soleiras estará também condicionado pela modificação do 
regime de vazões a jusante da captação, com permanência bem mais significativa de vazão 
mínima e ocorrência inalterada de múltiplos episódios de ondas de cheia quase todo ano, com o 
mesmo efeito de “flushing” que ocorre atualmente. 
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Em face da redução de vazão em grande parte do tempo, esse novo equilíbrio no trecho entre 
soleiras estará condicionado, adicionalmente, por uma altura menor da lâmina d’água, sem 
redução significativa da largura do rio e da superfície do fundo, pois na maior parte desse trecho 
o rio já corre encaixado entre barrancas. 

No conjunto, estima-se que o impacto do empreendimento na comunidade bentônica será de 
pequena magnitude, um reequilíbrio ou adaptação às novas condições hidráulicas no pequeno 
trecho entre soleiras, com as condições atuais permanecendo inalteradas na maior parte da rede 
hídrica da bacia do rio Sertãozinho. 

A medida mitigadora adotada para a fauna íctica nos trechos de planalto e de descida da serra 
consiste na manutenção de vazão mínima de 1,0 m3/s para jusante da captação, 10% superior 
à menor média mensal (Q100= 0,92 m3/s) e 20% superior à vazão mínima Q7,10= 0,83 m3/s. 
Considera-se que não são necessárias medidas específicas adicionais. Prevê-se monitoramento 
periódico da biota aquática na etapa de operação do empreendimento. 

 

2.4.2. Avaliar, a partir dos dados hidrológicos e regras operacionais, os potenciais impactos 
da redução da vazão na Cachoeira do Elefante e demais pontos turísticos e de beleza 
cênica ao longo do no Sertãozinho e do trecho de vertente do rio Itapanhaú. Avaliar 
ainda possíveis interferências da instalação das obras lineares aos acessos a tais 
pontos turísticos. Apresentar as respectivas medidas mitigadoras para a manutenção 
das características cênicas desses pontos e de opção de turismo e lazer; 

As simulações de vazão apresentadas no atendimento ao item 2.3.4 indicam que a condição das 
cachoeiras atualmente observada nos meses mais secos passará a ser a condição normal na 
maior parte do ano. As características típicas atuais das cachoeiras nos meses de verão, de 
vazões altas, serão observadas com menor frequência, nos períodos de vazões naturais 
bastante elevadas. 

As obras do empreendimento não terão qualquer interferência com os acessos às cachoeiras, 
mesmo o Poço da Anta e a da Pedra Furada, mais próximas da captação, pois o acesso às 
mesmas se dá por trilhas na mata a partir da rodovia Mogi Bertioga alguns quilômetros após o 
Km 79 (acesso à captação). 

As cachoeiras continuarão a constituir um atrativo para o turismo de aventura, praticado por 
pessoas que curtem caminhadas em trilhas na mata, montanhismo, e que vão em busca de 
beleza cênica, banho nas poças do rio a jusante da cachoeira (as poças não serão afetadas), e 
banho de cachoeira, que será mais seguro pela vazão menor. 

As Cachoeiras Poço das Antas e da Pedra Furada não são visíveis a partir da estrada e o acesso 
às mesmas é possível somente por caminhada de vários quilômetros por dentro da mata.  

A experiência global da aventura de visitar essas duas cachoeiras deve continuar praticamente 
inalterada. Situação similar deve ocorrer com o turismo de aventura para visita às Cachoeiras 
Véu de Noiva e do Elefante, de acesso mais difícil. 

A modificação do aspecto paisagístico ocorrerá para aqueles viajantes que param seus veículos 
nos dois mirantes existentes na rodovia Mogi Bertioga para apreciar, de longe, a vista das 
Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante. O vale do Itapanhaú, as encostas da Serra do Mar 
recobertas de mata e essas duas cachoeiras continuarão a oferecer uma vista de grande beleza, 
porém, o evento das cachoeiras com grande vazão ocorrerá mais raramente. 

Isso reduzirá a fruição de beleza cênica por pessoas de passagem pelo local, mas não afetará 
uma atividade econômica, pois não há um turismo organizado para visita a esses mirantes. A 
grande maioria das pessoas que param nos mirantes para apreciar a vista é de pessoas que se 
dirigem de carro ao litoral. Os mirantes da rodovia Mogi Bertioga não constituem um destino 
turístico, ou uma opção significativa de passeio para os turistas que se destinam a Bertioga, mas 
uma opção de aproveitar uma parada na viagem para apreciar a natureza. 
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A redução dos períodos de maior vazão nas Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante constitui um 
impacto inevitável do empreendimento, pois: (i) a vazão do rio das Pedras é insuficiente para 
repor a vazão captada no rio Sertãozinho; e (ii) a manutenção de vazões significativas nas 
cachoeiras comprometeria a produção de água necessária à segurança do abastecimento 
público de água da RMSP. É a mesma água disputada para usos concorrentes em locais 
distintos. 

Pela sua natureza, o impacto remanescente não é passível de mitigação adicional. 

 

Item 2.4.3 

Transferido para atendimento conjunto com o item 2.2.3. 

 

2.4.4. Avaliar os potenciais impactos à qualidade da água no rio Itapanhaú pela operação 
do empreendimento, especialmente trecho a montante do rio Itatinga e considerando 
as principais captações para abastecimento público e o lançamento de efluentes no 
trecho; 

Conforme informado na Tabela 2, no setor a montante da foz do Itatinga, há o lançamento da 
ETE da Riviera de São Lourenço (Km 34) e da ETE Vista Linda de Bertioga (Km 21,4). Em um 
cenário futuro de longo prazo, com plena utilização das vazões outorgadas de captação e de 
lançamento, a descarga de efluentes tratados seria de: [333+37+68] l/s = 0,438 m3/s. 

A jusante da foz do Itatinga há, adicionalmente, o lançamento da ETE do SESC (Km 14,6) e da 
ETE principal de Bertioga (Km 8,6). No mesmo cenário de longo prazo, a descarga total de 
efluentes tratados no rio Itapanhaú poderá chegar a 0,701 m3/s. 

A Tabela a seguir apresenta a estimativa do fator de diluição de efluentes a montante e a jusante 
da confluência com o rio Itatinga, sem a operação do empreendimento (“sem projeto”) e com a 
reversão prevista, para três condições hidrológicas representativas: vazões medianas (Q50), 
vazões baixas (Q90), e a menor vazão média mensal (Q100). 

TABELA 18. FATORES DE DILUIÇÃO DE EFLUENTES. CENÁRIO DE LONGO PRAZO 

Item 
Montante Itatinga 

Q lançam = 0,438 m3/s 
Jusante Itatinga 

Q lançam = 0,701 m3/s 
Q50 Q90 Q100 Q50 Q90 Q100 

Vazão natural (m3/s) 8,40 4,38 2,27 14,30 7,80 4,10
Vazão com reversão (m3/s) 6,18 3,55 2,27 12,24 7,16 4,10
Diluição sem projeto (vezes) 19,2 10,0 5,2 20,4 11,1 5,8
Diluição com reversão (vezes) 14,1 8,1 5,2 17,5 10,2 5,8

A Tabela mostra que, mesmo em condições de vazões baixas (Q90), os fatores de diluição serão 
pouco afetados e se manterão na faixa de 8 a 10 vezes, valores bastante satisfatórios. Na 
condição hidrológica mais crítica, a qualidade da água não terá alteração. Cabe salientar que:  

 As vazões de efluentes consideradas correspondem aos valores de outorga, e são 
praticamente o dobro das vazões de verão projetadas para 2030 (as outorgas contemplam 
uma folga considerável);  

 A demanda de água, e o volume de efluentes mais do que dobra no período de verão (em 
relação ao resto do ano), em função da população flutuante; isto é, volumes maiores de 
efluentes ocorrem na época em que as vazões são mais favoráveis; vazões baixas (Q90) e 
mínimas (Q100) devem ocorrer apenas quando a vazão de efluentes for bem menor que os 
valores considerados; 

 O cálculo de diluição, agregado por setor, desconsidera a autodepuração que ocorre entre 
os vários lançamentos de efluentes; 



 

 

RIC Itapanhaú. Atendimento à IT 041/15/IEOH. 19/02/2016 

sabesp

44

 Todo o setor onde ocorrem os lançamentos de efluentes apresenta características hidráulicas 
de estuário, sujeito a oscilações de nível de até 1,20 m de altura pelas marés semidiurnas, o 
que contribui para uma maior mistura, dispersão e autodepuração dos efluentes. 

Todas as considerações acima indicam que o cenário considerado no cálculo de diluição constitui 
uma situação extrema, muito conservadora, distante das condições previstas até 2030. 

Conclusão: A regra operativa proposta já oferece mitigação adequada a um impacto que é, de 
por si, de pequena magnitude. Não são necessárias medidas específicas adicionais. 

 

2.4.5. Apresentar as medidas mitigadoras relacionadas ao potencial desencadeamento/ 
intensificação de processos de movimentação de massa (escorregamento queda de 
blocos etc.) nos trechos apontados como críticos pelo ElA ao longo da faixa da adutora 
e de acesso a captação, incluindo, ainda, a faixa da Linha de Transmissão; 

O EIA discute esses potenciais impactos, e as respectivas medidas mitigadoras necessárias no 
item 7.3.2.1 “Impactos na Etapa de Construção: Indução e/ou aceleração de processos erosivos 
e de instabilização de encostas” (Volume I, Tomo 4, pág. 55 a 59).  

De forma geral, as medidas abrangem: (i) execução de contenções, a princípio em gabião, mas 
sem descartar outras soluções técnicas; (ii) instrumentação e monitoramento de maciços; (iii) 
execução de sistema de drenagem provisória e definitiva. 

Em face das características do relevo e do substrato, entende-se que a indicação precisa das 
medidas a utilizar em cada setor só poderá ser feita no projeto executivo, apoiado em detalhado 
mapeamento das condições geotécnicas da faixa de intervenção e seu entorno, com base em 
sondagens e ensaios geotécnicos. A Sabesp propõe completar o atendimento desta exigência 
por ocasião da solicitação da Licença de Instalação. 

 

2.4.6. Avaliar a suficiência dos acessos existentes para a instalação da Linha de 
Transmissão, informando sobre a eventual necessidade de ampliação e/ou abertura 
de novos acessos. Para o último caso, apresentar avaliação dos potenciais impactos 
ambientais relacionados e respectivas medidas mitigadoras; 

Já respondido no atendimento ao item 2.1.2. Os acessos para implantação da Linha de 
Transmissão ocorrerão apenas pelos dois extremos, que já contarão com viário habilitado. 

 

2.4.7. Avaliar e propor medidas mitigadoras para os impactos relacionados aos incômodos 
à população lindeira ao canteiro de obras, incluindo potenciais interferências nos 
poços de captação utilizados pela população local; 

Os incômodos à população lindeira ao canteiro de obras são tratados no EIA, no item 7.3.2.18 
“Interferências com usos lindeiros” (Volume I, Tomo 4, pág. 77 e 78).  

As atividades no canteiro central deverão respeitar horários de trabalho, evitar a geração de 
poeira e limitar as emissões de ruído. A Construtora também deverá manter um canal de 
informação e diálogo com a população, para recebimento e resposta de eventuais reclamações 
ou sugestões. 

A possível interferência com os poços de captação de água utilizados pela população depende 
de avaliações e projetos de engenharia não disponíveis nesta etapa. A Sabesp propõe atender 
esta exigência por ocasião da solicitação da Licença de Instalação. 

 

2.4.8. Esclarecer os itens citados do EIA, listados a seguir 

- Impacto 7.3.3.5 - Possíveis alterações na vegetação de restinga pela redução de 
vazão 
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Avaliação: “eventual alta relevância" 

- Impacto 7.3.3.6 - Possíveis alterações na vegetação de mangue pela redução de 
vazão 

Avaliação. "eventual média relevância" 

- Prognóstico - "Três grandes questões emergem como portadoras de mudanças 
significativas na área de influência do empreendimento: 

c) as repercussões da retirada de vazões do rio Itapanhaú nos setores de restinga e 
mangue da planície costeira de Bertioga, protegidas por legislação. 

iii) repercussões ambientais menores a jusante da captação" 

As informações apresentadas neste Relatório no atendimento ao item 2.4.3 da IT 041/15/IEOH 
esclarecem as repercussões da redução de vazão do rio Itapanhaú nos setores de restinga e 
mangue da planície costeira de Bertioga, protegidas por legislação. O Anexo 5 apresenta 
avaliação atualizada dos impactos na etapa de operação. 

 

2.4.9. Apresentar propostas de medidas mitigadoras (além do monitoramento) para todos 
os impactos da operação do empreendimento. 

Este Relatório aponta elementos fortemente indicativos de que a redução de vazão não causará 
impactos significativos nos ecossistemas de Restinga e de Mangue. Tampouco haverá impactos 
para os usos múltiplos da água em Bertioga. 

A medida mitigadora proposta é a adoção de regra operativa que assegura a manutenção de 
vazão mínima de 1,0 m3/s a jusante da captação, 10% superior à menor média mensal (Q100= 
0,92 m3/s) e 20% superior à vazão mínima Q7,10= 0,83 m3/s. 

Portanto, em todas as seções a jusante da captação, até a foz, a vazão nunca será inferior a 
valores já naturalmente ocorridos em situações de estiagem. 

Alguns impactos não são passíveis de mitigação completa, como por exemplo, a redução do 
período em que pessoas que descem a serra de carro pela rodovia Mogi Bertioga poderão 
apreciar as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante com grande vazão. 

A seguir, são fornecidas informações complementares a respeito dos impactos, e respectivas 
medidas mitigadoras, associados à emissão de ruído e às emissões atmosféricas na captação. 

 

2.4.10. Emissão de ruído pelo funcionamento dos geradores e conjuntos moto-bomba na 
captação 

Documento protocolado na CETESB pela ONG Ecofuturo após as Audiências Públicas levanta 
a preocupação com a emissão de ruído pela operação dos geradores, que pode provocar efeitos 
negativos em vários grupos de fauna, nos quais a vocalização exerce fundamental importância 
na atração para reprodução e na defesa do território. 

Três tipos de fontes causarão emissão de ruído na captação: (i) os conjuntos moto-bomba da 
estação elevatória (1º e 2º estágio de bombeamento), que constituem uma fonte permanente de 
ruído sempre que houver a operação da reversão; (ii) os transformadores da subestação, 
também uma fonte permanente de menor intensidade; e (iii) os geradores a diesel, que serão 
utilizados de forma temporária, durante um período estimado de 2-3 anos, enquanto a Sabesp 
viabiliza a implantação, a cargo da EDP Bandeirante, de linha de transmissão em média tensão 
para alimentação elétrica da estação elevatória e demais instalações da captação. 

Conforme esclarecido nas Audiências Públicas, a emissão de ruído na captação será mitigada 
com a instalação de dispositivos de atenuação de ruído em volta dos equipamentos. Estima-se 
que níveis de ruído decorrentes da operação dos geradores e dos conjuntos moto-bomba, que 
possam interferir na vida da fauna silvestre serão sentidos em um raio de, no máximo, algumas 
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centenas de metros, um impacto localizado do qual os indivíduos poderão afastar-se por dentro 
da mata, sem restrição de deslocamento, em um ambiente natural de dimensões muito maiores 
que o raio de alcance do impacto. 

A Sabesp propõe apresentar avaliação mais detalhada dos níveis de ruído dos conjuntos moto-
bomba e dos geradores, e informar as medidas técnicas de atenuação que serão implementadas, 
por ocasião da solicitação de Licença de Instalação, com base no projeto executivo e nas 
especificações dos equipamentos que serão efetivamente utilizados. 

 

2.4.11. Emissões atmosféricas dos geradores a diesel 

Tendo em vista o atendimento do Decreto Estadual no 59.113/13, que estabelece novos padrões 
de qualidade do ar, a CETESB solicitou informar a estimativa de emissões atmosféricas dos 
geradores a diesel para os poluentes: Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrogênio (NOx), 
Óxidos de Enxofre (SOx) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s) exceto metano. 

Em face do estágio preliminar do projeto de engenharia (consistente com a etapa de 
licenciamento prévio do empreendimento), a Sabesp não dispõe ainda das características 
específicas dos geradores, nem de informações de fornecedores que permitam utilizar fatores 
de emissão garantidos pelo fabricante. 

Para atender a essa solicitação, apresentam-se a seguir estimativas preliminares de valores 
máximos de emissões baseados em: (i) cálculo da energia que será consumida na estação 
elevatória em um ano típico (em MWh/ano); e (ii) limites máximos de emissão de poluentes para 
motores a diesel de veículos pesados novos, estabelecidos para a Fase 7 do PROCONVE (P7) 
(em g/kWh ou kg/MWh). Para SOx utilizou-se norma equivalente da USEPA de 1996. 

Cálculo da energia consumida por ano: 

Geradores a instalar: 10 geradores de 750 kVA 

Potência instalada: 10 x 0,8333 x 750 = 6.250 kW = 6,25 MW 

Supondo o funcionamento conjunto dos 10 geradores para o bombeamento contínuo de 2,5 m3/s: 

Energia consumida em 24 hs = 6,25 x 24 = 150 MWh/dia 

Considerando o bombeamento de uma média anual de 2,0 m3/s: 

Energia consumida no ano = (2,0/2,5) x 150 x 365 = 43.800 MWh/ano 

Estimativa de emissões anuais: 

A Tabela a seguir apresenta a estimativa de emissões máximas para cada parâmetro, em t/ano, 
e a comparação desses valores com os limites fixados no Art. 12 do Decreto no 59.113/13, acima 
dos quais novos empreendimentos devem submeter-se às regras de licenciamento 
estabelecidas no Art. 11 do mesmo Decreto. 

TABELA 19. ESTIMATIVA DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DOS GERADORES A DIESEL 

Parâmetro 
EPA 1996 
(kg/MWh) 

Limite P7 
(kg/MWh) 

Energia consumida 
MWh/ano 

Emissões 
t/ano 

Limite Art. 12 
t/ano 

MP 0,04 0,03 43.800 1,3 100 
NOx 7,91 2,00 43.800 87,6 40 
COV, NM 0,00 0,55 43.800 24 40 
SOx 4,92 --- 43.800 215 250 

Observa-se que a máxima emissão estimada para NOx (87,6 t/ano) ultrapassa o limite fixado no 
Decreto (40 t/ano), sendo os limites atendidos para os outros três parâmetros. 

A metodologia aqui utilizada considera uma analogia, razoável, entre motores a diesel de 
caminhões pesados, aos quais se aplicam os limites do PROCONVE, e os motores a diesel de 
geradores estacionários.  
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Nesse sentido, cabe salientar que o Relatório da CETESB “Emissões Veiculares no Estado de 
São Paulo, 2012”, utiliza fator de emissão de NOx de 1,39 kg/MWh para estimativa das emissões 
médias de caminhões pesados em 2012 (Anexo P), inferior ao limite de 2,00 kg/MWh do P7. 
Com o fator 1,39 a emissão de NOX seria de 60,9 t/ano, ainda maior que o limite do Decreto. 

Os geradores serão instalados em área rural do município de Biritiba Mirim, sem população 
residente nas proximidades, em local lindeiro à divisa do Parque Estadual da Serra do Mar, 
situado a cerca de 13 km da cidade de Biritiba Mirim, 21-23 km da área urbana da cidade Mogi 
das Cruzes, e 13 km da cidade de Bertioga. Consultada, a CETESB indicou que o local encontra-
se em sub-região sem classificação e, nesse caso, devem ser atendidas as disposições do inciso 
IV do Art. 12 do Decreto no 59.113/13. 

Destaca-se que os geradores a diesel serão utilizados apenas de forma temporária, durante um 
período estimado de 2-3 anos, enquanto a Sabesp viabiliza a implantação, a cargo da EDP 
Bandeirante, de linha de transmissão em média tensão para alimentação elétrica da estação 
elevatória e demais instalações da captação. 

A Sabesp propõe cumprir os requisitos de licenciamento dos geradores, previstos no Decreto no 
59.113/13, por ocasião da solicitação da Licença de Instalação, com base em fatores de emissão 
garantidos pelo fabricante para os equipamentos previstos no projeto executivo. 

Caso as emissões anuais previstas superem os limites fixados no Art. 12, a Sabesp providenciará 
(i) a aplicação de modelo matemático aprovado pela CETESB para comprovar o atendimento 
dos padrões de qualidade do ar fixados para a sub-região onde as fontes serão instaladas; e (ii) 
a utilização, caso necessário, de sistemas de controle de poluição do ar baseados na melhor 
tecnologia prática disponível para geradores elétricos a diesel. 

 



Limites Municipais
Rodovias

! ! Adutora Existente
! Distancias no Eixo do Rio Itapanhaú (km)

Vegetação Original
Mangue
Mata Atlântica
Restinga

0 500 1.000 1.500
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:50.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú

Situação Original
Fig. 1

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

O c e a n o  A t l â n t i c o

BR-101

SP-055

UHE Itatinga ")

Captação

R
io

B
a

na
nal

Rio Itapanh

aú

Rio Jagua

re
gu

ava

Cota 5m

Cota 10m

BERTIOGA

GUARUJÁ

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25
26

27 28

29

30

31 32
33 34

35

36

37
38

39

C

órrego
G

u
axin

duva

Rio Itatinga

RibeirãoTach
inhas

Rib.da
s

F urnas

Rio J oãoP ereira

C

órre go Pelaes o u Faze
nd

a

Córre
g

o
C

ara
m

biu

Córrego

Canhabura

R
io

da Pr at a

ouda

Praia

380.000

380.000

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

´

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

03 / 02 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010 e  Cartas Topográficas 1:250.000 e 1:50.000
Emplasa, 1980, Geologia da RMSP, 1:10.000
CETESB, 2015
Rodrigues, F. de O., C. C. Lamparelli and D. O. de Moura, 1999. Environmental 
  impact in mangrove ecosystems: São Paulo, Brazil



Limites Municipais

Rodovias

! ! Adutora Existente

! Distancias no Eixo do Rio Itapanhaú (km)

Mapeamento de Vegetação, cf.
Rodrigues et al, 1999

Mangue Conservado

Mata Atlântica Original

Mata Atlântica

Restinga Original

Restinga Alterada

Áreas Urbanizadas

Mapeamento dos Ecossistemas
Costeiros, cf. SMA, 1999

Mangue

!(
Fitofisionomias da Vegetação Ribeirinha,
cf. Prime, 2015

0 500 1.000 1.500

Metros
Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:50.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú

Situação Atual

Fig. 2
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!.

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!

!

O c e a n o  A t l â n t i c o

BR-101

SP-055

UHE Itatinga ")

Captação

R
io

B
an

a
n

al

Rio Itap anh
aú

Rio Jagu ar
eg

ua
va

345 - Mg

344 - Mg

MPR - Mg + FaR

343 - Mg 342
Mg + FaRu

341 - Mg + FaRu

340
Mg + FaRu

339 - FaRu + FPa

338 - FPa

337
FA + FaRu 

+ FPa

336 - FA

M20
FA + FPa

335
FA + FPa

334
FA + FPa

333
FA + FaR

332 - FA + FPa

331 - FA

MI225 - FA
330 - FA

329 - FA
MI28 - FA

328 - FA

327 - FA

MI30 - FA

R30 - FA

R31 - FA

R34
FTr + FA

Cota 5m

Cota 10m

BERTIOGA

GUARUJÁ

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19
20

21
22

23

24

25
26

27 28

29
30

31 32
33 34

35

36

37
38

39

Córrego
G

u
a

x indu

va

Rio Itatinga

RibeirãoTach
inhas

Rib.da
s

F urnas

Rio Jo ãoPe re ira

C

órrego Pelaes o u Faze
n da

Córre
g

oC
ara

m
biuCórrego

Can

habura

R
io

da
Pr a t a

ouda

Praia

380.000

380.000

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

7.
36

0.
00

0

7.
36

0.
00

0

7.
36

5.
00

0

7.
36

5.
00

0

7.
37

0.
00

0

7.
37

0.
00

0

´

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

Preliminar - 28 / 01 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010 e  Cartas Topográficas 1:250.000 e 1:50.000
Emplasa, 1980, Geologia da RMSP, 1:10.000
CETESB, 2015
Rodrigues, F. de O., C. C. Lamparelli and D. O. de Moura, 1999. Environmental 
    impact in mangrove ecosystems: São Paulo, Brazil
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SMA / COMPANHIA 
    AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Mapeamento dos 
    ecossistemas costeiros do estado de São Paulo. , 1999

Mg - Mangue
FA - Floresta Aluvial
FaR - Floresta Alta de Restinga
FaRu - Floresta Alta de Restinga Úmida
FPa - Floresta Paludosa
FTr - Floresta de Transição Restinga - Encosta

03 / 02 / 2016



Limites Municipais
AII

Unidades de Conservação
Proteção Integral, Estadual
Uso Sustentável, Estadual
Área Natural Tombada
Zona Amortecimento PESM
Área de Proteção aos
Mananciais
Terra Indigena
RPPN
Parque Municipal Natural

0 1 2 3
Km

Projeção:
UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:150.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Unidades de Conservação

Fig. 3

Res. Biritiba

Res. Jundiaí

Res. Ponte Nova

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM

GUARUJÁ

MOGI DAS
CRUZES

SALESÓPOLIS

SANTOS

SÃO
SEBASTIÃO

PE da
Serra

do Mar

PE Restinga
de Bertioga

PE Restinga
de Bertioga

PE Restinga
de Bertioga

APA Várzea
do Rio
Tietê

APA Marinha
Litoral Centro
(Setor Guaíbe)

APA Marinha
Litoral Norte

(Setor Ypautiba)

SP 088

SP 055

SP 055

SP 088

SP 098

BR
 10

1

SP 098

SP 098

SP 092

SP 055

Rio

Ja

guar eg
uava

RioItatinga

R io Itatinga

R
io

B
a

nanal

R
io

Itapanha
u

R
io

B
iri

tib
a-

M
iri

m

R io Jundiaí

R
ib

ei
rã

o
V

a
rg

em

Gra

n
de

Rio Tietê

Rio Tietê

Rio
Jurub at

ub
a

Ribe irã

o
Pe

queno

Rio Grande

Rio
Cap ic

hi
ng

a

R ibeirão Oropó

R
io

A
le

gr
e

ou P er

ob
a

Ribeirão Vermelho

Córrego

Canhab
u

ra

Rio C
lar

o

Rio Claro

Rio Verm e lho

C
órre

g
o

P
e

lõ
es

ou
F

azenda

R
ib

e
ir

ã
o

do
s

Alh
os

Ribeirão do Pote

C
ó

rrego
G

u

axinduva

Ribeirão Guacá

Ri b
ei

rã

o d a
F

o
rn

a
lh

a

Ribeirão Leste

R
ib

ei
rã

o
do

E
sp

ig
ã

o
C

om
p

rid
o

Rio Pere
quê-M irim

R
ib

eirão Verme lho

Rio Pedra

Rio d o Guacó

Rio
Paraitinga

Rio do Açúcar

Ribeirão Gracianópolis

Rio

B ir
iti

ba

M
iri

m

R
io

B
i ri

tib
a

A
ç u

Ribeirã
o Sertãozinho

Rio Guaratub a

Rio

Q uilombo

R
io

Ita

panha u

R
io

S
er

tã
oz

in
ho

TI -
Ribeirão
Silveira

380.000

380.000

390.000

390.000

400.000

400.000

410.000

410.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
90

.00
0

7.3
90

.00
0

´

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010 
Ministério do Meio Ambiente, 2011, SNUC, Acesso em Setembro, 2015
FUNAI - 2015, Arquivos SHP
EMPLASA/CONDEPHAAT, 1989, Plano de Tombamento das Serras do Mar 

  e Paranapiacaba

03 / 02 / 2016

RPPN Hercules 
Florence (1 - 6)

RPPN Ecofuturo

RPPN Costa Blanca

Parque Municipal 
Ilha Rio da Praia

Folha 1 de 2



Limites Municipais
Rodovias

! ! Adutora Existente
#0 Pontos Q.A. e Biota Aquática
! Distancias no Eixo do Rio Itapanhaú (km)

Unidades de Conservação
Proteção Integral, Estadual
Uso Sustentável, Estadual
Zona Amortecimento PESM
Área Natural Tombada
RPPN
Parque Municipal Natural

0 500 1.000 1.500
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:50.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Unidades de Conservação

Fig. 3
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!.

!

!

#0

#0

O c e a n o  A t l â n t i c o

BR-101

SP-055

UHE Itatinga ")

Captação

Parque Municipal 
Ilha Rio da Praia

RPPN Hercules 
Florence (3 - 6)

RPPN Hercules 
Florence (3 - 6)

RPPN Hercules 
Florence (1 - 2)

R
io

B
a

na
nal

Rio
João

P
ere

ira

Rio Itapanhaú

Rio Jaguareguava

APA Marinha
Litoral Centro
(Setor Guaíbe)

PE da Serra
do Mar

PE da
Serra

do Mar

PE da
Serra

do Mar

PE Restinga
de Bertioga

PE Restinga
de Bertioga

Cota 5m

Cota 10m

BERTIOGA

GUARUJÁ

P3

PR

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25
26

27 28

29

30

31 32
33 34

35

36

37
38

39

C

órrego
G

u
axin

duva

Rio Itatinga

RibeirãoTach
inhas

Rib.da
s

F urnas

C

órre go Pelaes o u Faze
nd

a

Córre
g

o
C

ara
m

biu

Córrego

Canhabura

R
io

da Pr at a

ouda

Praia

380.000

380.000

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

´

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010 e  Cartas Topográficas 1:250.000 e 1:50.000
Emplasa, 1980, Geologia da RMSP, 1:10.000
CETESB, 2015
Ministério do Meio Ambiente, 2011, SNUC, Acesso em Setembro, 2015
FUNAI - 2015, Arquivos SHP
EMPLASA/CONDEPHAAT, 1989, Plano de Tombamento das Serras do Mar 

  e Paranapiacaba

Folha 2 de 203 / 02 / 2016



Limites Municipais
Rodovias
Bacias
Adutora
Linha de Transmissão
Canteiro

0 1.500 3.000 4.500
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:150.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Bacia do Rio Itapanhaú - Isoietas

Fig. 4

R
io

Guacá

Córrego
G

uaxin
duva

Rio
Itatinga

Ribeirão Grande

Ribe
irã

o 
Gra

cia
nó

po
lis

 o
u 

Rio 
Ser

tão
zin

ho

Rib
eir

ão

G
ra

ci
an

óp
o l

is

Ribeirão Tachinhas

Córrego do Martins

R
io

Ser
tã

ozin
ho

R
ib

. B
i r

iti
ba

-A
çu

Ribeirã
o Sertã

ozi n
ho

Rio Biri tiba Mirim

Córrego Pelaes ou Fazenda

Rib.d
a

s
Furnas

R
i o

B
iritiba

Rio João Pereira

Rio
das Pedr as

C
órrego

Ca
ra

m
b

i u

Ribe irão Leste

Ribe irão Guacá

Córrego Canhabura

Rioda Pra
ta

ou
da

Pra
ia

Rio Jaguareguava

R
io

Ita
pa

nh
aú

R
io

B
ananal

O c e a n o  A t l â n t i c o

SP-098

BR-101

SP-055

SP-098

Canteiro Adutora

Captação

LT Projetada

Res. Biritiba

Res. Fonte Nova

Res. Jundiaí

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM

GUARUJÁ

MOGI DAS
CRUZES

SALESÓPOLIS

SANTOS

SÃO
SEBASTIÃO

Rio Jundiaí

R
ib

e i
rã

o
Va

rg
e

m
G

ra
nd

e

Rio Tietê

Rio Tietê
Rio Tietê

Rio
Juru

ba
tu

ba
Rio Paraitin

ga

R
ib

ei

rão Peq
ue

no

Rio Grande

R
io

B
iri tiba-M

irim

Rio
Cap

ic
hi

nga

Ribeirão Oropó

R
ib

e
irã

o
do

s
A

lh
os

R ib
ei

rã
o

do
Si

l v
ei

ra

Ribeirã
o do

P
ot

e

Rio Claro

Rio Vermelho

Ri b
ei

rã

o
d

a
F

or
na

lh
a

R
i b

ei
rã

o
d

o
Es

pi
gã

o
C

om
pr

id
o

Rio Pe
requê-M

ir
im

Rio do Guacó

RioItat inga

Rio Pedra

Rio do Açúcar

Rio Alegre ou Peroba

Ribeirão Vermelho

Rio Guaratuba

Ri
o

Q
ui

lombo

380.000

380.000

390.000

390.000

400.000

400.000

410.000

410.000

420.000

420.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
90

.00
0

7.3
90

.00
0

´

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

03 / 02 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010
EMPLASA, 1981, Sistema Cartográfico Metropolitano, 1:10.000
LabSid, Isoietas, 2016

Isoietas
1.172 - 1.349
1.350 - 1.576
1.577 - 1.843
1.844 - 2.119
2.120 - 2.355
2.356 - 2.602
2.603 - 2.878
2.879 - 3.115
3.116 - 3.342
3.343 - 3.677

Folha 1 de 2



Limites Municipais
Rodovias
Bacias

! Distancias no Eixo do Rio Itapanhaú (km)

0 500 1.000 1.500
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:50.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Médio e Baixo Itapanhaú - Isoietas

Fig. 4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

O c e a n o  A t l â n t i c o

BR-101

SP-055

R
io

B
an

a
n

al

Rio Itapanh
aú

Rio Jagu ar
eg

ua
va

SP - 098

BERTIOGA

GUARUJÁ

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25
26

27 28

29

30

31 32
33 34

35

36

37
38

39

Córrego
G

u
a

x indu

va

R
ibeirão

Tachinhas

Rib.da
s

F urnas

Rio Jo ãoPe re ira

C

órrego Pelaes o u Faze
nda

Córre
g

o
C

ara
m

biuCórrego

Can

habura

R
io

Itatin ga

R
io

da
Pr a t a

ouda Praia

380.000

380.000

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

´

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

03 / 02 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010
EMPLASA, 1981, Sistema Cartográfico Metropolitano, 1:10.000
LabSid, Isoietas, 2016

Isoietas
1.172 - 1.349
1.350 - 1.576
1.577 - 1.843
1.844 - 2.119
2.120 - 2.355
2.356 - 2.602
2.603 - 2.878
2.879 - 3.115
3.116 - 3.342
3.343 - 3.677

Folha 2 de 2



Limites Municipais
Rodovias

! ! Adutora Existente
#0 Pontos Q.A. e Biota
!

Distancias no Eixo do Rio Itapanhaú
(km)

#*
Pontos de Monitoramento, cf. Matsu
- Aquatech, 2015

!.
Pontos de Monitoramento cf.
Mendes, 2010

!(
Pontos de Amostragem de
Foraminíferos, cf. Moreno, 2004

0 500 1.000 1.500
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:50.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Médio e Baixo Rio Itapanhaú

Monitoramento de Qualidade de Água
Fig. 5

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!.

#*#*

#*#*#*

#*

#*

#*#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*
#*
#*

#*

#*

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

#0

#0

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!

!

O c e a n o  A t l â n t i c o

BR-101

SP-055

UHE Itatinga ")

Captação
Rio Itap an

ha
ú

R
io

B
ana

na
l

Rio Jaguareguava

2A

2B - Sal: 23,4
2C

1 - Sal: 30,5

3 - Sal: 18,4

4A - Sal: 23,3
4B4C

5 - Sal: 12,8

6 - Sal: 13,0

7 - Sal: 10,5

8 - Sal: 8,6

9B

9A - Sal: 7,7 10 - Sal: 9,1

11 - Sal: 4,6

12
Sal: 5,1

13B

13A - Sal: 5,2

13C 14 - Sal: 3,5

15
 Sal: 3,4

16 - Sal: 3 17 
Sal: 2

Cota 5m

Cota 10m

BERTIOGA

GUARUJÁ

SP 055

SP 098

BR 10
1

P3

PR

01

2
34

5

6

7
8

9

10
11

12

13

14
15

16

17

18
19

20
21

22

23

24
12

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27 28

29

30

31 32
33 34

35

36

37
38

39

Córrego
G

u
a

x indu

va

Rio Itatinga

RibeirãoTach
inhas

Rib.da
s

F urnas

Rio Jo ãoPe re ira

Córr ego Pelaes
ou Fazend

a

Córre
g

oC
ara

m
biuCórrego

Can

habura

R io

da

Prata

ou
da

P r a

i
a

Q1

Q2Q3

Q4

Q5

Q6

380.000

380.000

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

´

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

03 / 02 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010
IGC, 1981, Cartas Topográficas 1:10.000
CETESB, 2015
MENDES, D.A.R., 2010, Aplicação do Modelo QUAL2Kw para avaliação de 
    cargas pontuais no Rio Itapnahaú.
MORENO, D.P.; Distribuição dos foraminíferos recentes associados a 
  vegetação na faixa estuarina do rio Itapanhaú, Bertioga, São Paulo. 

    Dissertação de Mestrado, UNESP, 2004.
Rodrigues, F. de O., C. C. Lamparelli and D. O. de Moura, 1999. Environmental 
  impact in mangrove ecosystems: São Paulo, Brazil

Medições de Salinidade
Em Água Intersticial
Em Água do Rio

Mangue



Rios Oficiais (1:10.000)
!(

Distancias no Eixo do Rio
Itapanhaú (km)

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Soleira/Barragem Light
e Cachoeira da Light

Barragem Captação

Cachoeira do Elefante

Cota 711

Cota 714

Cota 708

Cota 700

Cota Rio 627
Cota Estrada 631

Cota 518

Cota 163

Cota 155

Cachoeira Véu 
da Noiva

Cachoeira 
Pedra Furada

Poço da Anta

SP 098

R
ibeirão

Leste

Rio Guacá

R
io

S
ertãozinho

44

45

46

47

48

49

50

51

200

50
0

250

62
5

22
5

425

350
325

37
5

600

40
0

325

300

35
0

550
575

70
0

675

250

500
475

450

225
200

175

575
550

525

650 60
0

425 40
0 37
5

550
525

300
275

250225200

175

275

475
450

39
3.0

00

39
3.0

00

39
3.5

00

39
3.5

00

39
4.0

00

39
4.0

00

39
4.5

00

39
4.5

00

39
5.0

00

39
5.0

00

7.376.500

7.376.500

7.377.000

7.377.000

7.377.500

7.377.500

7.378.000

7.378.000

7.378.500

7.378.500

7.379.000

7.379.000

7.379.500

7.379.500

7.380.000

7.380.000

´

0 100 200 300
m

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú1:10.000Escala:

Fig. 6

Relatório de Informação Complementar
Bacia do Rio Itapanhaú - Captação até Rio Guacá

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIMMOGI DAS
CRUZES

03 / 02 / 2016
Fonte:
EMPLASA, 1981, Sistema Cartográfico Metropolitano, 1:10.000

Barragem Captação

R
io

Se
rtã

oz
in

ho

714

1:2.500Escala das Janelas
de Detalhe:

Soleira/Barragem Light Cachoeira
da Light

Rio Sertãozinho

710

Cota 708

Poço da 
Anta Rio Sertãozinho

Afloramento Rochoso / Corredeiras

Cota 711

Cota 714



Limites Municipais
Rodovias

! ! Adutora Existente
Adutora
Linha de Transmissão
Bacia do Sertãozinho
Bacia do Itapanhaú a Jusante
Bacia do Reservatório Biritiba

0 750 1.500 2.250
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:75.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Bacia do Rio Itapanhaú

Fig. 7

!
!

!

!

! !
!

! !

!
!

!

!

!
!

!

! !
!

! !

!

! !
!

!

!

!

! ! ! ! !
!

!

!

!

!
! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

! !
!

!

!
! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!
!

!

! ! ! !
!

! ! !

!

!

!

!

! ! ! !
! ! !

!

!

")

!.

!

!

! !

!

R e s .
B i r i t b a

Adutora Rio Claro

Adutora Rio Claro

SP-098

Lig
açã

o B
iriti

ba-
Jun

dia
í

Canteiro

Adutora Captação

LT Projetada

R e s .  P o n t e  N o v a

Cota 25m

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM

MOGI DAS
CRUZES

SALESÓPOLIS

SP 055

SP 098

SP 098

SP
 09

2

R
io

Capic

hinga

Rio Grande

R
ib

ei
rã

o
do

s
A

lh
os

R
i o

Ju
nd

ia
í

Rio do Guacó

Ri o Perequê-Mirim

Rio Claro

ETA Casa
Grande

R io

Se

rtãozinh

o

Rio Guac
á

R
ib

ei
rã

o G
ran

de
Ribei r

ão Gua
cá

C órrego do M artin
s

R ibeirã
o G

ra
ci

a nó
p

oli

s
ou

Rio

Sertão

zi n

ho

Ri be
irão

Le
ste

R
ib

ei
rã

oG r a
ci

an
ó po

lis

Ribeir
ão

Se rt

ão
zin

ho

Ri o
Biri t iba Mirim

R
io

B
irit iba

R
io

It a tinga

R
io

B
an

an
al

Ri o
da

sP ed

ra

s

R
ib

.B
i

rit
ib

a-
A

çu

Rio

Ita
pa

nh
a

ú

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

400.000

400.000

405.000

405.000

7.3
75

.00
0

7.3
75

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
85

.00
0

7.3
85

.00
0

7.3
90

.00
0

7.3
90

.00
0

´

BERTIOGA

MOGI DAS
CRUZES

SALESÓPOLIS

SANTOS

03 / 02 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010
IGC, 1981, Cartas Topográficas 1:10.000
CETESB, 2015
MENDES, D.A.R., 2010, Aplicação do Modelo QUAL2Kw para avaliação de 
    cargas pontuais no Rio Itapnahaú.
MORENO, D.P.; Distribuição dos foraminíferos recentes associados a 
  vegetação na faixa estuarina do rio Itapanhaú, Bertioga, São Paulo. 
  Dissertação de Mestrado, UNESP, 2004.

Folha 1 de 2



Limites Municipais
Rodovias

! ! Adutora Existente
Adutora
Linha de Transmissão
Bacia do Sertãozinho
Bacia do Itapanhaú a Jusante
Bacia do Reservatório Biritiba

0 750 1.500 2.250
Metros

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

1:75.000Escala:

Relatório de Informação Complementar
Bacia do Rio Itapanhaú

Fig. 7

!
!

!
!

! !
!

! !

!
!

!

!

!
!

!

! !
!

! !

!

! !
!

!

!

!

! ! ! ! !
!

!

!

!

!
! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!.

!

!

! !

!

O c e a n o  A t l â n t i c o

SP-098

BR-101

SP-055

UHE Itatinga")

Adutora Captação

Captação

Cota 25m

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIM

GUARUJÁ

MOGI DAS
CRUZES

SANTOS

SP 055

BR
 10

1
SP 098

R
io

Ju
ru

ba

tuba

Rio Itatinga

Rio

Quilom
bo

Rio Jundiaí

R
ib e

i rão
P

eq
u

eno

R
ibeirã

o
V

argem
Grande

Rio

G
ua

c

á

Rio Jagu areguava

C

órregoG
u

ax

indu
va

Rio
Ita

t inga

R
io

I tapanh
aú

Rib
. das

Furnas

R

ioSe
r t

ãoz

i nh

o

Rio
B

a
nanal

Rib
.

B
ir

it
ib

a
-A

çu

R io

Jo ãoP erei ra

Ri o
da

sP ed

ras

Córreg oPelaeso u Faz
e

nda

Córrego
C

ar
am

biu

Ribeirão L est e

Córrego C

anhabura

R ibeir ãoGuacá

Rio d aPrata
o u

da

Prai
a

375.000

375.000

380.000

380.000

385.000

385.000

390.000

390.000

395.000

395.000

7.3
60

.00
0

7.3
60

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
65

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
75

.00
0

7.3
75

.00
0

´

BERTIOGA

MOGI DAS
CRUZES

SALESÓPOLIS

SANTOS

03 / 02 / 2016

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010
IGC, 1981, Cartas Topográficas 1:10.000
CETESB, 2015
MENDES, D.A.R., 2010, Aplicação do Modelo QUAL2Kw para avaliação de 
    cargas pontuais no Rio Itapnahaú.
MORENO, D.P.; Distribuição dos foraminíferos recentes associados a 
  vegetação na faixa estuarina do rio Itapanhaú, Bertioga, São Paulo. 
  Dissertação de Mestrado, UNESP, 2004.

Folha 2 de 2



Limites Municipais
!A Estacas (20m)

Linha de Transmissão
Canteiro

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!

!
! !

!
!

! !
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

! !
!

!
!

!
!

!
! ! !

!

!

!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! !

!

!

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! ! !

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !
! !

! ! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! !
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!

!
! !

! ! !

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
! !

!

!

!

!

!

! ! ! !
!

! ! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!A

!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A
!A

!A !A
!A

!A

!A

!A
!A

!A
!A

!A

!A

!A
!A

!A
!A

!A !A
!A !A !A !A

!A

!A
!A

!A
!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A
!A

!A
!A !A

!A
!A

!A

!A
!A !A

!A

!A

!A

Ribeirão Leste
Rio Sertãozinho

Ribeirão Sertãozinho

0

5

10

15
20

25

30
3540

45

55

60

50

65
70 75 80

85
90

95

100
105

110
115

120

125

130
135

140
145

150 155
160 165 170 175

180
185 190

195
200 205

210
215

220
225

230 235
240

245 250 255 260
265

270
275 280 285

290
295

BIRITIBA-MIRIM

393.000
39

3.0
00

393.500
39

3.5
00

394.000

394.000

394.500

394.500

395.000

395.000

395.500

395.500

396.000

396.000

396.500

396.500 397.000

39
7.0

00

397.500

39
7.5

00

7.379.500

7.3
80

.00
0

7.380.000

7.3
80

.50
0

7.381.000

7.381.500

7.381.500

7.382.000

7.3
82

.00
0

7.382.500

7.3
82

.50
0

´

0 200 400 600
m

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú

 

1:12.500Escala:

Fig. 8

Relatório de Informação Complementar
Linha de Transmissão

Pefil Longitudinal
BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIMMOGI DAS
CRUZES

03 / 02 / 2016
Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010
EMPLASA, 1981, Sistema Cartográfico Metropolitano, 1:10.000

718m

723m

728m

733m

738m
741m

Estacas 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 299



Limites Municipais

Rios Oficiais (1:10.000)

APP

! ! Adutora Existente

AID

!A Estacas

Adutora

MOGI DAS CRUZES
BIRITIBA-MIRIM

Travessia Subterrânea
de Adutora

Estrutura de
Dissipação e 

Descarga

Limite da AID

410

420
430

440

Adutora Rio Claro

Reservatório
Biritiba

SP 098

BIRITIBA-MIRIM

MOGI DAS CRUZES

Ponte 2

Ponte 3

Ponte 4

Rib. Biritiba-Açu

Rib. Biritiba-Açu

38
9.

00
0

38
9.

00
0

38
9.

50
0

38
9.

50
0

39
0.

00
0

39
0.

00
0

7.379.500

7.379.500

7.380.000

7.380.000

7.380.500

7.380.500

7.381.000

7.381.000

7.381.500

7.381.500

´

0 100 200 300
m

Projeção: UTM Datum SIRGAS 2000 Fuso 23S

EIA/RIMA - Aproveitamento do Rio Itapanhaú1:7.500Escala:

Fig. 9

Relatório de Informação Complementar
Deságue no Reservatório Biritba

BERTIOGA

BIRITIBA-MIRIMMOGI DAS
CRUZES

Fonte:
IBGE, Limites Municipais, 2010 e Cartas 1:50.000
EMPLASA, 1981, Sistema Cartográfico Metropolitano, 1:10.000
DAEE/FEPAF, 2008, Reservatório de Biritba Mirim 03 / 02 / 2016



 

 

RIC Itapanhaú. Atendimento à IT 041/15/IEOH. 19/02/2016 

sabesp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

LabSid 

Precipitações e vazões como subsídio aos estudos de impacto ambiental do 
aproveitamento do rio Itapanhaú para a represa Biritiba. Relatório Técnico. 

Fev. 2016 

 



LabSid 

Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões 

PRECIPITAÇÕES  E  VAZÕES  COMO  SUBSÍDIO  AOS  ESTUDOS 

DE  IMPACTO  AMBIENTAL  DO  APROVEITAMENTO  DO  RIO 

ITAPANHAÚ PARA A REPRESA BIRITIBA 

Relatório Técnico 

Fevereiro de 2016 



1 

Sumário 

1  Introdução ........................................................................................................................... 6 

2  Objetivo ............................................................................................................................... 6 

3  Informações climáticas e hidrológicas ................................................................................ 6 

3.1  Distribuição espacial das chuvas na AII do empreendimento ............................................. 6 

3.2  Vazões, captações e lançamentos dos principais cursos d’água ........................................ 16 

3.3  Variações sazonais, anuais e interanuais de chuvas e vazões em pontos de interesse ........ 19 

3.4  Potenciais alterações de vazões nos pontos de interesse com a operação do sistema ....... 40 

4  Regime operacional do empreendimento ........................................................................ 40 

4.1  Simulação de regras operativas do empreendimento ...................................................... 42 

4.2  Política operativa do empreendimento em função das vazões captadas e previstas .......... 48 

4.3  Níveis operacionais do reservatório de Biritiba ............................................................... 51 

4.4  Simulação mensal das vazões naturais e simuladas para um ano típico e um ano seco nas 

Cachoeiras .................................................................................................................... 52 

5  Conclusão .......................................................................................................................... 54 

6  Referências ........................................................................................................................ 57 

7  Equipe Técnica .................................................................................................................. 57 



 

2 

 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1. Caracterização dos postos pluviométricos identificados na área do estudo. .............................. 8 

Tabela 2. Área de drenagem das sub‐bacias e chuva média anual nos pontos de interesse. ................... 14 

Tabela 3. Captações e lançamentos no rio Itapanhaú cadastrados no banco de dados de outorga do 

DAEE, válidas para 2014. ............................................................................................................. 18 

Tabela 4. Vazões de referência (m³/s) em pontos de interesse na bacia do Rio Itapanhaú sem e com a 

reversão do empreendimento. ................................................................................................... 44 

Tabela 5. Vazões operacionais (m³/s) em pontos de interesse na bacia do Rio Itapanhaú, com o 

empreendimento, para o ano médio (2008). ............................................................................. 47 

Tabela 6. Vazões operacionais (m³/s) em pontos de interesse na bacia do Rio Itapanhaú, com o 

empreendimento, para o ano seco (2007). ................................................................................ 47 

Tabela 7. Vazões (m³/s) resultantes da manutenção de 1 m³/s no Rio sertãozinho, a jusante da captação 

do empreendimento, para um mês típico médio. ...................................................................... 48 

Tabela 8. Vazões (m³/s) resultantes da manutenção de 1 m³/s no Rio sertãozinho, a jusante da captação 

do empreendimento, para um mês típico seco. ......................................................................... 49 

Tabela 9. Características do reservatório e da estrutura de descarga de Biritiba. .................................... 51 

Tabela 10. Resultados da simulação para TR = 100 anos e condição inicial da lâmina no reservatório igual 

ao NA máximo normal, no reservatório de Biritiba para a situação sem e com a reversão. ..... 52 

Tabela 11. Vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho nas cachoeiras para um ano típico 

médio. ......................................................................................................................................... 53 

Tabela 12. Vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho nas cachoeiras para um ano típico 

seco. ............................................................................................................................................ 53 

 

   



 

3 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Distribuição espacial dos postos pluviométricos utilizado na análise. .......................................... 7 

Figura 2. Distribuição espacial dos pontos de interesse na bacia do rio Itapanhaú. ................................. 15 

Figura 3. Mapa de isoietas na AII do empreendimento. ............................................................................ 15 

Figura 4. Polígono de Thiessen para a bacia do Rio Itapanhaú. ................................................................. 16 

Figura 5. Série de vazões observadas e calculadas com o modelo SMAP. ................................................. 17 

Figura 6. Vazões de contribuição dos Rios das Pedras, Guaça e Itatinga. .................................................. 18 

Figura 7. Variação sazonal da chuva Rio Sertãozinho na Captação do empreendimento (Ponto A, AD = 81 

km²). ......................................................................................................................................... 20 

Figura 8. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho no Poço da Anta, entre a soleira da Light e o 

Poço da Anta (Ponto B e C, AD = 2,8 km²). ............................................................................... 20 

Figura 9. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada, entre a soleira da 

Light e o Poço da Anta (Ponto D, AD = 1,5 km²). ...................................................................... 20 

Figura 10. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho a montante da confluência com o Rio das 

Pedras e na Foz do Rio das Pedras (Pontos E e F, AD = 10,4 km²). .......................................... 21 

Figura 11. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante 

(Pontos G e H, AD = 0,3 km²). ................................................................................................... 21 

Figura 12. Variação sazonal da chuva no Rio Itapanhaú a Jusante da Confluência com o Rio Guaça 

(Pontos I e J, AD = 33,6 km²). ................................................................................................... 21 

Figura 13. Variação sazonal da chuva no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga 

(Pontos K, L, M, N e O, AD = 56,5 km²). .................................................................................... 22 

Figura 14. Variação sazonal da chuva na Foz do Rio Itatinga (Ponto P, AD = 121,1 km²). ......................... 22 

Figura 15. Variação sazonal da chuva na Foz do Rio Itapanhaú (Pontos Q, R e S, AD = 77,2 km²). ........... 22 

Figura 16. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho na Captação do empreendimento (AD = 81 

km²). ......................................................................................................................................... 23 

Figura 17. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho no Poço da Anta, entre a captação do 

empreendimento e a soleira da Light (AD = 83,8 km²). ........................................................... 23 

Figura 18. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra furada, entre a soleira da 

Light e o Poço da Anta (AD = 85,3 km²). ................................................................................... 23 

Figura 19. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das Pedras 

(AD = 95,7 km²). ........................................................................................................................ 24 

Figura 20. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante 

(AD = 96 km²). ........................................................................................................................... 24 



 

4 

 

Figura 21. Variação sazonal da vazão do Rio Itapanhaú a jusante da confluência com o Rio Guaça (AD = 

129,6 km²). ............................................................................................................................... 24 

Figura 22. Variação sazonal da vazão no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga (AD 

= 186,1 km²). ............................................................................................................................. 25 

Figura 23. Variação sazonal da vazão na Foz do Rio Itatinga (AD = 121,1 km²). ........................................ 25 

Figura 24. Variação sazonal da vazão na Foz do Rio Itapanhaú (AD = 384,4,2 km²). ................................. 25 

Figura 25. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho na Captação do empreendimento. .. 28 

Figura 26. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho no Poço da Anta, entre a captação do 

empreendimento e a soleira da Light....................................................................................... 28 

Figura 27. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada, entre a 

soleira da Light e o Poço da Anta. ............................................................................................ 28 

Figura 28. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das 

Pedras. ...................................................................................................................................... 29 

Figura 29. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do 

Elefante. .................................................................................................................................... 29 

Figura 30. Variação anual da chuva e da vazão do Rio Itapanhaú a jusante da confluência com o Rio 

Guaça. ....................................................................................................................................... 29 

Figura 31. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio 

Itatinga. ..................................................................................................................................... 30 

Figura 32. Variação anual da chuva e da vazão na Foz do Rio Itatinga. ..................................................... 30 

Figura 33. Variação anual da chuva e da vazão na Foz do Rio Itapanhaú. ................................................. 30 

Figura 34. Variação interanual da chuva no Rio sertãozinho na Captação do empreendimento. ............. 31 

Figura 35. Variação interanual da vazão no Rio sertãozinho na Captação do empreendimento. ............. 31 

Figura 36. Variação interanual da chuva no Rio Sertãozinho no Poço da Anta. ........................................ 32 

Figura 37. Variação interanual da vazão no Rio Sertãozinho no Poço da Anta. ......................................... 32 

Figura 38. Variação interanual da chuva no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada, entre a 

soleira da Light e o Poço da Anta. ............................................................................................ 33 

Figura 39. Variação interanual da vazão no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada, entre a soleira 

da Light e o Poço da Anta. ........................................................................................................ 33 

Figura 40. Variação interanual da chuva no Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das 

Pedras. ...................................................................................................................................... 34 

Figura 41. Variação interanual da vazão no Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das 

Pedras. ...................................................................................................................................... 34 

Figura 42. Variação interanual da chuva no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do 

Elefante ..................................................................................................................................... 35 



 

5 

 

Figura 43. Variação interanual da vazão no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do 

Elefante. ................................................................................................................................... 35 

Figura 44. Variação interanual da chuva no Rio Itapanhaú a Jusante da Confluência com o Rio Guaça. .. 36 

Figura 45. Variação interanual da vazão no Rio Itapanhaú a jusante da confluência com o Rio Guaça. ... 36 

Figura 46. Variação interanual da chuva no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga.

 .................................................................................................................................................. 37 

Figura 47. Variação interanual da vazão no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga.

 .................................................................................................................................................. 37 

Figura 48. Variação interanual da chuva na Foz do Rio Itatinga. ............................................................... 38 

Figura 49. Variação interanual da vazão na Foz do Rio Itatinga. ............................................................... 38 

Figura 50. Variação interanual da chuva na Foz do Rio Itapanhaú. ........................................................... 39 

Figura 51. Variação interanual da vazão na Foz do Rio Itapanhaú. ........................................................... 39 

Figura 52. Permanência das vazões mínimas de 7 dias no posto pluviométrico do vertedor da Light. .... 41 

Figura 53. Função de distribuição de probabilidade normal e de Weibull para as vazões mínimas de 7 

dias no posto pluviométrico do vertedor da Light. .................................................................. 41 

Figura 54. Diferenças entre as vazões de referência nos pontos de interesse na bacia do Rio Itapanhú 

sem e com o empreendimento. ............................................................................................... 45 

Figura 55. Diferença da vazão no Rio Itapanhaú entre jusante e montante da confluência com o Rio 

Itatinga. .................................................................................................................................... 45 

Figura 56. Vazões correspondentes ao ano médio (2008) e ano seco (2007) selecionados na série 

histórica (1925 a 2014), no Rio Sertãozinho a jusante da captação do empreendimento. ..... 46 

Figura 57. Permanências das vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho (Pontos 1 e 2) e 

no Rio Itapanhaú (Ponto 3), nos pontos de interesse, na série histórica (1925 a 2014). ........ 50 

Figura 58. Permanências das vazões resultantes da regra operativa no Rio Itapanhaú (Pontos 4, 5 e 6) e 

na Reversão do empreendimento (Ponto 7), nos pontos de interesse, na série histórica (1925 

a 2014). ..................................................................................................................................... 51 

Figura 59. Permanências das vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho, nas cachoeiras 

na série histórica (1925 a 2014). .............................................................................................. 54 

   



 

6 

 

1 Introdução 

 

A análise de  viabilidade ambiental para as obras de aproveitamento da bacia do Rio  Itapanhaú 

para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, realizada pela Diretoria de Avaliação 

de Impacto Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (Informação Técnica 

no 041/15/IEOH), ensejaram esclarecimentos de informações hidrológicas sobre o empreendimento. As 

respostas  aos  questionamentos  relacionados  às  informações  climáticas  e  hidrológicas  e  ao  regime 

operacional  do  empreendimento  serão  apresentadas  de  acordo  com  os  tópicos  apresentados  no 

documento oficial da CETESB.  

 

2 Objetivo 

 

O  presente  relatório  tem  os  objetivos  de  apresentar  informações  climáticas  e  hidrológicas  da 

bacia do Rio  Itapanhaú, assim como de sub‐bacias de  interesse  identificadas na análise de viabilidade 

ambiental, e de  informações sobre o regime operacional do empreendimento. Tais  informações serão 

úteis para subsidiar a avaliação dos impactos ambientais no ecossistema nas condições antes e depois 

do empreendimento.  

 

3 Informações climáticas e hidrológicas 

 

As informações fazem referência ao item 2.2.2 do Informe Técnico 041/15/IEOH. 

 

3.1 Distribuição espacial das chuvas na AII do empreendimento 

 

Essas informações fazem referência ao sub‐item i do item 2.2.2 do Informe Técnico 041/15/IEOH, 

que diz respeito à distribuição espacial das chuvas na AII do empreendimento. 

Foram analisados todos os postos pluviométricos da região disponíveis no HidroWeb (Tabela 1). 

Foram utilizados os postos que possuíram mais de 10 anos completos de dados, não apresentarem erros 

grosseiros e, no caso de localizarem‐se em coordenadas idênticas, foi mantido o posto com maior série 

histórica. Os dados foram organizados sendo identificado dois grupos hidrológicos que diferem‐se pela 

correlação e comparação da média anual, cada pluviómetro foi classificado como 1 ‐ Alto Tietê ou 2  ‐ 

Baixada Santista, com a separação dos grupos procedeu‐se o preenchimento de falhas pelo método do 
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vetor  regional.  A  distribuição  espacial  dos  postos  pluviométricos  utilizados  e  não  utilizados  é 

apresentada na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Distribuição espacial dos postos pluviométricos utilizado na análise. 

 

A bacia do rio  Itapanhaú foi dívida em sub‐bacias de maneira a representar pontos de interesse 

ambiental  e  da  modelagem,  como  cachoeiras,  confluência  de  rios  e  interferências  no  curso‐d’água. 

Foram obtidas 19 sub‐bacias e nelas foram determinadas suas áreas calculada a chuva média anual pelo 

método das isoietas, conforme Tabela 2.  

A  distribuição  espacial  dos  pontos  de  interesse  é  apresentada  na  Figura  2.  Com  os  dados  dos 

postos pluviométricos selecionados determinou‐se o mapa de isoietas por meio da interpolação de 72 

postos de chuvas, que representa a distribuição espacial das chuvas na AII (Figura 3). A chuva na Área de 

Influência Indireta – AII varia de um mínimo de 1400 mm para um máximo de 3700 mm. Em média, as 

menores precipitações ocorrem na porção de montante da área e as maiores precipitações ocorrem na 

porção central e de jusante. A série histórica de chuva em cada sub‐bacia do Rio Itapanhaú foi calculada 

pelo método dos polígonos de Thiessen (Figura 4).  
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Tabela 1. Caracterização dos postos pluviométricos identificados na área do estudo. 

Código Nome Latitude Longitude Anos de Dados Chuva média Utilizado? Obs 
2346311 ESTAÇÃO LUIZ CARLOS -23,45 -46,05 9 751,44 não Série histórica menor que 10 anos 

2345265 SÃO SEBASTIÃO_Juquehy -23,7681 -45,685 0 0 não Não possui dados 

2345266 SÃO SEBASTIÃO_Juquehy2 -23,7589 -45,7219 0 0 não Não possui dados 

2345267 SÃO SEBASTIÃO_Pauba -23,7969 -45,5411 0 0 não Não possui dados 

2345123 BAIRRO DAS CANOAS -23,4869 -45,5219 8 1178,15 não Série histórica menor que 10 anos 

2345055 POÇO PRETO (DAE) -23,65 -45,8667 18 3142,19 sim   

2345053 CASA GRANDE -23,6333 -45,95 36 1966,23 sim   

2345059 BORACEIA -23,75 -45,85 6 2352,08 não Série histórica menor que 10 anos 

2345042 PITAS -23,5 -45,55 35 1383,94 sim   

2345052 RIBEIRÃO DO CAMPO -23,6333 -45,8333 25 2241,51 sim   

2345092 SANTA BRANCA -23,45 -45,8667 0 0 não Não possui dados 

2345094 BORACEIA (FLORESTA) -23,7667 -45,8 0 0 não Não possui dados 

2345122 RIO PARDO -23,5656 -45,5433 23 1431,14 sim   

2345131 SANTA BRANCA -23,3989 -45,9281 20 1240,94 sim   

2345154 COMÉRCIO -23,45 -45,5833 43 1240,37 sim   

2345049 PONTE NOVA -23,5667 -45,9667 29 1347,72 sim   

2345075 USINA SALESÓPOLIS -23,55 -45,8333 8 1442,85 não Série histórica menor que 10 anos 

2345076 CASA GRANDE -23,6344 -45,9608 51 1835,47 sim   

2345102 PARAIBUNA -23,3933 -45,6608 59 1272,84 sim   

2345112 USINA DE SALESÓPOLIS -23,5667 -45,8333 49 1314,36 não Estação encavalada com 2345048 

2345119 BAIRRO ALFERES BENTO -23,3842 -45,7461 11 1178,57 sim   

2346043 ESTALEIRO DAEE -23,5167 -46,2 36 1390,42 sim   

2346067 CAMPO GRANDE -23,7667 -46,35 19 2967,24 sim   

2345046 CEDRO -23,55 -45,6 20 1376,68 sim   

2345054 CASA GRANDE (DAE) -23,65 -45,9333 29 1922,12 sim   

2345172 ALEGRE -23,5333 -45,6833 30 1439,63 sim   

2345173 BAIRRO SÃO LOURENÇO -23,6167 -45,7167 0 0 não Não possui dados 

2345194 ESTRADA DE PARAIBUNA -23,4 -45,6833 0 0 não Não possui dados 

2345196 BAIRRO DO CARACOL -23,4167 -45,6167 0 0 não Não possui dados 

2345197 PARAIBUNA -23,3833 -45,65 0 0 não Não possui dados 
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Código Nome Latitude Longitude Anos de Dados Chuva média Utilizado? Obs 
2345037 SANTA BRANCA -23,4 -45,8833 40 1243,94 sim   

2345043 FAZENDA FIBRA -23,5167 -45,8667 18 1282,32 sim   

2345141 CASA GRANDE -23,6333 -45,9997 20 1565,4 sim   

2345153 PARAIBUNA (DER) -23,3667 -45,6833 27 1142,87 não Estação encavalada com 2345034 

2345169 BAIRRO DA ROSEIRA -23,5667 -45,7167 3 1561,8 não Série histórica menor que 10 anos 

2345074 SALESÓPOLIS -23,5167 -45,85 5 1215,4 não Série histórica menor que 10 anos 

2345127 FAZENDA JOAQUIM ALVES -23,4206 -45,5781 2 1212,9 não Série histórica menor que 10 anos 

2345138 SALESÓPOLIS -23,5167 -45,9167 36 1202,46 sim   

2345198 POÇO PRETO -23,65 -45,9 0 0 não Não possui dados 

2345034 ALFERES -23,3667 -45,6833 48 1211,17 sim   

2345048 USINA SALESÓPOLIS -23,5667 -45,8333 73 1376,62 sim   

2345142 SÃO LOURENÇO -23,8 -45,9997 3 2454,13 não Série histórica menor que 10 anos 

2346028 GUARAREMA -23,4167 -46,05 29 1200,25 sim   

2346048 CAPIXINGA -23,5667 -46,1 28 1319,34 sim   

2346049 FAZENDA SANTO ANGELO -23,5833 -46,2333 39 1399,87 sim   

2345098 UHE PARAIBUNA BARRAMENTO -23,4131 -45,6025 0 0 não Não possui dados 

2345099 CASA GRANDE -23,6333 -45,9167 15 1748,33 sim   

2345107 RIBEIRÃO GRANDE -23,6167 -45,9833 40 1707,64 sim   

2346069 PARANAPIACABA (ALTO DA SERRA) -23,7833 -46,3 51 3158,75 sim   

2346103 VARINHAS -23,5858 -46,2556 40 1465,94 sim   

2345086 PARAIBUNA (ALFERES) -23,3833 -45,65 10 1081,22 sim   

2345145 BORACEIA -23,65 -45,9 21 3516,85 sim   

2345180 FAZENDA CARMELINA -23,5833 -45,7833 25 1444,26 sim   

2346018 PARATEI -23,3167 -46,1167 32 1249,66 sim   

2346022 BAIRRO TABOÃO -23,3833 -46,1667 9 1175,33 não Série histórica menor que 10 anos 

2346104 ESTRADA DE BIRITIBA MIRIM -23,6167 -46,0833 16 1263,59 não Estação encavalada com 2346335 

2346116 MOGI DAS CRUZES -23,55 -46,2167 0 0 não Não possui dados 

2346170 PONTE NOVA -23,5667 -46,0333 59 1263,68 sim   

2346315 FREGUESIA DA ESCADA -23,3833 -46,0667 46 1235,26 sim   

2345181 FAZENDA SÃO JOÃO -23,4667 -45,7333 22 1231,02 sim   

2346066 USINA ITATINGA -23,7667 -46,1167 58 3118,48 sim   
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Código Nome Latitude Longitude Anos de Dados Chuva média Utilizado? Obs 
2346106 FAZENDA N.S. APARECIDA -23,6569 -46,0022 31 1783,07 sim   

2346118 MOGI DAS CRUZES -23,5167 -46,2 0 0 não Não possui dados 

2346130 SANTOS (BASE AÉREA) -23,9167 -46,2833 18 2220,81 sim   

2346058 TAIACUPEBA -23,6667 -46,1833 21 1661,88 sim   

2346193 RIO DAS MORTES -23,6333 -46,3167 46 1449,66 sim   

2346205 PARANAPIACABA P12-180 -23,7833 -46,35 13 3299,87 sim   

2346320 MOGI DAS CRUZES - BOMBA RECALQUE -23,5167 -46,1667 5 1189,58 não Série histórica menor que 10 anos 

2345201 PONTE NOVA (JUNTO AO E2-112) -23,5742 -45,9744 0 0 não Não possui dados 

2346102 FAZENDA SANTO ANGELO -23,5833 -46,2167 17 1326,57 sim   

2346107 FAZENDA SERTÃO DOS FREIRES -23,75 -46,1667 11 2626,55 sim   

2346105 SERTÃOZINHO -23,7333 -46,1667 12 2182,38 sim   

2346195 GUARAREMA -23,4192 -46,05 38 1279,5 sim   

2346208 RIBEIRÃO PIRES -23,7167 -46,4667 16 1548,33 sim   

2346218 PALMEIRAS -23,6333 -46,3167 23 1345,51 não Estação encavalada com 2346193 

2346246 TANQUE STREIFF -23,7667 -46,45 3 2965,9 não Série histórica menor que 10 anos 

2346062 FAZENDA DO SERTÃO -23,6833 -46,3 18 1589,6 sim   

2346065 REPRESA ITATINGA -23,75 -46,1333 58 4474,8 sim   

2346099 GUARAREMA -23,4192 -46,0244 62 1241,82 sim   

2346101 BIRITIBA MIRIM -23,5761 -46,0375 63 1308,13 sim   

2346075 BERTIOGA -23,85 -46,1333 31 2754,54 sim   

2346259 PONTE DE GUARAREMA -23,4128 -46,03 21 1315,63 sim   

2346316 FAZENDA SERTÃO -23,6833 -46,3 0 0 não Não possui dados 

2346140 TERCEIRO PLANO DA SERRA NOVA -23,8 -46,3167 14 2978,03 sim   

2346202 ETT - MOGI DAS CRUZES -23,5333 -46,1833 32 1398,02 sim   

2346244 SABAUNA P1-236 -23,4867 -46,0789 20 1242,69 sim   

2346265 SERRA NOVA -23,8167 -46,3333 11 3112,25 sim   

2346234 PARANAPIACABA -23,7667 -46,3 27 3253,33 sim   

2346337 JURUBATUBA (SBS) -23,85 -46,2667 6 4732,4 não Série histórica menor que 10 anos 

2346399 JURUBATUBA -23,85 -46,2667 4 4324,93 não Série histórica menor que 10 anos 

2346223 ITAPANHAU -23,7 -46,0167 36 4419,59 sim   

2346313 VILA CINTRA (DER) -23,55 -46,2333 9 1326,12 não Série histórica menor que 10 anos 
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Código Nome Latitude Longitude Anos de Dados Chuva média Utilizado? Obs 
2346314 SERRA DO ITAPETI (DER) -23,5167 -46,2333 10 1789,98 sim   

2346319 BIRITIBA MIRIM -23,5667 -46,0333 0 0 não Não possui dados 

2346278 GUATINGA -23,6833 -46,25 27 1428,19 sim   

2346335 SERTÃOZINHO -23,6167 -46,0833 23 1515,31 sim   

2346419 FAZENDA DO SERTÃO -23,6775 -46,2944 0 0 não Não possui dados 

2346254 ITAGUAÇU DA SERRA P12-021 -23,75 -46,4333 30 1788,96 sim   

2346347 TAIACUPEBA-MIRIM -23,65 -46,3333 15 1595,23 sim   

2346361 LUIZ CARLOS -23,4667 -46,0667 0 0 não Não possui dados 

2346324 RIO GRANDE DA SERRA -23,5167 -46,1167 0 0 não Não possui dados 

2346336 ITAPETI -23,4167 -46,1833 19 1396,57 sim   

2346411 SUZANO -23,5333 -46,25 2 1329,95 não Série histórica menor que 10 anos 

2346424 TAIACUPEBA -23,5683 -46,2881 0 0 não Não possui dados 

2346405 FAZENDA MARAJÓ -23,6833 -46,0833 3 2525,3 não Série histórica menor que 10 anos 

2346408 GUAIO -23,6 -46,3667 15 1472,83 sim   

2346423 PARANAPIACABA -23,7833 -46,3 0 0 não Não possui dados 

2346393 QUILOMBO -23,8167 -46,3 3 2767,87 não Série histórica menor que 10 anos 

2346426 ESTALEIRO (JUNTO AO E3-097) -23,5156 -46,2031 0 0 não Não possui dados 

2346437 COSIPA -23,8667 -46,3667 0 0 não Não possui dados 

2345193 CAMBURU -23,6667 -45,55 7 2060,14 não Série histórica menor que 10 anos 

2346039 SUZANO -23,55 -46,2833 23 1423,59 sim   

2345213 UHE PARAIBUNA JUSANTE -23,4144 -45,6081 0 0 não Não possui dados 

2345273 SÃO SEBASTIÃO_Boicucanga2 -23,7669 -45,5961 0 0 não Não possui dados 

2345202 REPETIDORA DE PARAIBUNA -23,4178 -45,5858 3 1098,13 não Série histórica menor que 10 anos 

2346442 GUARAREMA -23,4153 -46,0244 3 1116,4 não Série histórica menor que 10 anos 

2346372 BAIRRO TABOÃO -23,45 -46,2333 5 1267,54 não Série histórica menor que 10 anos 

2346162 PLACA -23,7 -46,0667 14 3371,36 sim   

2346317 GRANJA JURUPOCA -23,5167 -46,2667 3 1079,57 não Série histórica menor que 10 anos 

2345047 SALESÓPOLIS -23,5333 -45,85 69 1234,72 sim   

2345060 MARESIAS -23,7833 -45,55 17 2553,88 sim   

2345121 USINA PUTIM -23,4272 -45,9769 38 1229,52 sim   

2346081 CAETÉ -23,8833 -46,2167 57 3409,54 sim   
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Código Nome Latitude Longitude Anos de Dados Chuva média Utilizado? Obs 
2346463 PB. RIBEIRÃO PIRES -23,7081 -46,4181 0 0 não Não possui dados 

2346776 SUZANO_Jardim Amazonas -23,645 -46,3219 0 0 não Não possui dados 

2346777 SUZANO_TabaMarajoara -23,5878 -46,3047 0 0 não Não possui dados 

2346778 SUZANO_Jardim Lincoln -23,5481 -46,3047 0 0 não Não possui dados 

2346479 BERTIOGA_Jardim Lido -23,847 -46,142 0 0 não Não possui dados 

2346480 BERTIOGA_Jardim Vista Linda -23,806 -46,088 0 0 não Não possui dados 

2346481 BIRITIBA-MIRIM_Jardim Jungers -23,5879 -46,0425 0 0 não Não possui dados 

2346532 GUARAREMA_Nogueira -23,4178 -46,0301 0 0 não Não possui dados 

2346533 GUARAREMA_Lambari -23,3384 -46,1311 0 0 não Não possui dados 

2346552 IGARATA_Policia Militar -23,4792 -46,115 0 0 não Não possui dados 

2346586 MOGI DAS CRUZES_Vila Andrade -23,4822 -46,0861 0 0 não Não possui dados 

2346587 MOGI DAS CRUZES_Centro -23,5255 -46,1952 0 0 não Não possui dados 

2346588 MOGI DAS CRUZES_Jundiapeba -23,5506 -46,2463 0 0 não Não possui dados 

2346589 MOGI DAS CRUZES_E.M Alvaro Campos Carneiro -23,575 -46,2212 0 0 não Não possui dados 

2346602 RIBEIRÃO PIRES_Ouro fino -23,6781 -46,3511 0 0 não Não possui dados 

2346603 RIBEIRÃO PIRES_Pilar Velho -23,6769 -46,39 0 0 não Não possui dados 

2346604 RIBEIRÃO PIRES_Quarta Divisão -23,6581 -46,3731 0 0 não Não possui dados 

2346605 RIBEIRÃO PIRES_Colonia -23,6939 -46,3981 0 0 não Não possui dados 

2346606 RIBEIRÃO PIRES_Chácara Aliança -23,6919 -46,4289 0 0 não Não possui dados 

2346607 RIBEIRÃO PIRES_Vila Mortari -23,7131 -46,42 0 0 não Não possui dados 

2346608 RIO GRANDE DA SERRA_Parque América -23,76 -46,411 0 0 não Não possui dados 

2346609 RIO GRANDE DA SERRA_Vila Lopes -23,729 -46,392 0 0 não Não possui dados 

2346610 RIO GRANDE DA SERRA_Centro -23,749 -46,397 0 0 não Não possui dados 

2346611 RIO GRANDE DA SERRA_Vila Niwa -23,737 -46,358 0 0 não Não possui dados 

2346612 RIO GRANDE DA SERRA_Maria Joana -23,718 -46,368 0 0 não Não possui dados 

2346631 SANTO ANDRE_Paranapiacaba -23,778 -46,303 0 0 não Não possui dados 

2346643 SANTOS_Caruara -23,891 -46,189 0 0 não Não possui dados 

2346648 SANTOS_Sitio das Neves -23,881 -46,314 0 0 não Não possui dados 

2345261 SÃO SEBASTIÃO_Camburi -23,7761 -45,6531 0 0 não Não possui dados 

2345268 SÃO SEBASTIÃO_Toque Toque Pequeno -23,8139 -45,5311 0 0 não Não possui dados 

2345269 SÃO SEBASTIÃO_Boicucanga -23,7769 -45,6119 0 0 não Não possui dados 
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Código Nome Latitude Longitude Anos de Dados Chuva média Utilizado? Obs 
2345214 BERTIOGA_Praia de Guaratuba -23,7731 -45,9539 0 0 não Não possui dados 

2345226 CARAGUATATUBA_Fazenda Serra Mar -23,661 -45,518 0 0 não Não possui dados 

2345241 PARAIBUNA_ETA -23,3891 -45,6631 0 0 não Não possui dados 

2345242 POTIM_Policia Militar -23,4011 -45,9539 0 0 não Não possui dados 

2345244 SALESOPOLIS_Ponte Nova -23,5816 -45,9724 0 0 não Não possui dados 

2345245 SANTA BRANCA_Centro -23,3973 -45,8857 0 0 não Não possui dados 

2345257 SÃO SEBASTIÃO_Barra do Una -23,7581 -45,7639 0 0 não Não possui dados 
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Tabela 2. Área de drenagem das sub‐bacias e chuva média anual nos pontos de interesse. 

Código  Ponto de Interesse 
Área da 
sub‐bacia 
(km²) 

Chuva 
média anual 

(mm) 

A  Rio Sertãozinho na Captação da Reversão  81  2274 

B  Rio Sertãozinho na Soleira da Light  2,7  3323 

C  Rio Sertãozinho no Poço da Anta  0,1  3469 

D  Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada  1,5  3410 

E  Rio Sertãozinho a Montante da Confluência com o Rio das Pedras  0,5  3477 

F  Foz Rio das Pedras  9,9  3397 

G  Rio Sertãozinho na Cachoeira Véu da Noiva  0,1  3513 

H  Rio Sertãozinho na Cachoeira do Elefante  0,2  3529 

I  Rio Sertãozinho a Montante da Confluência com o Rio Guaça  0,3  3556 

J  Foz do Rio Guaça  33,3  3041 

K  Rio Itapanhaú na Captação de Riviera de São Lourenço  20,3  3560 

L  Rio Itapanhaú no Lançamento de Riviera de São Lourenço  0  3514 

M  Rio Itapanhaú na Captação de Bertioga  0,5  3516 

N  Rio Itapanhaú no Lançamento 2 de Bertioga  34,4  3469 

O  Rio Itapanhaú a Montante da Confluência com o Rio Itatinga  1,3  3377 

P  Foz do Rio Itatinga  121,1  2953 

Q  Rio Itapanhaú no Lançamento do SESC  13,4  3252 

R  Rio Itapanhaú no Lançamento 1 de Bertioga  18,7  3106 

S 
Foz do Rio Itapanhaú (a Montante da Confluência com o Canal de 
Bertioga) 

45,1  3019 

 

A  chuva média  na  área  de  contribuição  do  ponto  de  captação  da  reversão  é  de  2274 mm  e  a 

chuva média da área de jusante deste ponto até a foz do Rio Itapanhaú é de 3360 mm, resultando numa 

diferença de 1086 mm.  
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Figura 2. Distribuição espacial dos pontos de interesse na bacia do rio Itapanhaú. 

 

 
Figura 3. Mapa de isoietas na AII do empreendimento. 
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Figura 4. Polígono de Thiessen para a bacia do Rio Itapanhaú. 

 

3.2 Vazões, captações e lançamentos dos principais cursos d’água 

 

Essas informações fazem referência ao sub‐item ii do item 2.2.2 do Informe Técnico 041/15/IEOH, 

que  dizem  respeito  às  vazões  de  contribuição  dos  principais  cursos  d’água  contribuintes  do  rio 

sertãozinho e do rio Itapanhaú, bem como captações e lançamentos. 

Como não existem postos fluviométricos em todos os pontos de interesse, optou por utilizar um 

modelo chuva‐vazão para estimar as séries históricas desejadas. Com a chuva média mensal calculada 

para cada sub‐bacia calibrou‐se um modelo chuva‐vazão (SMAP) para o ponto de interesse da Soleira da 

Light o qual possui uma série histórica de vazões concomitante com os dados de chuva de 1925 a 1965 

(Plano  Hibrace).  Os  resultados  apresentados  na  Figura  5  indicam  uma  calibração  satisfatória 

comparando‐se as vazões observadas e calculadas no período de 1925 a 1965. As vazões para o período 
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de  1966  a  2013,  estimadas  pelo  modelo  SAMP,  com  base  nos  dados  de  precipitação,  também  são 

apresentadas no mesmo gráfico.  

 

 

Figura 5. Série de vazões observadas e calculadas com o modelo SMAP. 

 

Os dados de vazão estimados para a Soleira da Ligth foram extrapolados para todas as sub‐bacias 

por correlação de chuva do mês e área de drenagem. Os dados de vazões naturais foram utilizados para 

simular o sistema com o programa Acquanet. A Figura 6 apresenta as vazões de contribuição dos rios 

das Pedras, Guaça e Itatinga, com vazões médias de 0,64; 1,92 e 6,8 m³/s. Observa‐se que à medida que 

a  área  de  drenagem  vai  aumentando  a  contribuição  aumenta  substancialmente  em  decorrência  do 

maior regime pluviométrico na região de jusante da bacia. 

As captações e lançamentos existentes, com valores distintos no verão (dezembro a março) e no 

restante do ano (abril a novembro) são apresentados na Tabela 3. A vazão total captada é 0,881 m³/s na 

estação de verão, sendo a época mais crítica em termos de consumo de água. O  lançamento total na 

mesma estação é 0,663 m³/s e a diferença entre captado e lançado é 0,248 m³/s. No restante do ano os 

totais captados e lançados são menores resultando em um balanço captado‐lançado de 0,265 m³/s. 
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Figura 6. Vazões de contribuição dos Rios das Pedras, Guaça e Itatinga. 

 

Tabela  3.  Captações  e  lançamentos  no  rio  Itapanhaú  cadastrados  no  banco  de  dados  de  outorga  do 
DAEE, válidas para 2014. 

Usuário  Distância da foz 
(km) 

Vazão – Verão 
(m3/s) 

Vazão – Restante do ano 
(m3/s) 

Captação em Bertioga 

Riviera São Lourenço  31,2  0,417  0,300 
City Acarau  31,0  0,047  0,047 
SABESP  31,0  0,418  0,418 
Total Captado    0,881  0,765 

Lançamento 

Riviera São Lourenço  31,0  0,333  0,200 
City Acarau  30,65  0,037  0,037 
SESC  12,0  0,009  0,009 
SABESP  6,2  0,254  0,254 
Total Lançado    0,633  0,500 

Balanço Captado‐Lançado    0,248  0,265 
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3.3 Variações sazonais, anuais e interanuais de chuvas e vazões em pontos de interesse 

 

Essas  informações  fazem  referência  ao  sub‐item  iii  do  item  2.2.2  do  Informe  Técnico 

041/15/IEOH, que diz respeito às variações sazonais, anuais e interanuais nos pontos de interesse do rio 

Itapanhaú, apresentados na Tabela 2 e na Figura 2. 

As  variações  sazonais  representam  a  flutuação  das  variáveis  hidrológicas  ao  longo  do  ano  dos 

quartis (25%, 50% e 75%) representados pela caixa central, dos limites inferior e superior representados 

pelo traço abaixo a acima da caixa e pelos outliers representados pelos pontos marcados acima do limite 

superior. As variações sazonais da chuva nos pontos de interesse estão apresentadas da Figura 7 até a 

Figura 15. Observa‐se um comportamento semelhante da época de chuva entre setembro e  fevereiro 

em toda a bacia conforme apresentado pela flutuação dos valores dos quartis. A variabilidade medida 

em termos de intervalo interquartil nos meses mais secos (de março a agosto) em geral é menor do que 

nos  meses  chuvosos,  sendo  esta  característica  mais  acentuada  nas  proximidades  da  Foz  do  Rio 

Itapanhaú  (Figura 15). O Ponto A apresenta o menor  índice pluviométrico com mediana em torno de 

235 mm no período chuvoso e 116 mm no período seco. Para jusante a mediana fica em torno de 353 

mm no período chuvoso e 181 mm no período seco.  

As  variações  sazonais  da  vazão nos  pontos  de  interesse  estão  apresentadas  da Figura  16  até  a 

Figura 24. Tal como ocorre com as precipitações, pode‐se distinguir o período de vazões mais elevadas e 

um  período  seco,  sendo  que  a  redução  das  vazões  ocorre  entre  maio  e  setembro.  Isso  pode  ser 

observado pela redução dos quartis neste período, que por sua vez apresenta uma menor variabilidade 

das  vazões.  As  vazões  do  Rio  Itapanhaú  até  a  confluência  com  o  Rio  Guaça  são menores  do  que  as 

vazões para jusante deste ponto. Até a confluência com Rio Guaça (Figura 16 a Figura 21) as medianas 

no  período  chuvoso  ficam  em  torno  de  4,1  m³/s  e  a  do  período  seco  de  3,2  m³/s.  A  jusante  da 

confluência com o Rio Guaça  (Figura 22  a Figura 24) as vazões aumentam para 11,4 m³/s e 9,1 m³/s, 

respectivamente.  Pode‐se  dizer  que  a  partir  da  confluência  com o  Rio Guaça,  o  aumento  da  área  de 

drenagem e o aumento das precipitações, em relação à sub‐bacia do Rio sertãozinho, contribuem para o 

aumento das vazões. 
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Figura 7. Variação sazonal da chuva Rio Sertãozinho na Captação do empreendimento (Ponto A, AD = 81 
km²). 

 

 
Figura 8. Variação  sazonal da chuva no Rio Sertãozinho no Poço da Anta,  entre a  soleira da Light e o 

Poço da Anta (Ponto B e C, AD = 2,8 km²).  

 

 
Figura 9. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada, entre a soleira da 

Light e o Poço da Anta (Ponto D, AD = 1,5 km²).  
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Figura 10. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho a montante da confluência com o Rio das 

Pedras e na Foz do Rio das Pedras (Pontos E e F, AD = 10,4 km²). 

 

 
Figura 11. Variação sazonal da chuva no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante 

(Pontos G e H, AD = 0,3 km²). 

 

 
Figura  12.  Variação  sazonal  da  chuva  no  Rio  Itapanhaú  a  Jusante  da  Confluência  com  o  Rio  Guaça 

(Pontos I e J, AD = 33,6 km²). 
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Figura 13. Variação sazonal da chuva no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga 

(Pontos K, L, M, N e O, AD = 56,5 km²). 

 

Figura 14. Variação sazonal da chuva na Foz do Rio Itatinga (Ponto P, AD = 121,1 km²). 

 

 

Figura 15. Variação sazonal da chuva na Foz do Rio Itapanhaú (Pontos Q, R e S, AD = 77,2 km²). 
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Figura  16. Variação  sazonal  da  vazão  no  Rio  Sertãozinho  na  Captação  do  empreendimento  (AD  =  81 

km²). 

 
Figura 17. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho no Poço da Anta, entre a captação do 

empreendimento e a soleira da Light (AD = 83,8 km²). 

 

 

Figura 18. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra furada, entre a soleira da 
Light e o Poço da Anta (AD = 85,3 km²). 
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Figura 19. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das Pedras 

(AD = 95,7 km²). 

 

Figura 20. Variação sazonal da vazão no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante 
(AD = 96 km²). 

 

 
Figura 21. Variação sazonal da vazão do Rio Itapanhaú a jusante da confluência com o Rio Guaça (AD = 

129,6 km²). 
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Figura 22. Variação sazonal da vazão no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga (AD 

= 186,1 km²). 

 

 
Figura 23. Variação sazonal da vazão na Foz do Rio Itatinga (AD = 121,1 km²). 

 

 
Figura 24. Variação sazonal da vazão na Foz do Rio Itapanhaú (AD = 384,4,2 km²). 
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As variações anuais das chuvas e vazões nos pontos de interesse estão apresentadas da Figura 25 

até a Figura 33. As variações anuais das  chuvas apresentou distinção entre os pontos de  interesse. A 

chuva média anual no ponto de captação foi 2228 mm sendo o ano mais seco o de 1968, representando 

61% da média anual (1364 mm). Deste ponto até a confluência com o Rio Itatinga, trecho que abrange 

as  cachoeiras,  a  chuva  média  foi  3542  mm  sendo  o  ano  mais  seco  predominante  o  de  2001, 

representando em 64% (2263 mm) da chuva média nessa região. Da foz do Rio Itatinga até a foz do Rio 

Itapanhaú a chuva média foi 2974 mm e o ano mais seco o de 2000, representando 81% da média. 

Observa‐se  uma  variação  anual  das  vazões  de  acordo  com  as  precipitações  ocorridas  em  cada 

sub‐bacia. As médias das séries anuais ficaram em torno de 3,6 m³/s no Rio Sertãozinho até o Poço da 

Anta (Figura 25 a Figura 27). A vazão média anual do Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio 

das Pedras até a Cachoeira do Elefante é de 4,4 m³/s (Figura 28 e Figura 29). A jusante da confluência 

com o Rio Guaça a vazão média é de 6,4 m³/s (Figura 30). O ano mais seco da série histórica nesta região 

foi o de 1969, com vazões que representaram 46% das vazões médias em cada sub‐bacia.  

A vazão média anual do Rio Itapanhaú a montante e a jusante da confluência com o Rio Itatinga é 

de 15,5 m³/s. A vazão mínima a montante do Rio Itatinga é 5,2 m³/s e a jusante é 10,5 m³/s (Figura 31 e 

Figura 33).  Essa diferença é devida à  contribuição do Rio  Itatinga  cuja  vazão média anual  é 6,8 m³/s, 

sendo a mínima de 3,1 m³/s (Figura 32). Nesta área o ano mais seco foi o de 2001 que representou 49% 

das vazões médias em cada sub‐bacia. 

As  variações  interanuais  das  chuvas  e  vazões  nos  pontos  de  interesse  estão  apresentadas  da 

Figura 34 até a Figura 51. Os gráficos representam o acréscimo ou a redução do valor mensal da chuva e 

da vazão em relação à média geral de cada série. O acréscimo em relação à média representa o período 

úmido  e  está  na  cor  azul.  A  redução  em  relação  à  média  representa  o  período  seco  e  está  na  cor 

vermelha. A magnitude do afastamento da média depende dos valores mensais ocorridos. 

Considerando uma média de todos os pontos de interesse, o número de meses com chuva acima 

da média (494 meses) foi menor do que o número de meses com chuvas abaixo na média (585 meses), 

embora o volume precipitado tenha sido maior  (acréscimo médio de 0,49) do que nos meses em que 

choveu abaixo da média  (decréscimo médio de  ‐0,41). Em 438 meses a vazão  foi acima da média e o 

acréscimo  foi  de  0,46.  Enquanto  que  em  641  meses  a  vazão  foi  abaixo  da  média  com  decréscimo 

relativo médio de ‐0,31. Praticamente não houve diferenças da variação interanual da chuva e da vazão 

entre os pontos de interesse.  

Destaca‐se o período contínuo entre Fevereiro de 1968 e Setembro de 1972 (4 anos e 7 meses) 

em que as vazões foram abaixo da média no Rio Sertãozinho (Figura 35 a Figura 43) e no Rio Itapanhaú, 

a  jusante  da  confluência  com  o  Rio  Guaça  quando  o  período  seco  se  estende  de Março  de  1968  a 

Setembro  de  1972  (4  anos  e  6 meses),  conforme mostra  a Figura  45,  e  até  a  confluência  com o  Rio 

Itatinga em que o período seco vai de Maio de 1968 até Setembro de 1972, interrompido pelos meses 
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de Abril e Março de 1970 que ficaram acima da média, totalizando 4 anos e 2 meses com vazões abaixo 

da média, conforme mostra a Figura 47. Este período de estiagem também afetou o Rio Itatinga entre 

Abril de 1968 e Setembro de 1972, mas com quatro meses acima da média (Figura 49).  

Pode‐se dizer que em toda a bacia as chuvas abaixo da média persistem por maior tempo (54% 

dos meses) do que as chuvas acima da média. E as vazões abaixo da média persistem por maior tempo 

(59% dos meses) do que a vazões acima da média. 
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Figura 25. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho na Captação do empreendimento. 

 
Figura 26. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho no Poço da Anta, entre a captação do 

empreendimento e a soleira da Light. 

 

 
Figura 27. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho na Cachoeira da Pedra Furada, entre a 

soleira da Light e o Poço da Anta. 
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Figura 28. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das 

Pedras. 

 
Figura 29. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Sertãozinho entre as Cachoeiras Véu da Noiva e do 

Elefante. 

 

 
Figura  30. Variação  anual  da  chuva  e  da  vazão  do Rio  Itapanhaú  a  jusante  da  confluência  com o  Rio 

Guaça. 



 

30 

 

 

 
Figura 31. Variação anual da chuva e da vazão no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio 

Itatinga. 

 

 
Figura 32. Variação anual da chuva e da vazão na Foz do Rio Itatinga. 

 
 

 
Figura 33. Variação anual da chuva e da vazão na Foz do Rio Itapanhaú. 
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Figura 34. Variação interanual da chuva no Rio sertãozinho na Captação do empreendimento. 

 
 
 
 
 

 

Figura 35. Variação interanual da vazão no Rio sertãozinho na Captação do empreendimento. 
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Figura 36. Variação interanual da chuva no Rio Sertãozinho no Poço da Anta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Variação interanual da vazão no Rio Sertãozinho no Poço da Anta. 
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Figura  38.  Variação  interanual  da  chuva  no  Rio  Sertãozinho  na  Cachoeira  da  Pedra  Furada,  entre  a 
soleira da Light e o Poço da Anta. 

 

 

 

 

 

 

Figura  39.  Variação  interanual  da  vazão  no  Rio  Sertãozinho  na  Cachoeira  da  Pedra  Furada,  entre  a 
soleira da Light e o Poço da Anta. 
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Figura  40. Variação  interanual  da  chuva  no  Rio  Sertãozinho  a  jusante  da  confluência  com  o  Rio  das 
Pedras. 

 

 

 

 

 

Figura  41. Variação  interanual  da  vazão  no  Rio  Sertãozinho  a  jusante  da  confluência  com  o  Rio  das 
Pedras. 
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Figura  42.  Variação  interanual  da  chuva  no  Rio  Sertãozinho  entre  as  Cachoeiras  Véu  da  Noiva  e  do 
Elefante 

 

 

 

 

 

Figura  43.  Variação  interanual  da  vazão  no  Rio  Sertãozinho  entre  as  Cachoeiras  Véu  da  Noiva  e  do 
Elefante. 
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Figura 44. Variação interanual da chuva no Rio Itapanhaú a Jusante da Confluência com o Rio Guaça. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Variação interanual da vazão no Rio Itapanhaú a jusante da confluência com o Rio Guaça. 
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Figura 46. Variação interanual da chuva no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga. 

 

 

 

 

 

Figura 47. Variação interanual da vazão no Rio Itapanhaú a montante da confluência com o Rio Itatinga. 
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Figura 48. Variação interanual da chuva na Foz do Rio Itatinga. 

 

 

 

 

 

Figura 49. Variação interanual da vazão na Foz do Rio Itatinga.   
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Figura 50. Variação interanual da chuva na Foz do Rio Itapanhaú. 

 

 

 

 

 

Figura 51. Variação interanual da vazão na Foz do Rio Itapanhaú. 
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3.4 Potenciais alterações de vazões nos pontos de interesse com a operação do sistema 

 

Essas informações fazem referência ao sub‐item iv do item 2.2.2 do Informe Técnico 041/15/IEOH 

que  diz  respeito  às  potenciais  alterações  da  das  vazões  em  pontos  de  interesse  com  a  operação  do 

empreendimento. 

Este item será abordado nos resultados apresentados no item 4 deste relatório, pois este atende 

aos questionamentos solicitados.  

 

4 Regime operacional do empreendimento 

 

As informações apresentadas fazem referência ao item 2.3 do Informe Técnico 041/15/IEOH que 

diz  respeito  aos  potenciais  impactos  da  redução  da  vazão  dos  rios  Sertãozinho  e  Itapanhaú,  e  da 

transferência de água para o reservatório de Biritiba por ocasião da implantação do empreendimento. 

Foram simulados os impactos da operação do empreendimento no regime de vazões para jusante 

da bacia, bem como as implicações das vazões revertidas em função da manutenção da vazão Q7,10 para 

jusante do ponto de captação. Também foi simulada uma regra operacional para um ano típico médio e 

um seco, e analisada suas consequências nos pontos de interesse na bacia. 

A  respeito  da estimativa  da Q7,10  cabe um esclarecimento. O  cálculo da Q7,10  realizado na Nota 

Técnica “ESTUDO HIDROLÓGICO PARA TRANSFERÊNCIA DO RIO ITAPANHAÚ PARA A REPRESA BIRITIBA 

(SISTEMA ALTO TIETÊ)”, de  Junho de 2015, considerou uma área de drenagem de 84 km² obtida com 

base de dados espaciais em escala 1:250.000. Neste relatório foi utilizada uma base mais detalhada com 

escala 1:50.000 que permitiu uma melhor aproximação da estimativa dos atributos cartográficos. A área 

resultante foi de 81 km². 

A Q7,10 foi obtida pelo método de Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo (LIAZI et al., 

1988). A chuva média sugerida pelo método foi de 2785 mm. Sabendo‐se que o método utiliza a chuva 

da  coordenada  informada, que oferece pouca precisão, optou‐se por utilizar  a  análise da distribuição 

espacial da chuva na área de drenagem do ponto de captação da reversão, realizada neste trabalho. Foi, 

portanto,  adotado  um  valor  da  chuva média  resultante  da  interpolação  das  isoietas  de  72  postos  de 

chuva na região, que resultou no valor de 2274 mm. Este valor foi utilizado na regionalização resultando 

na vazão Q7,10 de 0,83 m³/s. 

O valor da Q7,10 foi calculado com os dados de vazões médias diárias do posto V6‐461 (Vertente 

do  Ribeirão  Grande,  código  DNAEE  80220000)  próximo  ao  vertedor  da  Light,  com  a  série  de  1916  a 

1996. Os dados foram organizados em ordem cronológica e calculada a média móvel de 7 dias. A partir 

destes  valores  foi  selecionado  o  mínimo  para  cada  ano  da  série  obtendo‐se  a  série  Q7.  Em  seguida 
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determinou‐se  a  permanência  em  função  do  período  de  retorno,  conforme  a  Figura  52,  cuja  Q7,10 

resultante é 0,9 m³/s. Ajustando‐se uma distribuição de  frequências normal  (σ = 0,3853, μ = 1,2939) o 

valor da Q7,10 é de 0,8 m³/s, e o ajuste pela distribuição de Weibull (α = 3,5013, β = 1,4216, γ = 0,0000) o 

valor da Q7,10 é de 0,748 m³/s. A Figura 53 ilustra o ajuste obtido com as distribuições adotadas. O valor 

Q7,10 = 0,83 foi adotado nas simulações. 

 

 

Figura 52. Permanência das vazões mínimas de 7 dias no posto pluviométrico do vertedor da Light. 

 

 
Figura 53.  Função de distribuição de probabilidade normal e de Weibull para as vazões mínimas de 7 

dias no posto pluviométrico do vertedor da Light. 
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As  simulações  foram  realizadas  com  e  sem  o  empreendimento  para  a  série  de  vazões  com 

extensão de janeiro de 1925 a dezembro de 2014, com detalhe para um ano típico, correspondente ao 

ano cuja média  se aproxima da Q40  (vazão com permanência de 40% do  tempo) da  série histórica de 

vazões naturais, e para um ano seco, correspondente ao ano cuja média do primeiro quartil (Q25%) do 

período seco (de maio a outubro) é menor da média do primeiro quartil (Q25%) da série histórica e que 

a Q90 do ano seja menor que a Q90 da série histórica de vazões naturais, para os seguintes pontos de 

interesse: 1 – No Rio sertãozinho a jusante da captação do empreendimento; 2 – No Rio Sertãozinho a 

jusante da confluência com o Rio das Pedras; 3 – No Rio Itapanhaú a jusante da captação de Bertioga; 4 

– No Rio Itapanháu a montante da confluência com o Rio Itatinga; 5 – No Rio Itapanhaú a jusante com a 

confluência do Rio Itatinga; 6 – Na Foz do Rio Itapanhaú; e 7 – Na reversão para o SPAT. 

 

4.1 Simulação de regras operativas do empreendimento 

Essas  informações  fazem  referência  ao  item  2.3.1  do  Informe  Técnico  041/15/IEOH  em  que  é 

solicitada a simulação mensal das vazões afluentes naturais, captadas e defluentes do Rio Sertãozinho, 

bem como as vazões determinadas no Rio Itapanhaú nos pontos de interesse, para um ano típico e um 

ano seco. 

A Tabela 4 apresenta as vazões características com suas respectivas permanências sem e com o 

empreendimento  considerando  toda  a  série  histórica.  As  reversões  máximas  (Ponto  7)  ocorrem  em 

aproximadamente 40% do tempo, vazão correspondente a Q40, quando as vazões no trecho a jusante da 

captação  do  Rio  Sertãozinho  (Ponto  1)  permanecem  acima  do  valor  mínima  estabelecido  para  este 

trecho (Q7,10 = 0,83 m³/s). As diferenças das vazões de referência nos pontos de interesse sem e com o 

empreendimento podem ser melhor observadas na Figura 54. As diferenças são maiores na captação do 

Rio Sertãozinho, com valor máximo de 2,53 m³/s correspondente à Q30, e vai diminuindo para jusante, a 

partir  da  captação  de  Bertioga  (Ponto  3),  até  praticamente  não  apresentar  diferença  na  Foz  do  Rio 

Itapanhaú.  

O  Rio  Itatinga  fornece  um  aporte  significativo  de  água  a  partir  de  sua  contribuição.  Pode‐se 

observar na    
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Tabela 4 que as vazões de jusante (ponto 5) são maiores que as vazões de montante (ponto 4), 

nas  condições  sem e com o empreendimento. As diferenças da vazão do Rio  Itapanháu sem e com a 

retirada,  colocadas no mesmo gráfico  (Figura 55), mostra que neste ponto não há diferença entre os 

dois  cenários.  Esse  fato  ressalta  a  importância  da  contribuição  desta  sub‐bacia  na  manutenção  das 

vazões e na questão do equilíbrio do balanço de salinidade da água para jusante do rio. 
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Tabela 4. Vazões de referência (m³/s) em pontos de interesse na bacia do Rio Itapanhaú sem e com a 

reversão do empreendimento. 

Ponto  Local 
Vazão (m3/s) sem retirada 

Qmax  Q10  Q20  Q30  Q40  Q50  Q60  Q70  Q80  Q90  Q100 

1 
Jusante  da  captação  do 
Rio Sertãozinho 

15,51  5,46  4,50  3,94  3,46  3,02  2,69  2,35  1,98  1,62  0,92 

2  Jusante do Rio das Pedras  20,10  7,02  5,81  5,06  4,42  3,94  3,51  3,08  2,60  2,17  1,23 

3 
Jusante  da  Captação  de 
Bertioga 

34,64  11,68  9,74  8,47  7,28  6,35  5,63  4,91  4,22  3,32  1,64 

4 
Rio  Itapanhaú a montante 
da confluência Rio Itatinga 

46,45  15,38  12,57  10,90  9,48  8,40  7,37  6,35  5,45  4,38  2,27 

5 
Rio Itapanhaú a jusante da 
confluência Rio Itatinga 

80,40  26,22  21,70  18,84  16,56  14,30  12,50  11,06  9,60  7,80  4,10 

6  Foz do Rio Itapanhaú  105,28  33,63  27,70  24,05  21,13  18,50  16,20  14,00  12,30  10,23  5,63 

7  Reversão  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Ponto  Local 
Vazão (m3/s) com retirada e manutenção de Q7,10 = 0,83 m3/s 

Qmax  Q10  Q20  Q30  Q40  Q50  Q60  Q70  Q80  Q90  Q100 

1 
Jusante  da  captação  do 
Rio Sertãozinho 

13,00  2,94  2,00  1,41  0,95  0,83  0,83  0,83  0,83  0,83  0,83 

2  Jusante do Rio das Pedras  17,55  4,50  3,35  2,59  1,97  1,75  1,68  1,54  1,46  1,30  1,08 

3 
Jusante  da  Captação  de 
Bertioga 

32,14  9,1  7,20  5,9  4,88  4,19  3,76  3,32  3,00  2,57  1,51 

4 
Rio  Itapanhaú a montante 
da confluência Rio Itatinga 

43,96  12,88  10,20  8,40  7,15  6,18  5,45  4,76  4,25  3,55  2,03 

5 
Rio Itapanhaú a jusante da 
confluência Rio Itatinga 

77,92  23,82  19,18  16,36  14,1  12,24  10,76  9,46  8,40  7,16  3,92 

6  Foz do Rio Itapanhaú  102,95  31,15  25,38  21,48  18,75  16,2  14,5  12,63  11,13  9,45  5,43 

7  Reversão  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  2,18  1,87  1,52  1,15  0,77  0,09 
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Figura 54. Diferenças entre as vazões de referência nos pontos de  interesse na bacia do Rio  Itapanhú 

sem e com o empreendimento. 

 

 
Figura  55.  Diferença  da  vazão  no  Rio  Itapanhaú  entre  jusante  e montante  da  confluência  com  o  Rio 

Itatinga.   
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O anos típicos médio e seco foram definidos de acordo com o critério estabelecido e descrito no 

item 4 deste relatório. O Ano considerado típico médio foi o de 2008 que apresentou as vazões mensais 

entre o intervalo interquartil, próximas ao quartril Q50%, e valor da Q50 = 3,28 m³/s, próximo da Q50 da 

série  histórica  com  valor  de  3,02 m³/s. O Ano  considerado  típico  seco  foi  o  de  2007  que  apresentou 

vazões mensais próximas ou abaixo do quartil Q25% e Q90 = 1,5 m³/s, menor que a Q90 da série histórica 

com  valor  de  1,62 m³/s.  A  Figura  56  apresenta  os  valores  das  vazões  dos  anos  típicos médio  e  seco 

comparados com os quartis Q25%, Q50% e Q75%. 

 

 

Figura  56.  Vazões  correspondentes  ao  ano  médio  (2008)  e  ano  seco  (2007)  selecionados  na  série 

histórica (1925 a 2014), no Rio Sertãozinho a jusante da captação do empreendimento. 

 

A Tabela 5 apresenta as vazões simuladas para o ano médio (2008) nos pontos de interesse, com 

a captação do empreendimento. Em média a vazão para jusante da captação é de 0,98 m³/s. Do mês de 

julho a dezembro a vazão correspondeu à Q7,10. A vazão média retirada pelo empreendimento neste ano 

foi 2,08 m³/s. 

A Tabela 6 apresenta as vazões simuladas para o ano seco (2007) nos pontos de interesse, com a 

captação do empreendimento. Em média a vazão para jusante da captação é de 0,94 m³/s. Do mês de 

março a dezembro a vazão corresponde à Q7,10. A vazão média retirada pelo empreendimento neste ano 

foi 1,37 m³/s. 

As vazões apresentadas nos pontos de interesse derivadas da regra operativa indicam as vazões 

que devem ser mantidas em todos os dias de cada mês. O esquema hidráulico operacional das bombas 

deve ser dimensionado para garantir as vazões estabelecidas pela regra. 
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Tabela  5.  Vazões  operacionais  (m³/s)  em  pontos  de  interesse  na  bacia  do  Rio  Itapanhaú,  com  o 

empreendimento, para o ano médio (2008). 

 

Mês 
Pontos 

1  2  3  4  5  6  7 

jan/08  1,07  2,11  5,02  7,28  14,29  18,98  2,50 

fev/08  1,24  2,41  5,69  8,23  16,10  21,34  2,50 

mar/08  1,35  2,49  5,74  8,24  15,94  21,09  2,50 

abr/08  1,16  2,25  5,36  7,73  15,11  20,02  2,50 

mai/08  1,15  2,27  5,44  7,89  15,45  20,50  2,50 

jun/08  0,83  1,75  4,12  5,82  11,62  15,57  2,07 

jul/08  0,83  1,56  3,48  5,07  9,99  13,37  1,61 

ago/08  0,83  1,45  2,99  4,34  8,52  11,42  1,23 

set/08  0,83  1,48  3,12  4,53  8,85  11,85  1,42 

out/08  0,83  1,59  3,60  5,25  10,37  13,86  1,70 

nov/08  0,83  1,67  3,94  5,77  11,42  15,25  1,98 

dez/08  0,83  1,81  4,50  6,63  13,22  17,64  2,45 

Média  0,98  1,90  4,42  6,40  12,57  16,74  2,08 

DP  0,20  0,38  1,01  1,45  2,79  3,65  0,48 

 

 

Tabela  6.  Vazões  operacionais  (m³/s)  em  pontos  de  interesse  na  bacia  do  Rio  Itapanhaú,  com  o 

empreendimento, para o ano seco (2007). 

Mês 
Pontos 

1  2  3  4  5  6  7 

jan/07  1,37  2,41  5,42  7,71  14,77  19,49  2,5 

fev/07  1,53  2,75  6,24  8,92  17,17  22,65  2,5 

mar/07  0,83  1,73  4,15  6,09  12,10  16,16  2,17 

abr/07  0,83  1,48  3,15  4,58  8,96  12,00  1,42 

mai/07  0,83  1,41  2,82  4,07  7,93  10,63  1,14 

jun/07  0,83  1,36  2,60  3,74  7,28  9,78  0,95 

jul/07  0,83  1,28  2,28  3,26  6,32  8,48  0,67 

ago/07  0,83  1,36  2,57  3,71  7,24  9,73  0,85 

set/07  0,83  1,27  2,21  3,15  6,05  8,15  0,67 

out/07  0,83  1,25  2,15  3,06  5,90  7,96  0,57 

nov/07  0,83  1,39  2,75  3,97  7,75  10,39  1,04 

dez/07  0,83  1,68  3,94  5,78  11,49  15,37  1,98 

Média  0,94  1,61  3,36  4,84  9,41  12,57  1,37 

DP  0,24  0,48  1,33  1,90  3,67  4,79  0,73 
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4.2 Política operativa do empreendimento em função das vazões captadas e previstas  

 
Essas  informações  fazem  referência  ao  item  2.3.2  do  Informe  Técnico  041/15/IEOH,  que  diz 

respeito ao  impacto das vazões captadas e dos potenciais  impactos nas vazões mantidas para  jusante 

nos rios Sertãozinho e Itapanhaú. Também foi simulada uma regra operativa sugerida para minimizar os 

impactos ao empreendimento e às vazões de jusante da captação. 

As  alterações  nas  características  do  escoamento  abrangem  aspectos  hidrológicos,  hidráulicos, 

geomorfológicos,  físicos,  químicos  e  biológicos  que  afetam  funções  ecológicas  e  o  ciclo  de  energia  e 

nutrientes determinantes para os ecossistemas em diferentes condições de fluxo. Em geral esses dados 

são de difícil obtenção e na maioria das vezes a análise é realizada por meio de métodos hidrológicos 

baseados numa vazão mínima calculada com base em uma estatística da série de vazões no local, sem 

analisar  o  aspecto  ambiental  e/ou  benefícios  e  impactos  ao  ecossistema.  Este  método  apresenta  a 

vantagem de ser de fácil aplicação. Um valor característico adotado de vazão crítica é a Q7,10 nos estados 

que usam esta vazão como referência para outorga de direito de uso da água.   

A regra operativa para um ano típico seco e médio consiste em garantir uma vazão 20% maior que 

a Q7,10 correspondente a 1 m³/s em todos os meses no Rio Sertãozinho no trecho de jusante da captação 

do empreendimento (Ponto 1). A  

Tabela 7 apresenta os resultados para um mês típico médio. Observa‐se que de janeiro a março 

as vazões são maiores que 1 m³/s e no restante do ano este valor é garantido, sendo a média  igual a 

1,08 m³/s. Nos pontos de jusante as vazões são proporcionalmente maiores de acordo com o aumento 

da área de contribuição. A vazão média revertida é de 1,98 m³/s.  

 

Tabela 7. Vazões (m³/s) resultantes da manutenção de 1 m³/s no Rio sertãozinho, a jusante da captação 
do empreendimento, para um mês típico médio. 

Mês 
Pontos 

1  2  3  4  5  6  7 

jan/08  1,07  2,11  5,02  7,28  14,29  18,98  2,50 

fev/08  1,24  2,41  5,69  8,23  16,10  21,34  2,50 

mar/08  1,35  2,49  5,74  8,24  15,94  21,09  2,50 

abr/08  1,16  2,25  5,36  7,73  15,11  20,02  2,50 

mai/08  1,15  2,27  5,44  7,89  15,45  20,50  2,50 

jun/08  1,00  1,91  4,28  5,99  11,78  15,73  1,91 

jul/08  1,00  1,73  3,64  5,24  10,16  13,54  1,44 

ago/08  1,00  1,62  3,16  4,50  8,69  11,59  1,06 

set/08  1,00  1,64  3,29  4,69  9,02  12,02  1,26 

out/08  1,00  1,76  3,77  5,42  10,53  14,03  1,53 

nov/08  1,00  1,84  4,11  5,93  11,58  15,42  1,82 

dez/08  1,00  1,98  4,67  6,79  13,38  17,80  2,29 
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Média  1,08  2,00  4,51  6,49  12,67  16,84  1,98 

DP  0,12  0,30  0,94  1,37  2,72  3,57  0,55 

A  Tabela  8  apresenta  os  resultados  para  um  mês  típico  seco.  Observa‐se  que  as  vazões  são 

maiores nos meses de  janeiro e  fevereiro, sendo mantida a vazão mínima nos restante do ano e com 

vazão média igual ao ano médio (1,08 m³/s). A vazão média revertida para o ano seco é de 1,23 m³/s. As 

retiradas nos meses típicos secos são reduzidas no período seco (de maio a outubro). 

 

Tabela 8. Vazões (m³/s) resultantes da manutenção de 1 m³/s no Rio sertãozinho, a jusante da captação 

do empreendimento, para um mês típico seco. 

Mês 
Pontos 

1  2  3  4  5  6  7 

jan/07  1,37  2,41  5,42  7,71  14,77  19,49  2,50 

fev/07  1,53  2,75  6,24  8,92  17,17  22,65  2,50 

mar/07  1,00  1,89  4,31  6,26  12,27  16,33  2,00 

abr/07  1,00  1,65  3,32  4,74  9,13  12,17  1,26 

mai/07  1,00  1,58  2,99  4,24  8,09  10,80  0,97 

jun/07  1,00  1,52  2,77  3,91  7,44  9,95  0,78 

jul/07  1,00  1,45  2,44  3,42  6,48  8,64  0,50 

ago/07  1,00  1,52  2,73  3,88  7,40  9,90  0,69 

set/07  1,00  1,43  2,37  3,32  6,22  8,32  0,51 

out/07  1,00  1,42  2,31  3,23  6,07  8,12  0,41 

nov/07  1,00  1,56  2,91  4,13  7,91  10,56  0,88 

dez/07  1,00  1,85  4,10  5,95  11,66  15,53  1,81 

Média  1,08  1,75  3,49  4,97  9,55  12,70  1,23 

DP  0,18  0,42  1,27  1,84  3,62  4,74  0,77 

 

 

A Figura  57  apresenta  as  curvas  de permanências  das  vazões  no Rio  Sertãozinho  (no ponto do 

reservatório da  Light  ‐  Ponto 1 e  a  jusante da  confluência  com o Rio das Pedras  – Ponto 2)  e no Rio 

Itapanhaú na captação de Bertioga (Ponto 3). Observa‐se que no Ponto 1 a vazão permanece igual ou 

acima de 1,05 m³/s em 100% do tempo e igual ou superior a 1,5 m³/s em 33% do tempo. No Ponto 2 a 

vazão é maior que 1,26 m³/s em 100% do tempo e maior que 1,5 m³/s em 90% do tempo. No Ponto 3 a 

vazão é igual ou maior que 2,14 m³/s em 100% do tempo e maior ou igual a 3 m³/s em 91% do tempo. 

A Figura 58 apresenta as curvas de permanência das vazões no Rio Itapanhaú, a montante (Ponto 

4) e a jusante (Ponto 5) da confluência com o Rio Itatinga, no Dreno (Foz do Rio Itapanhaú – Ponto 6) e 

na Reversão para o SPAT (Ponto 7). Observa‐se que a regra operativa determina uma retirada maior ou 

igual 1 m³/s em 80% do tempo e maior ou  igual a 2 m³/s em 50% do tempo. Pode‐se observar que a 

regra  operativa  resulta  numa  grande  diferença  da  magnitude  das  vazões  revertidas  em  relação  aos 

Pontos 4, 5 e 6. A contribuição do Rio Itatinga também é verificada por meio do deslocamento da curva 
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de permanência da vazão de montante (Ponto 4) para jusante (Ponto 5), confirmando o grande aporte 

de água proveniente deste rio.  

 

Figura 57. Permanências das vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho (Pontos 1 e 2) e 

no Rio Itapanhaú (Ponto 3), nos pontos de interesse, na série histórica (1925 a 2014). 
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Figura 58. Permanências das vazões resultantes da regra operativa no Rio Itapanhaú (Pontos 4, 5 e 6) e 

na Reversão do empreendimento (Ponto 7), nos pontos de interesse, na série histórica (1925 

a 2014). 

4.3 Níveis operacionais do reservatório de Biritiba 

 

Essas  informações  fazem  referência  ao  item  2.3.3  do  Informe  Técnico  041/15/IEOH  que  diz 

respeito à influência das vazões capitadas nos níveis operacionais do reservatório de Biritiba. 

O SPAT é composto por cinco reservatórios: Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba. 

A  capacidade  de  acumulação  de  água  é  de  aproximadamente  519  hm³.  A  Tabela  9  apresenta  as 

características  físicas  de  armazenamento  e  de  descarga  do  reservatório  de  Biritiba. De  acordo  com a 

Portaria  DAEE  n0  2.556  –  28/11/2011,  as  operações  de  controle  de  cheias  dos  reservatórios  do  Sistema 

Produtor  Alto  Tietê  ‐  SPAT,  deverão  respeitar  as  vazões  de  restrição  e  os  níveis  de  água  máximos 

operacionais definidos para o período de 1º de novembro a 30 de abril.  

 

Tabela 9. Características do reservatório e da estrutura de descarga de Biritiba. 

Parâmetro  Biritiba 

Capacidade (hm³)  34 
Volume útil (hm³)  7 
Crista da Barragem (m)  760,00 
NA máximo maximorum (m)  758,70 
NA máximo normal (m)  757,54 
N.A. máximo operacional (m)  757,3 
Volume no NA máximo normal (hm³)  60,24 
NA mínimo normal (m)  752,50 
Cota do Fundo (m)  750,00 
Tipo de Vertedouro   Tulipa 
Largura do Vertedouro (m)  D = 6 
D – Diâmetro em metro 
Fonte: Portaria DAEE n0 2.556 – 28/11/2011 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados de simulação para uma chuva crítica com período de retorno 

TR  =  100  anos,  para  a  condição  inicial  do  reservatório  correspondente  à  cota  do NA máximo normal 

(correspondente à crista da soleira do vertedor) e duração da chuva de projeto com duração de 6 horas 

de modo a superar o tempo de concentração da bacia hidrográfica (3,18 horas) para a situação sem e 

com a reversão do Rio Sertãozinho. A simulação considerou o  limite de descarga do barramento para 

jusante, estabelecido em função da capacidade de escoamento da calha do rio, com o objetivo de evitar 

impactos significativos de inundações. O valor recomendado pela Portaria é de 0,6 m³/s. 

A  vazão  máxima  afluente  ou  vazão  de  pico  do  hidrograma  gerado  na  bacia  hidrográfica  à 

montante do reservatório foi de 486,3 m³/s. A vazão máxima efluente ou vazão de pico do hidrograma 
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defluente do reservatório foi de 0,601 m³/s. O NA máximo resultante da simulação da propagação do 

hidrograma  afluente  foi  de  757,09  m.  O  volume  máximo  armazenado  no  reservatório  durante  a 

propagação  do  hidrograma  afluente  foi  de  64,31  hm³.  O  volume  de  espera  9diferença  entre  o  NA 

máximo normal  e o Na da  lâmina d’água  inicial)  foi  de 0,396 hm³. O amortecimento,  relação entre  a 

diferença das vazões de pico afluente e efluente e a vazão de pico afluente foi de 99,8%. 

Os resultados considerando vazão máxima acrescentada pela reversão do empreendimento (2,5 

m³/s) praticamente não altera a capacidade de amortecimento do reservatório, pois representa 0,51% 

da  vazão  máxima  afluente  ao  reservatório.  Com  base  nos  resultados,  pode‐se  afirmar  que  a  vazão 

máxima  revertida  para  o  reservatório  de  Biritiba  não  afeta  a  capacidade  de  amortecimento  de  cheia 

bem como as condições operacionais estabelecidas pela Portaria DAEE n0 2.556 – 28/11/2011, para uma 

chuva crítica de TR = 100 anos. 

 

Tabela 10. Resultados da simulação para TR = 100 anos e condição inicial da lâmina no reservatório igual 
ao NA máximo normal, no reservatório de Biritiba para a situação sem e com a reversão. 

Reservatório  Biritiba sem reversão Biritiba com reversão 

Vazão Máxima Afluente (m³/s)  486,30  486,32 

Vazão Máxima Efluente (m³/s)  0,601  0,602 

Cota da Lâmina d`água Inicial (m)  757,144  757,144 

NA Máxima no Reservatório (m)  757,09  757,91 

Volume Máximo (hm³)  64,31  64,317 

Amortecimento (%)  99,8  99,9 

Volume de espera (hm³)  0,396  0,396 

 

 

4.4 Simulação mensal das vazões naturais e simuladas para um ano típico e um ano seco nas 

Cachoeiras  

Essas  informações  fazem  referência  ao  item  2.3.4  do  Informe  Técnico  041/15/IEOH  que  diz 

respeito  às  vazões  naturais  e  as  estimadas  em  função  da  regra  operativa  proposta  para  o 

empreendimento, para um ano típico médio e um seco. 

As vazões determinadas na  simulação da  regra operativa para um mês  típico médio e  seco  são 

apresentadas na Tabela 11 e Tabela 12. Observa‐se que as cachoeiras mantém fluxo acima de 1,1 m³/s 

em todos os meses do ano seco e de 1,42 m³/s no ano médio.  

A Figura 59 apresenta as curvas de permanências das vazões no Rio Sertãozinho nas cachoeiras 

resultantes  da  regra  operativa. Observa‐se  que  nas  cachoeiras  Poço  da  Anta  e  Pedra  Furada  a  vazão 

permanece igual ou acima de 1,25 m³/s em 40% do tempo e igual ou superior a 1,65 m³/s em 30% do 

tempo. Nas cachoeiras do Elefante e Véu da Noiva as curvas estão praticamente sobrepostas sendo a 
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vazão maior que 1,25 m³/s em 100% do tempo, maior que 1,6 m³/s em 80% do tempo e igual ou maior 

que 2 m³/s em 43% do tempo.  

 

 

 

Tabela 11. Vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho nas cachoeiras para um ano típico 
médio. 

Mês  Poço da Anta   Pedra  Furada  Véu da Noiva  C. Elefante 

jan/08  1,309  1,414  2,113  2,126 

fev/08  1,510  1,628  2,414  2,429 

mar/08 1,609  1,725  2,498  2,512 

abr/08  1,409  1,519  2,259  2,273 

mai/08 1,409  1,522  2,277  2,291 

jun/08  1,201  1,291  1,919  1,931 

jul/08  1,167  1,241  1,733  1,742 

ago/08  1,142  1,205  1,623  1,631 

set/08  1,147  1,212  1,645  1,653 

out/08  1,174  1,251  1,764  1,774 

nov/08 1,192  1,277  1,842  1,853 

dez/08  1,223  1,322  1,981  1,993 

Média  1,29  1,38  2,01  2,02 

DP  0,16  0,18  0,30  0,30 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho nas cachoeiras para um ano típico 
seco. 

Mês  Poço da Anta  Pedra Furada  Véu da Noiva  C. Elefante 

jan/07  1,61  1,71  2,42  2,43 

fev/07  1,81  1,93  2,76  2,77 

mar/07  1,20  1,29  1,90  1,91 

abr/07  1,15  1,22  1,65  1,66 

mai/07  1,13  1,19  1,58  1,59 

jun/07  1,12  1,17  1,53  1,53 

jul/07  1,10  1,15  1,45  1,46 

ago/07  1,12  1,17  1,53  1,53 

set/07  1,10  1,14  1,43  1,44 

out/07  1,10  1,14  1,42  1,43 

nov/07  1,13  1,19  1,56  1,57 

dez/07  1,19  1,28  1,85  1,86 

Média  1,23  1,30  1,76  1,77 
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DP  0,23  0,25  0,42  0,43 

 

 

Figura 59. Permanências das vazões resultantes da regra operativa no Rio Sertãozinho, nas cachoeiras 

na série histórica (1925 a 2014). 

 

5 Conclusão 

 

As  principais  conclusões  da  análise  hidrológica  realizada  e  do  regime  operacional  do 

empreendimento  em  resposta  ao  documento  “Informação  Técnica  no  041/15/IEOH”  solicitado  pela 

CETESB foram:  

1. Em média,  as  menores  precipitações  ocorrem  na  porção  de montante  da  área  e  as  maiores 

precipitações ocorrem na porção central e de jusante. A chuva média na área de contribuição do 

ponto de captação da reversão é de 2274 mm e a chuva média da área de jusante deste ponto 

até a foz do Rio Itapanhaú é de 3360 mm, resultando numa diferença de 1086 mm; 

2. A vazão natural média no Rio sertãozinho, no ponto de captação do empreendimento é de 3,39 

m³/s  e  as  vazões  médias  de  contribuição  dos  principais  afluentes:  rios  das  Pedras,  Guaça  e 

Itatinga, são 0,64; 1,92 e 6,8 m³/s. As vazões naturais médias dos rios Sertãozinho e Itapanhú, 

considerando as contribuições acumuladas a partir da confluência dos afluentes são 4,40 m³/s a 
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jusante do Rio das Pedras, 6,35 m³/s a  jusante do Rio Guaça e 16,68 m³/s no Rio  Itapanhaú a 

jusante da confluência com o Rio Itatinga; 

3. O balanço entre captação e  lançamento resulta em um saldo positivo de 0,248 m³/s no verão 

(dezembro a março) e 0,265 m³/s no restante do ano (abril a novembro); 

4. A  variação  sazonal  da  chuva  indica  que  o  período  seco  se  estende  de março  a  agosto  com a 

mediana igual a 116 mm no período seco e 235 mm no período chuvoso, no ponto de captação 

no Rio Sertãozinho. Para  jusante deste ponto a mediana é de 181 mm no período seco e 353 

mm no período chuvoso. 

5. A variação sazonal das vazões apresentou menor variabilidade no período seco que vai de maio 

a setembro. As medianas das vazões do Rio Itapanhaú até a confluência com o Rio Guaça (4,1 

m³/s  no  período  chuvoso  e  3,2  m³/s  no  período  seco)  são  menores  do  que  as  vazões  para 

jusante deste ponto (11,4 m³/s no período chuvoso e 9,1 m³/s no período seco). A contribuição 

do Rio Guaça eleva a vazão do Rio itapanhú em 1,78 vezes no período chuvoso e em 1,84 vezes 

no período seco; 

6. O trecho compreendido da soleira da Ligth no Rio Sertãozinho, que abrange as cachoeiras, até a 

confluência  do  Rio  Itapanhaú  com  o  Rio  Itatinga  apresentou  a maior média  de  chuva média 

anual  (3542 mm),  sendo  o  ano  de  2001  predominantemente mais  seco,  com média  de  2263 

mm. A montante deste trecho, na captação do Rio Sertãozinho, a chuva média foi 2228 mm e o 

ano mais  seco o de 1968  com média de 1364 mm. Para  jusante  a  chuva média  foi  2974 mm 

sendo o ano mais seco o de 2000 com média de 2413 mm; 

7. As médias das vazões anuais  ficaram em torno de 3,6 m³/s no Rio Sertãozinho até o Poço da 

Anta. A vazão média anual do Rio Sertãozinho a jusante da confluência com o Rio das Pedras até 

a Cachoeira do Elefante foi de 4,4 m³/s. A jusante da confluência com o Rio Guaça a vazão média 

foi de 6,4 m³/s. O ano mais seco da série histórica nesta região foi o de 1969, com vazões que 

representaram 46% das vazões médias em cada sub‐bacia; 

8. As variações interanuais das chuvas e vazões nos pontos de interesse mostraram que, em toda a 

bacia, as chuvas abaixo da média persistem por maior tempo (54% dos meses) do que as chuvas 

acima da média. E as vazões abaixo da média persistem por maior tempo (59% dos meses) do 

que a vazões acima da média. O período contínuo mais extenso em que as vazões foram abaixo 

da média foi o compreendido entre Fevereiro de 1968 e Setembro de 1972 (4 anos e 7 meses), 

no Rio Sertãozinho; 

9.  A  reversão  máxima  do  empreendimento  (2,5  m³/s)  ocorre  em  aproximadamente  40%  do 

tempo, quando a vazão no trecho a  jusante da captação do Rio Sertãozinho permanece acima 

do valor mínima estabelecido para este trecho (Q7,10 = 0,83 m³/s); 
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10. As diferenças entre as vazões sem e com o empreendimento são maiores na captação do Rio 

Sertãozinho,  com  valor  máximo  de  2,5  m³/s  correspondente  à  Q30,  e  vai  diminuindo  para 

jusante, a partir da captação de Bertioga, até praticamente não apresentar diferença na Foz do 

Rio Itapanhaú; 

11. O Rio  Itatinga  fornece um aporte  significativo de  água  a  partir  de  sua  contribuição.  Esse  fato 

ressalta a importância da contribuição desta sub‐bacia na manutenção das vazões e na questão 

do equilíbrio do balanço de salinidade da água para jusante do rio; 

12. A  vazão  média  para  jusante  da  captação  no  Rio  sertãozinho,  com  a  captação  do 

empreendimento,  para  um  ano  típico médio,  foi  de  0,98 m³/s.  De  julho  a  dezembro  a  vazão 

correspondeu à Q7,10 e a vazão média retirada pelo empreendimento foi 2,08 m³/s; 

13. A  vazão  média  para  jusante  da  captação  no  Rio  sertãozinho,  com  a  captação  do 

empreendimento,  para  um  ano  típico  seco  foi  de  0,94  m³/s.  De  março  a  dezembro  a  vazão 

corresponde à Q7,10 e a vazão média retirada pelo empreendimento foi 1,37 m³/s; 

14. A regra operativa proposta para anos típicos seco e médio consiste em garantir uma vazão 20% 

maior que a Q7,10 correspondente a 1 m³/s em todos os meses no Rio Sertãozinho, no trecho de 

jusante da captação do empreendimento; 

15. A  regra  operativa  aplicada  aos  anos  típicos médio  e  seco  garante  vazões  proporcionalmente 

maiores  que  a  vazão mínima  estabelecida  pela  regra,  nos  pontos  de  jusante,  sendo  a média 

revertida de 1,98 m³/s no ano média e de 1,23 m³/s no ano seco; 

16. A regra operativa mantém fluxo acima de 1,1 m³/s em todos os meses do ano seco e de 1,42 

m³/s no ano médio no trecho que abrange as cachoeiras no Rio Sertãozinho. Nas cachoeiras do 

Elefante e Véu da Noiva a vazão foi maior ou igual que 2 m³/s em 43% do tempo; 

17. A vazão máxima acrescentada pela reversão do empreendimento (2,5 m³/s)  representa 0,51% 

da vazão máxima afluente ao reservatório de Biritiba, praticamente não alterando a capacidade 

de  amortecimento  do  reservatório,  bem  como  as  condições  operacionais  estabelecidas  pela 

Portaria DAEE n0 2.556 – 28/11/2011, para uma chuva crítica de TR = 100 anos. 
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EIA Itapanhaú – Relatório de Informação Complementar 

Diagnóstico da Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú 

Objetivando uma análise integrada das possíveis alterações ambientais decorrentes da redução 
de vazão do rio Itapanhaú, sobre a vegetação existente à jusante da Captação, são aqui 
apresentadas informações relativas às formações vegetais de ocorrência no trecho de baixada, 
no município de Bertioga (até a foz do rio Itapanhaú).  

A fim de definir o grau de preservação existente sobre os ecossistemas presentes em AII, foi 
considerado o histórico de ocupação e de interferências antrópicas ou de conservação nessa 
região, utilizando-se dados secundários. Para tanto, foi dada ênfase à caracterização geral da 
paisagem, observando-se: (a) informações sobre os Biomas, representatividade pretérita e atual 
de suas diferentes fitofisionomias; (b) identificação das unidades de conservação existentes; e 
(c) identificação de áreas potenciais para formação de corredores ecológicos ou áreas de 
proteção. 

Uma avaliação mais detalhada se deu através da avaliação de dados secundários e primários, 
com enfoque para: (a) caracterização dos remanescentes florestais, considerando-se bioma, 
fitofisionomia; (b) identificação de espécies vegetais predominantes às margens do rio Itapanhaú, 
no trecho percorrido. 

Desta forma, o diagnóstico da flora visou fornecer elementos para a caracterização da vegetação 
neste setor da Área de Influência, gerando subsídios para: (a) avaliação de possíveis impactos 
decorrentes da redução da vazão; e (b) proposição de medidas mitigadoras e/ou de 
compensação, como alternativas para viabilização desse processo. Destaca-se que todo o 
trabalho foi conduzido de forma a observar os preceitos estabelecidos nas Leis Federais 12.651 
de 2012; 12.727 de 2012, e 11.428 de 2006, bem como o Decreto 6.660 de 2008. 

 

Metodologia  

No diagnóstico dos aspectos ambientais pertinentes à bacia do rio Itapanhaú na baixada, houve 
ênfase na caracterização geral da paisagem e na quantificação das diferentes fitofisionomias 
existentes em suas margens, por meio de informações bibliográficas, análise de imagens satélite, 
observações gerais de campo. 

Para tanto, foram especialmente utilizados dados obtidos nas seguintes fontes: (a) Inventário 
Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (São Paulo, 2005; IF, 2009); (b) 
“Mapeamento Preliminar da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica” (MMA, 2007); (c) Áreas 
Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade 
Brasileira (MMA/SBF, 2007); (d) “Mapa de Conectividade” (SMA, 2008); (e) Atlas Biota 
(<http://www.cria.org.br/mapcria>, 2015); além de dados provenientes de prefeituras, órgãos do 
governo e artigos científicos. 

As informações disponíveis, no entanto, apresentam diferenças quanto ao grau de detalhamento 
na classificação das diferentes fitofisionomias, que se devem ao tipo de objetivo dos 
mapeamentos e das fontes utilizadas. Também existem variações quantitativas associadas aos 
diferentes períodos em que se ocorreram as amostragens. Assim, o presente estudo procurou 
abordar de forma abrangente estes dados secundários, pautando-se naqueles com maior grau 
de detalhamento. 

O levantamento de campo ocorreu em dezembro de 2015 e contemplou: (a) Caracterização 
fitofisionômica das diferentes formações vegetais de ocorrência nas margens do médio e baixo 
rio Itapanhaú; (b) Levantamento florístico expedito, realizado nas margens do rio Itapanhaú. São 
descritos, a seguir, os procedimentos referentes a estes levantamentos. 

Caracterização Fitofisionômica: A descrição das fitofisionomias registradas seguiu critérios 
contidos no Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (KRONKA et al., 
2005), literatura específica para formações de Restinga no Estado de São Paulo (Lopes, 2007; 
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Instituto Ekos Brasil, 2008), bem como em orientações fornecidas pelos seguintes instrumentos 
legais: Resolução Nº 10 de 1993; Resolução MMA Nº 303 de 2002; e Resolução CONAMA nº 7 
de 1996.  

A fim de identificar as principais famílias e espécies vegetais de ocorrência na área de estudo, 
uma amostragem florística expedita foi realizada nas diferentes fitofisionomias, buscando-se 
cobrir, de forma integral, o percurso do rio Itapanhaú entre as coordenadas UTM 23k 382981.12 
m E 7362251.64 m S, próximo a foz (Km 4,2), e 392517.26 m E 7370108.28 m S, a montante da 
captação da Sabesp (Km 34,0).  

Uma identificação prévia das espécies foi realizada in loco, também sendo realizado registro 
fotográfico e coleta de material botânico para conferência e identificação das espécies. Os 
exemplares coletados foram preparados de acordo com a metodologia usual (Fidalgo & Bononi, 
1984; Mori et al., 1985). A identificação taxonômica foi realizada através de consulta à bibliografia 
especializada, herbários virtuais.  

As espécies foram classificadas seguindo APG III (2009) e comparadas com as seguintes listas: 
“Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção” (Instrução Normativa MMA 
nº 6, de 23/09/2008), bem como na “Lista Oficial de Espécies da Flora do Estado de São Paulo 
Ameaçadas de Extinção” (Resolução SMA n°48, de 21/09/04). 

 

Resultados 

Aspectos Gerais da Vegetação em Área de Influência Indireta – AII – Município de Bertioga 

A Baixada Santista é uma área sob forte pressão humana e que experimentou, historicamente, 
impactos oriundos da agricultura e extrativismo, e da rápida expansão urbana, portuária e 
industrial. Atualmente, é considerada predominantemente industrial, segundo caracterização do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 2004-2007, mas dispõe de um percentual razoável 
– superior a 60% – de seu território com cobertura vegetal nativa. 

Bertioga concentra grande parte da vegetação nativa da chamada UGRHI 07, com cerca de 
41.046 ha (83,5%) ocupados por vegetação remanescente, onde a vegetação secundária da 
Floresta Ombrófila Densa é a formação dominante (IF, 2009), sendo também de extrema 
relevância ecológica outros ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica, como 
manguezais e diversas formações sobre a planície costeira (Restinga), que cobrem a faixa 
litorânea.  

O município faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), bem como da Reserva 
Biosfera do Cinturão Verde (RBCV) estando inserida em zona de amortecimento, conectividade, 
e na zona núcleo (São Paulo: SMA, 2011). 

Áreas protegidas e de importância ambiental - Entre as áreas protegidas, com abrangência 
total ou parcial do município, estão: 

(a) RPPN Ecofuturo Bertioga e Mogi das Cruzes (Res. SMA 20 de 2009) Localizada em Mogi 
das Cruzes e Bertioga, possui 518,50 ha. 

(b) RPPN Costa Blanca (Res. SMA 7 de 2011): Localizada em Bertioga, possui 296,93 ha. 

(c) RPPN Hércules Florence 1 e 2 (Res. SMA 39 de 2012): Localizada em Bertioga, possui 
709,58 ha. 

(d) RPPN Hércules Florence 3,4,5, e 6 (Res. SMA 39 de 2012): Localizada em Bertioga, possui 
213,31 ha. 

(e) ARIE Itaguaré: Localizada em Bertioga, possui 58 ha. 

(f) Parque Estadual Restinga de Bertioga (Dec. Est. 56.500 de 2010): Localizado em Bertioga, 
possui 9.312,32 ha, tendo como objetivo a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e 
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do corredor biológico entre os ambientes marinho - costeiros, a Restinga e a Serra do Mar, 
formando um contínuo biológico. 

(g) APA Marinha do Litoral Centro (Dec. Est. 53.527 de 2008): Abrange um total de 453.082 ha, 
incluindo os municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, 
Itanhaém, Peruíbe. Possui um Conselho gestor misto e tem por finalidade proteger, ordenar, 
garantir e disciplinar o uso racional dos recursos ambientais desta região. 

(h) Área Prioritária de Manejo - APM do PESM - Área 5, Circuito Itapanhaú, Núcleo Itutinga-
Pilões: É composto pelas trilhas ao longo dos rios Itapanhaú e Itatinga, ambas de travessia da 
serra desde o planalto até a planície de Bertioga. A trilha do Itapanhaú tem seu início na própria 
rodovia Mogi/Bertioga, e vêm sendo operado atualmente, sendo que o Caminho do Mar é gerido 
pela EMAE - Empresa Metropolitana de Energia, com interesse também das respectivas 
prefeituras municipais. 

(i) ANT Serra do Mar e de Paranapiacaba (Resolução de Tombamento 40 de 1985). 

(j) Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões (Dec. Est. 10.251 de 1977 e 13.313 
de 1979; Dec. Est. 19.448 de 1982). 

 

B) REPRESENTATIVIDADE AMBIENTAL DA VEGETAÇÃO NATIVA EM BERTIOGA; CORREDORES 

ECOLÓGICOS E ÁREAS PRIORITÁRIAS À CONSERVAÇÃO 

Conforme anteriormente destacado, as Unidades de Conservação presentes na área de estudo, 
encontram-se total ou parcialmente abrangidas pela Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de 
São Paulo e pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com grau de prioridade muito alto e 
extremamente alto para conservação, estando ainda relacionadas com as zonas de transição e 
amortecimento e zona núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Itutinga/Pilões 
(PESM), que apresenta importância extremamente alta para a biodiversidade, com prioridade de 
ação extremamente alta entre as Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA/SBF – 2007); destacando, com 
isto, a importância ambiental desta região e de seus ecossistemas.  

O mapa síntese das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade apresenta as áreas 
mais importantes para a conservação da biodiversidade de acordo com análise integrada e 
interdisciplinar. Nele, foram selecionadas 11 áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade do PESM e, de acordo com a caracterização e justificativas apresentadas, foram 
considerados de alta prioridade os trechos bem preservados da floresta de encosta da Serra do 
Mar (Floresta Ombrófila Densa Submontana) e que conectam a Floresta Alta de Restinga do 
litoral (Terras Baixas) com a floresta da crista da Serra do Mar (Alto Montana), apresentando, 
além da importância da manutenção da diversidade local de cada formação (diversidade alfa), a 
conservação de todo o gradiente (diversidade beta). Todos os trechos de vegetação secundária 
foram considerados de média prioridade para a conservação. 

Em 2008, foi divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente o “Mapa de Conectividade 
do Estado de São Paulo”, o qual agrupa informações presentes nos mapas de “Áreas prioritárias 
para incremento da conectividade” e “Áreas prioritárias para criação de Unidades de 
Conservação”, resultantes do Projeto Biota FAPESP, identificando os fragmentos que 
considerados prioritários para conservação e a possibilidade de interligação desses fragmentos 
pela restauração das matas ciliares, funcionando como corredores ecológicos.  

De acordo com o Mapa de Conectividade (2008), Bertioga tem seu território classificado entre 
graus 1 e 4, numa escala até 8, em prioridade para estudos e conservação em função de sua 
importância para a conectividade da vegetação remanescente.  

Vale ressaltar que o termo Corredor Ecológico se encontra relacionado tanto com a função de 
facilitador para o trânsito da fauna entre fragmentos remanescentes (Resolução CONAMA 09 de 
1996), quanto seu papel na facilitação do fluxo de genes e o movimento da biota (Lei 9.985 de 
2000). Em ambos os casos este papel é fundamentalmente cumprido através das formações 
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ciliares. Ao longo da planície costeira são observados numerosos cursos d’água, em sua maioria 
de pequeno porte mas que, apresentando cobertura vegetal significativa, potencialmente 
desempenham o papel de corredores ecológicos. 

A Figura 1 apresenta uma caracterização abrangente da cobertura vegetal na área do presente 
estudo (Sinbiota, 2015). 

FIGURA 1. FORMAÇÕES VEGETAIS EXISTENTES NO ENTORNO DO MÉDIO E BAIXO ITAPANHAÚ 

 
Fonte: http://sinbiota.biota.org.br/atlas/ 

 

       Formação Arbórea Arbustiva –herbácea de Terrenos Marinhos Recentes  

       Formação Arbórea Arbustiva –herbácea de Terrenos Marinhos Lodosos  

       Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 

       Floresta Ombrófila Densa Submontana 

       Floresta Ombrófila Densa Montana 

 

C) ESTUDOS DESENVOLVIDOS EM BERTIOGA 

Na planície costeira de Bertioga destaca-se, em área, o ecossistema Restinga que, no sentido 
geomorfológico, é a paisagem Quaternária arenícola marítima que se distingue dos litorais 
rochosos (costões) e lamosos (Manguezais). 

Historicamente a região de interesse vem sendo alvo de estudos detalhados, onde se destacam 
aqueles realizados dentro do chamado “Polígono Bertioga”, área atualmente transformada em 
Parque Estadual Restinga de Bertioga (INSTITUTO EKOS BRASIL, 2008). 

Entre os trabalhos recentes desenvolvidos em formações de Restinga, destacam-se: (a) 
Levantamento florísticos e fitossociológicos, desenvolvidos por Guedes et al. (2006), em dois 
fragmentos localizados no limite entre a planície do Itaguaré com a planície do Itapanhaú, por 
Martins et al. (2008), em comunidades vegetais de Restinga em Bertioga, e por Sobrinho (2012), 
em tipologias florestais ocorrentes em diferentes sub-biomas de planície costeira e baixa encosta 
de Bertioga; (b) Estudos nas bacias dos Rios Itaguaré e Guaratuba, realizados por Moreira 
(2007), investigando associações entre os solos, os ambientes sedimentares quaternários e as 
fitofisionomias de planície costeira e baixa encosta, e por Lopes (2007), mapeando e 
caracterizando formações florestais de planície costeira e baixa encosta e sua relação com o 
substrato geológico; (c) Estudo sobre a relação entre solo-relevo-substrato geológico na planície 
costeira de Bertioga, realizado por Martins (2009).  

Considerando-se a forte relação existente entre as formações vegetais da planície costeira com 
o tipo de solo e relevo, são consideradas, no presente levantamento, informações extraídas de 
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Moreira (2007), que realizou uma correlação entre as características litológicas, geomorfológicas 
e de solos com as fitofisionomias de Restinga, em Bertioga, seguidas pela Figura 2, que 
apresenta uma síntese das informações referentes à caracterização do substrato geológico no 
município (Souza, 2007). 

Unidades Quaternárias – Formações vegetais de Restinga (Moreira, 2007): 

LHF - Floresta Alta de Restinga (FaR), Floresta de Transição Restinga-Encosta (FTr), Floresta 
Alta de Restinga Úmida (FaRu), Floresta Paludosa (FPa). 

- Depósitos fluviais holocênicos a atuais constituídos de sedimentos arenosos, síltico-arenosos 
e cascalhos; NA: 0,50– 1,20 m (estação seca). 

- Planícies de inundação, depósitos de leito e terraços fluviais baixos. 

- Gleissolos háplicos e melânicos 

LMP - Floresta de Transição Restinga-Encosta (FTr). 

- Depósitos mistos não individualizados formados por sedimentos aluviais e colúvios de baixada, 
de idade holocênica a atual; NA: 0,20–1,10 m (estação seca). 

- Planície sedimentar de muito baixa declividade localizada ao fundo da planície costeira. 

- Neossolos fluvicos, gleissolos háplicos, cambissolos fluvicos e háplicos. 

LCD e Cx-LCD- Floresta Paludosa (FPa) (paleolagunas mais profundas); Floresta Alta de 
Restinga Úmida (FaRu) (paleolagunas mais rasas). 

- Depósitos paleolagunares a lacustres pelíticos (podendo estar recobertos por colúvios de 
baixada e depósitos aluviais), constituídos de sedimentos pelítico-orgânicos a areno-
sílticoargilosos, de idade holocênica a atual; NA: aflorante - 0,20m (estação seca). 

- Complexo formado por depressões paleolagunares que entremeiam terraços marinhos 
pleistocênicos mais altos e muito erodidos (Cx- LPTa). 

- Depressões paleolagunares holocênicas amplas e colmatadas localizadas no centro das 
planícies costeiras; pequenas depressões paleolagunares entremeando restos de terraços 
marinhos pleistocênicos mais altos (LPTa), formando um complexo (Cx-LPTa/LCD) não 
individualizável na escala de mapeamento. 

- Organossolos sápricos e fíbricos (em Cx-LCD/FaRu); gleissolos melânicos e háplicos 
(localmente). 

LHTb - Floresta Baixa de Restinga (FbR), Floresta Alta de Restinga (FaR). 

- Depósitos marinhos constituídos de areias muito finas a finas de idade holocênica, às vezes 
recobertos por depósitos dunares holocênicos a atuais; NA: 0,40-1,20 m (estação seca). 

- Cordões litorâneos (bastante ondulados).  

- Neossolos quartzarênicos, espodossolos humilúvicos. 

LHTa - Floresta Alta de Restinga (FaR). 

- Depósitos marinhos constituídos de areias muito finas a finas de idade holocênica, às vezes 
recobertos por depósitos dunares holocênicos; NA: 0,50-1,50 m (estação seca). 

- Terraços marinhos mais baixos e mais próximos à linha de costa (suavemente ondulados). 

- Espodossolos humilúvicos. 

LPTb - Floresta Alta de Restinga (FaR). 

- Depósitos marinhos constituídos de areias muito finas a finas, de idade pleistocênica mais 
jovem, podendo estar recobertos por depósitos dunares holocênicos; NA: 0,70-2,70 m (estação 
seca). 
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- Terraços marinhos intermediários (planos, localmente ondulados).  

- Neossolos quartzarênicos, espodossolos humilúvicos e ferri-humilúvicos 

LPTa - Floresta Alta de Restinga (FaR). 

- Depósitos marinhos constituídos de areias muito finas a finas de idade pleistocênica mais 
antiga, podendo estar recobertos por depósitos dunares; NA: 1,0 - >3,0 m (estação seca). 

- Complexo formado por LPTa erodido e entremeado por depósitos paleolagunares holocênicos 
(Cx-LCD). 

- Terraços marinhos mais elevados e mais distais da linha de costa, formando montículos 
isolados, planos e pouco extensos; em geral entremeados por pequenas depressões 
paleolagunares, formando um complexo (Cx-LPTa/LCD) não individualizável na escala de 
mapeamento. 

- Neossolos quartzarênicos, espodossolos ferrilúvicos neossolos quartzarênicos, espodossolos 
ferrilúvicos 

Cx-LPTa LPF - Floresta Aluvial (FAL). 

- Depósitos fluviais constituídos de sedimentos arenosos, sílticoarenosos e cascalhos, de idade 
pleistocênica; NA: 0,50-1,50 m (estação seca). 

- Terraços fluviais alçados (planos e amplos) e sempre em associação com LPTa e Cx-LPTa. 

- Gleisssolos háplicos, cambissolos flúvicos; neossolo flúvico. 

LCR - Floresta de Transição Restinga-Encosta (FTr). 

- Depósitos de encosta com sedimentos coluviais, de tálus e de leques aluviais, de idade 
pleistocênica a atual, constituídos de sedimentos de matriz areno-síltico-argilosa com grânulos 
dispersos até matacões; NA: ≥2,0 m (estação seca). 

- Rampas de baixa declividade localizadas na baixa encosta, às vezes adentrando a planície 
costeira (leques aluviais). 

- Neossolos regolíticos, cambissolos háplicos, latossolo amarelo. 

Dentre as formações vegetais citadas FbR, FaR, FPa e FTr constam na Resolução CONAMA 
07/1996. FAL e FaRu não constam, mesmo sendo muito distintas das demais, razão pela qual 
estudos realizados por Lopes (2007) e Souza & Moreira (2007) indicam a necessidade da 
inclusão das mesmas na referida Resolução. 
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FIGURA 2. UNIDADES GEOLÓGICAS QUATERNÁRIAS EXISTENTES NO MÉDIO E BAIXO ITAPANHAÚ 

 

 

 

Fonte: Souza, 2007. 
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D) CARACTERIZAÇÃO DAS TIPOLOGIAS VEGETACIONAIS EM BERTIOGA 

Os limites de distribuição do Bioma Mata Atlântica alcançam desde as formações Ombrófilas 
restritas ao complexo montanhoso da Serra do Mar, formações de Restingas e Manguezais, até 
as formações Estacionais Semidecíduas ou Decíduas do interior do país. Suas diferentes 
formações apresentam forte relação florística com fatores como umidade do solo e variação de 
precipitação ao longo do ano (Oliveira-Filho & Fontes, 2001; Rizzini, 1997). 

Em Bertioga, observam-se diferentes formações vegetais representativas da Mata Atlântica e 
seus ecossistemas associados, reconhecendo-se ali um grande espectro de fitofisionomias e 
áreas com vários estados de conservação (Pedreira, 1998; Rossi, 1999; Girardi, 2001).  

Em trabalhos recentes realizados neste município, nas bacias dos Rios Itaguaré e Guaratuba, 
Lopes & Souza (2007) e Souza et al. (2007) destacam a existência de fisionomias variadas, 
associadas à planície costeira e baixa encosta da Serra do Mar, em especial: Manguezal, 
Floresta Baixa de Restinga, Floresta Alta de Restinga (subdividida em Seca e Úmida), Floresta 
Paludosa, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, e Floresta Aluvial. 

A formação genericamente denominada de “Vegetação de Restinga” envolve o conjunto de 
comunidades vegetais que ocupam a planície costeira e podem avançar pelas baixas e médias 
encostas da Serra do Mar (no caso do litoral bordejado por ela), que se apresentam 
fisionomicamente distintas. Devem ser consideradas comunidades geo-pedológicas, por 
dependerem essencialmente das características do substrato geológico sedimentar (tipo de 
sedimento, relevo, drenagem e evolução) e da evolução dos seus solos (Souza et al., 2008). 

Observa-se, em linhas gerais, que a distribuição das principais formações vegetais se encontra 
associada às unidades geomorfológicas e, também, ao gradiente de altitude, que reflete 
fisionomias diferentes de acordo com as variações ecotípicas das faixas altimétricas, resultando 
em ambientes distintos (Souza et al., 2008). 

Próximo à encosta, sobre sedimentos mistos marinhos e continentais, desenvolve-se vegetação 
denominada floresta ombrófila densa das terras baixas, ou segundo a Resolução CONAMA Nº 
7 de 1996, Floresta de Transição Restinga-Encosta (Instituto Ekos Brasil, 2008).  

No setor de estuário ocorrem, nas várzeas dos rios, zonas de maior ou menor influência da maré, 
condicionadas pela topografia e pela dinâmica de deposição de material nos bancos arenosos 
entre os meandros, formando-se, assim, um gradiente de vegetação afetado pelo regime de 
marés. Nestas áreas, é observada a ocorrência de Manguezais, correspondentes à vegetação 
de fisionomia florestal que ocupa a planície intertidal, periodicamente inundada pelas marés. 

Entre os cordões arenosos, onde se formam depressões úmidas, ocorre a floresta 
permanentemente inundada ou floresta paludosa. Nesta floresta, aparecem comunidades ricas 
em caxeta (Tabebuia cassinoides) e guanandi (Callophyllum brasiliensis). Porém, nos casos em 
que os cordões são muito próximos, não existe depressão úmida entre eles (Instituto Ekos Brasil, 
2008). 

A distribuição das comunidades de Restinga segue um padrão geral. A partir da linha da praia: 
sobre dunas de areia, tem-se uma cobertura herbácea, denominada “vegetação pioneira de 
dunas” (Huek, 1955, apud Girardi, 2001). Logo após esta faixa, encontra-se uma vegetação 
herbáceo-arbustiva, denominada de Escrube (Eiten, 1970) ou “Jundu”, que ocorre sobre cordões 
arenosos mais estáveis. Sobre cordões litorâneos mais antigos, desenvolve-se formação 
florestal semelhante à mata da encosta atlântica, porém menos exuberante (Mantovani, 1992).  

A fim de facilitar comparações entre as observações realizadas em campo e dados presentes 
em literatura, a seguir, passam a ser detalhadas as principais características das formações 
registradas em Bertioga, tendo como suporte informações extraídas de estudos realizados na 
região, especialmente os relativos ao “Polígono Bertioga” (Instituto Ekos Brasil, 2008). 
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Floresta Ombrófila Densa Submontana (FSM) - Trata-se de uma formação florestal que se 
desenvolve sobre o relevo montanhoso das encostas da Serra do Mar e morros isolados, em 
altitudes que variam de 50 a 500 m (Veloso, 1992), com solos de origem nos períodos Pré 
Cambriano e Mesozóico. Sua vegetação é caracterizada pela presença de macro e 
mesofanerófitos, além de lianas e epífitos em abundância. Apresenta dossel contínuo e possui 
altura média de 20 m, com emergentes chegando a 30 m. O sub-dossel é caracterizado por 
jovens arbóreos, Euterpe edulis (Palmito-juçara), palmeiras arbustivas (e.g. Geonoma spp.) e 
samambaias arborescentes (Rizzini, 1997). Entre as famílias com destaque em número de 
espécies estão: Myrtaceae, Arecaceae, Fabaceae, Rubiaceae, Lauraceae e Melastomataceae. 
Exemplos de espécies representativas desta formação são: Bathysa australis, Cabralea 
canjerana, Chrysophyllum spp., Cryptocarya moschata, Hyeronima alchorneoides, Ocotea 
catharinensis, Sloanea guianensis e Euterpe edulis (Rodrigues, 2005).  

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (FTB) - Também chamada de Floresta de 
Transição Restinga-Encosta, esta formação florestal se desenvolve sob a planície costeira, 
formadas por depósitos coluvionares da Serra do Mar (Veloso, 1992); principalmente entre 
altitudes de 5 a 50 m.  

Assim como a FSM, é caracterizada pela presença de macro e mesofanerófitos, lianas e epífitas. 
Seu dossel é contínuo, geralmente mais baixo que a última formação (c.a. 18 m de altura). 
Algumas espécies que indicam esta formação são: Myrocarpus frondosus, Pterocarpus rohrii, 
Vochysia bifalcata, Buchenavia kleinii, Cariniana estrellensis, Cryptocarya moschata, Psychotria 
nuda, Cyathea delgadii e Alsophila sternbergii. 

Restingas (RES): Trata-se da vegetação que se desenvolve sobre sedimentos arenosos 
marinhos, depositados recentemente (aproximadamente 8 mil anos atrás), após inúmeras 
transgressões e regressões marinhas. Sobre essas planícies arenosas se desenvolve um 
complexo vegetacional com características florísticas e estruturais bastante peculiares. Este 
complexo se forma ao longo de um gradiente entre o mar e a Serra do mar e é determinado 
principalmente pelo teor de matéria orgânica e de nutrientes no solo, salinidade, ventos, 
características físicas do substrato e profundidade do lençol freático.  

Em Bertioga, a Restinga engloba diferentes formações com distinções florísticas e fisionômicas, 
com ocorrência em solos de origem no Pleistoceno e no Holoceno. Apesar da aparente 
homogeneidade, as formações de Restinga encontram-se sobre variações locais, que levam a 
alterações florísticas e estruturais em pequena escala. Cabendo ressaltar que, dependendo do 
local, nem sempre todas as formações, aqui descritas, são observadas:  

• Floresta Alta de Restinga (FaR): ocorre sob os depósitos marinhos mais antigos, onde já 
existem maiores teores de matéria orgânica no solo e maior fertilidade do solo. Pode ser ainda 
subdividida em duas feições: a Fl. Alta de Restinga Seca – FaRs, e Fl. Alta de Restinga Úmida 
– FaRu. Suas características estruturais (i.e. estratificação vertical, altura média do dossel) são 
basicamente as mesmas e se assemelham às características da FTB, porém existem diferenças 
em relação à sua composição florística.  

Espécies arbóreas abundantes nestas formações são: Calophyllum brasiliense, Manilkara 
subsericea, Ocotea pulchella, Psidium cattleyanum, Schefflera angustissima, Tapirira guianensis 
e Amaioua intermedia (Brasil, 1996; Sampaio et al. 2005). Havendo grande diversidade e 
densidade de epífitas (Breier, 2005).  

Nos estudos desenvolvidos para o “Polígono Bertioga” (Instituto Ekos Brasil, 2008), espécies que 
ocorreram apenas nestas formações foram Abarema brachystachya, Daphnopsis racemosa, Ilex 
theezans, Geonoma schottiana, Gordonia fruticosa, Licania kunthiana, Marlierea racemosa, 
Ocotea aciphylla, Ocotea pulchella, Ocotea venulosa, Myrsine venosa e Syagrus romanzoffiana.  

• Floresta Paludosa (FPa): Em alguns trechos da Floresta Alta de Restinga, existem afloramentos 
do lençol freático, que podem ser permanentes, formando a Floresta Paludosa ou Caxetal, que 
possui estrutura mais baixa (8 a 10 m de altura), mais aberta e com menor diversidade que as 
demais formações florestais da Restinga (BRASIL, 1996). Também possui particularidades 
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quanto à sua flora. Altas densidades de Tabebuia cassinoides e/ou Calophyllum brasiliense são 
indicadoras deste tipo de formação, que possui pequena densidade de lianas.  

• Floresta Baixa de Restinga (FbR): Com vegetação predominantemente composta por árvores 
de pequeno e médio porte, forma um dossel mais aberto e baixo (média de 8m de altura). Em 
alguns locais, ocorrem grandes densidades de espécies como Clusia criuva e Psidium 
cattleyanum. Espécies comuns nesta formação, dentro do chamado “Polígono Bertioga”, foram: 
Andira fraxinifolia, Erythrina speciosa, Eugenia astringens, Eugenia speciosa, Psidium 
cattleyanum, Ternstroemia brasiliensis, Bromelia antiacantha e Quesnelia arvensis (Instituto 
Ekos Brasil, 2008).  

• Restinga Arbustiva (RA) - Escrube: Trata-se de uma vegetação de porte arbustivo (máx. 4 m 
de altura) constituída por ervas e arbustos isolados, entremeados por areia exposta e trechos 
com finas camadas de serapilheira. Esta formação, também conhecida como Escrube Pós-praia, 
ocorre, de forma restrita, em áreas mais preservadas à beira da praia, estado localizada entre a 
faixa de vegetação de dunas e a Floresta de Restinga. Nos estudos desenvolvidos para o 
“Polígono Bertioga” (Instituto Ekos Brasil, 2008), algumas espécies características foram: 
Varronia curassavica, Chrysobalanus icaco, Eugenia astringens, Inga sp., Guapira opposita, 
Lantana undulata, Myrsine guianensis, Myrsine parvifolia, Schinus terebenthifolia e Epidendrum 
fulgens. 

• Restinga Herbácea (RH) – Vegetação pioneira de Dunas: Trata-se de vegetação 
predominantemente herbácea que está sobre influência direta do mar (ação de ondas, ventos e 
sprays marinhos), desenvolvendo-se sobre solo instável, frequentemente removido pela ação 
das ondas e marés. Ocorre de forma restrita à beira da praia, com maior diversidade de espécies 
em áreas com baixa interferência antrópica. Boa parte de suas espécies cresce através de 
estolões ou rizomas, formando touceiras. Algumas das espécies mais comuns nesta formação 
são: Acicarpha bonariensis, Blutaparon portulacoides, Ipomoea tiliacea, Ipomoea pes-caprae e 
Polygala cyparissias.  

Destaca-se que os estudos desenvolvidos na região de Bertioga identificaram a necessidade de 
uma readequação dos termos conferidos às formações de Restinga, onde os resultados 
apontaram para que essas fitofisionomias sejam reconhecidas como de clímax geo-pedológico, 
ao invés de clímax edáfico (Souza & Moreira, 2007). 

Assim, as Florestas Baixa e Alta de Restinga (florestas não inundáveis) estão sempre associadas 
a Cordões Litorâneos e Terraços Marinhos (Pleistocênicos e Holocênicos), com associações de 
Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos. As Florestas Alta de Restinga Úmida e Paludosa 
(inundáveis) estão associadas a Depressões Paleolagunares Holocênicas com associações de 
Organossolos e Gleissolos. A Floresta Aluvial e a Floresta de Transição Restinga-Encosta 
encontram-se sobre terrenos de sedimentação continental (Depósitos Mistos e de Encosta), com 
Neossolos, Gleissolos, Cambissolos e Latossolos. Enquanto o Manguezal ocorre sobre Planícies 
de Maré atuais, geralmente com Neossolos Quatzarênicos, a Vegetação de Praias ocorre no 
pós-praia, em áreas onde a praia não se encontra em erosão; e o Escrube ocupa faixas estreitas 
frontais dos Cordões Litorâneos Holocênicos, junto às praias, em áreas ameaçadas de erosão 
costeira. 

Manguezal (Mg): também conhecida como vegetação pioneira com influência fluvio-marinha, os 
manguezais são formações bastante peculiares que crescem sobre ambientes salobros e 
lodosos, em solos formados a partir do Holoceno. Formações existentes junto à foz dos rios 
Itaguaré e Guaratuba, foram subdivididas em Mangue Alto, Mangue Baixo e Superfície Arenosa 
com Vegetação Esparsa (Herz, 1991). 

Sua vegetação é especialmente adaptada à alta salinidade e baixo teor de oxigênio do solo. Tais 
restrições ambientais geram um ambiente cuja flora arbustivo-arbórea é pobre, caracterizada por 
poucas espécies. São elas: Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa 
e Conocarpus erectus.  
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Quanto a ecologia de manguezal e a distribuição espacial das plantas de mangue ao longo do 
gradiente de inundação e ao longo do estuário, algumas informações já estão bastante descritas 
em literatura (Ellison et al., 1999; Plou et al., 2006; Petri et al., 2011.). Sabe-se, por exemplo, que 
as espécies de mangue apresentam variações quanto à preferência por locais onde irão habitar.  

Laguncularia racemosa cresce sobre uma grande variedade de condições, mas, em geral, 
prefere locais onde as inundações pelas marés são menos frequentes e intensas, sendo 
dominante onde a salinidade da água intersticial é baixa (Jiménez, 1985a). Além disso, L. 
racemosa é considerada espécie pioneira de mangue, sendo intolerante a sombra. Rhizophora 
mangle por sua vez, responde fortemente a mudanças na microtopografia e a fatores tais como 
oscilação no nível da água, drenagem do solo e salinidade do sedimento; assim, esta espécie se 
desenvolve melhor nas partes mais baixas do estuário, onde a água está sempre em movimento 
e em solos com alta frequência e inundação das marés (Jiménez, 1985b).  

Desta forma, pode-se afirmar que a zonação de espécies de mangue reflete respostas 
ecofisiológicas de suas plantas a uma série de gradientes ambientais. Isto é, a combinação de 
fatores tais como frequência e duração da inundação, salinidade da água intersticial e porosidade 
do sedimento, contribuem fortemente para determinar que plantas ocorrerão no local (Woodroffe, 
1992). Espera-se, desta forma, que alterações na quantidade e qualidade da água do rio 
Itapanhaú interfiram na dinâmica e distribuição das espécies existentes em seus Manguezais.  

Na região estuarina de Santos e Bertioga, Rhizophora ou Avicennia dominam as franjas dos 
bosques, enquanto a parte interna pode ser ocupada pelas duas espécies anteriores ou por 
Laguncularia, formando bosques mistos (Schaeffer-Novelli, 1999). 

Outras espécies ocorreram associadas aos manguezais, denominadas vegetação protetora de 
mangue: Talipariti pernambucense, Varronia curassavica, Eugenia astringens, Myrsine parvifolia 
e Schinus terebinthifolia. Nos estudos desenvolvidos para o “Polígono Bertioga” (Instituto Ekos 
Brasil, 2008) foi marcante a presença de Vriesea rodigasiana, nas áreas de mangue baixo, e de 
Spartina alterniflora, ao redor do manguezal.  

Floresta Aluvial (FA): Trechos de Floresta Ombrófila Densa Ribeirinha que se devolvem sobre 
os terraços aluviais antigos das planícies quaternárias (Lopes, 2007), apresentam estrutura 
geralmente próxima à matriz florestal circundante, mas com presença de elementos típicos de 
ambientes ribeirinhos. A floresta aluvial apresenta grande a diversidade de espécies, sendo 
muito frequente a presença de Alchornea triplinervia, Malouetia cestroides, Coussapoa 
microcarpa, Cupania oblongifolia, Pterocarpus rohrii, Hyeronima alchorneoides, Amaioua 
intermedia, Eriotheca pentaphylla, Magnolia ovata, entre outras. As árvores são de grande porte, 
e as emergentes podem ultrapassar os 30 metros de altura. 

 

E) CARACTERIZAÇÃO DAS TIPOLOGIAS VEGETACIONAIS NO RIO ITAPANHAÚ, NO TRECHO DE 

PLANÍCIE, EM BERTIOGA 

Neste item são apresentadas informações obtidas em campo, em 01/12/2015, para 
reconhecimento das fitofisionomias existentes às margens ao rio Itapanhaú, bem como das 
espécies predominantes nestes trechos.  

A Tabela 1 resume informações gerais sobre os pontos de amostragem, e as Fichas a seguir 
apresentam um detalhamento das observações colhidas em cada local. 

Cabe destacar que, em função do caráter expedito do presente levantamento e considerando-se 
a complexidade destes ecossistemas, a determinação das fitofisionomias ocorreu de forma mais 
abrangente, estando pautada nas observações de campo, associadas às informações referentes 
ao substrato geológico e formações vegetais registradas em literatura (Souza, 2007; Lopes, 2007 
e Souza & Moreira, 2007).  
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TABELA 1. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DAS FITOFISIONOMIAS EXISTENTES ÀS MARGENS DO RIO ITAPANHAÚ 

Ponto Coordenada UTM 23k 
Local da coordenada 
Margem - Sentido foz 

Distância 
da Foz 

Fisionomia 

345 382981.12 m E 7362251.64 m S Esquerda Km 4,2  Manguezal 

344 382568.85 m E 7363862.84 m S Direita Km 7,0 Manguezal 

MPR 383356.00 m E 7364893.00 m S Esquerda Km 9,8 Manguezal e Fl. Alta de Restinga 

343 384472.02 m E 7365780.48 m S Direita Km 12,1 Manguezal 

342 385559.92 m E 7365975.98 m S Esquerda Km 14,1 Manguezal e Fl. Alta de Restinga Úmida 

341 385963.61 m E 7366010.06 m S Direita Km 14,7 Manguezal e Fl. Alta de Restinga Úmida 

340 385609.73 m E 7366622.47 m S Direita Km 15,5 Manguezal e Fl. Alta de Restinga Úmida 

339 386181.47 m E 7367318.80 m S Direita Km 16,6 Fl. Alta de Restinga Úmida, Fl. Paludosa  

338 386428.68 m E 7367852.27 m S Direita Km 17,3 Floresta Paludosa 

337 386673.01 m E 7368312.20 m S Esquerda Km 17,9 
Fl. Aluvial e Fl. Alta de Restinga Úmida, Fl. 
Paludosa 

336 387260.66 m E 7367877.35 m S Esquerda Km 19,0 Floresta Aluvial 

M20 387906.59 m E 7368333.05 m S Região central do rio Km 20,0 Floresta Aluvial e Floresta Paludosa 

335 388732.19 m E 7368041.88 m S Região central do rio Km 21,6 Floresta Aluvial e Floresta Paludosa 

334 388781.52 m E 7368075.36 m S Região central do rio Km 21,65 Floresta Aluvial e Floresta Paludosa 

333 389459.41 m E 7367467.00 m S Direita Km 23,0 Fl. Aluvial e Fl. Alta de Restinga 

332 389325.22 m E 7368043.83 m S Esquerda Km 24,0 Floresta Aluvial e Floresta Paludosa 

331 389038.51 m E 7368382.67 m S Direita Km 24,5 Floresta Aluvial 

MI225 388991.96 m E 7368707.00 m S Região central do rio Km 25,0 Floresta Aluvial 

330 389472.84 m E 7368774.51 m S Região central do rio Km 25,6 Floresta Aluvial 

329 389330.16 m E 7369162.00 m S Direita Km 27,0 Floresta Aluvial 

MI28 390067.02 m E 7369273.08 m S Região central do rio Km 28,0 Floresta Aluvial 

328 389761.70 m E 7369074.61 m S Região central do rio Km 28,4 Floresta Aluvial 

327 389932.81 m E 7368740.34 m S Região central do rio Km 29,1 Floresta Aluvial 

MI30 390416.23 m E 7369163.87 m S Região central do rio Km 30,0 Floresta Aluvial 

R30 390471.74 m E 7369124.59 m S Região central do rio Km 30,0 Floresta Aluvial 

R31 390760.72 m E 7369677.71 m S Região central do rio Km 31,0 Floresta Aluvial 

R34 392517.26 m E 7370108.28 m S Região central do rio Km 34,0  Fl. de Transição Restinga-Encosta; Fl. Aluvial 
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Fitofisionomias ocorrentes nas margens do Médio e Baixo rio Itapanhaú 
Fichas de Documentação 

 
Ponto R34 

Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 34,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 392517.26 m E 7370108.28 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta de Transição Restinga-Encosta; Floresta Aluvial - Margens direita e 
esquerda, sentido foz 
(Captação da Sabesp em parte da margem esquerda) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Euterpe edulis, Inga marginata, Miconia sp., Myrcia sp., Ocotea sp., Senna 
multijuga, Schizolobium parahyba, Piper spp., Alsophila sp., Anthurium spp., 
Phylodendron spp. 
 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita – sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto R31 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 31,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 390760.72 m E 7369677.71 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Alchornea triplinervia, Marlierea tomentosa, Inga marginata, Inga sp., Sapium 
grandulosum, Myrcia spp., Cupania sp., Anthurium spp., Phylodendron spp. 
 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Serra do Mar
 

 
 

Margem Direita – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto R30 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 30,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 390471.74 m E 7369124.59 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Alchornea triplinervia, Marlierea tomentosa, Sapium grandulosum, Myrcia spp., 
Cupania sp., Geonoma sp., Anthurium spp., Phylodendron spp. 
 

Dossel Contínuo – com indivíduos arbóreos entre 3 e 6 metros de altura 
Sub bosque Presente. 
Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  

 
Sentido Foz do Itapanhaú

 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 327 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 29,1 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389932.81 m E 7368740.34 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
(Ocupação antrópica em parte da margem esquerda) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Alchornea triplinervia, Marlierea tomentosa, Myrcia spp., Eugenia spp., 
Tibouchina sp., Phylodendron spp. 

Ocorrência de epífitas Baixa ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 328 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 28,4 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389761.70 m E 7369074.61 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Alchornea triplinervia, Marlierea tomentosa, Cupania sp., Myrcia spp., Eugenia 
spp., Eriotheca pentaphylla, Tibouchina sp., Manilkara subsericea, 
Phylodendron spp. 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto MI28 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 28,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 390067.02 m E 7369273.08 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Alchornea triplinervia, Marlierea tomentosa, Eriotheca pentaphylla, Myrcia spp., 
Eugenia spp., Manilkara subsericea, Inga sp., Cecropia sp., Phylodendron spp., 
Hedychium coronarium 
 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 329 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 27,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389330.16 m E 7369162.00 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Cupania sp., Marlierea tomentosa, Tibouchina sp., Coussapoa microcarpa, 
Alchornea triplinervia, Euterpe edulis, Bactris setosa, Eriotheca pentaphylla, 
Myrcia spp., Eugenia spp., Anthurium spp., Phylodendron spp. 
 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 330 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 25,6 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389472.84 m E 7368774.51 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
(Ocupação antrópica em parte da margem esquerda) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Marlierea spp., Myrcia spp., Eugenia spp., Vochysia bifalcata, Tibouchina sp., 
Coussapoa microcarpa, Alchornea triplinervia, Swartzia sp., Eriotheca 
pentaphylla, Anthurium spp., Phylodendron spp. 
 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú
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Ponto MI25 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 25,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 388991.96 m E 7368707.00 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Marlierea spp., Myrcia spp., Eugenia spp., Coussapoa microcarpa, Alchornea 
triplinervia, Eriotheca pentaphylla, Guapira opposita, Swartzia sp., Cupania sp., 
Taripariti pernambucensis, Phylodendron spp., Anthurium spp. 
 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 331 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 24,5 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389038.51 m E 7368382.67 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margem direita e esquerda, sentido foz 
(Ocupação antrópica em parte da margem esquerda) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Marlierea spp., Myrcia spp., Eugenia spp, Miconia spp., Cupania sp., Taripariti 
pernambucensis, Phylodendron spp., Anthurium spp. 
 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Serra do Mar
 

 
 

Lado Esquerdo – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 332 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 24,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389325.22 m E 7368043.83 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
Floresta Paludosa – Margem esquerda, sentido foz 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Marlierea spp., Myrcia spp., Eugenia spp., Cupania sp., Phylodendron spp., 
Anthurium spp. 
Calophyllum brasiliense, Taliparite pernambucensis, Acrostichum sp. 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 333 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 23,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389038.51 m E 7368382.67 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial – Margem direita, sentido foz 
Floresta Alta de Restinga – Margem esquerda, sentido Foz 
(Ocupação antrópica em parte da margem esquerda) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Myrcia spp., Eugenia spp., Cupania sp., Platymiscium floribundum, 
Calophyllum brasiliense, Phylodendron spp. 
 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Serra do Mar
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 334 e 335 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 21,6 e 21,65 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 389038.51 m E 7368382.67 m S 

23 k 388732.19 m E 7368041.88 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
(Com ocorrência de trechos de Floresta Paludosa) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Myrcia spp., Eugenia spp., Syagrus cf. pseudococos, Platymiscium 
floribundum, Cupania sp., Phylodendron spp., Calophyllum brasiliense, 
Talipariti pernambucensis, Acrostichum sp., Crinum americanum 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto M20 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 20,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 387906.59 m E 7368333.05 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
(Com ocorrência de trechos de Floresta Paludosa) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Coussapoa microcarpa, Eriotheca pentaphylla, Myrcia spp., Eugenia spp., 
Marlierea tomentosa, Euterpe edulis, Syagrus cf. pseudococos, Phylodendron 
spp., Calophyllum brasiliense, Tabebuia cassinoides, Talipariti pernambucensis 
 

Ocorrência de epífitas Elevada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 336 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 19,0 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 387260.66 m E 7367877.35 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margens direita e esquerda, sentido foz 
(Com ocorrência de trechos alterados na margem direita) 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Eriotheca pentaphylla, Myrcia spp., Eugenia spp., Cupania sp., Marlierea 
tomentosa, Syagrus cf. pseudococos, Phylodendron spp., Calophyllum 
brasiliense, Talipariti pernambucensis, Crinum americanum  
 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 337 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 17,9 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 386673.01 m E 7368312.20 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Aluvial - Margem direita, sentido foz 
Floresta Alta de Restinga Úmida, Floresta Paludosa – Margem esquerda, 
sentido foz  

Espécies registradas às margens 
do rio 

Myrcia spp., Eugenia spp., Syagrus cf. pseudococos, Eriotheca pentaphylla, 
Phylodendron spp., Calophyllum brasiliense, Tabebuia cassinoides, Talipariti 
pernambucensis, Crinum americanum 
 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 338 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 17,3 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 386428.68 m E 7367852.27 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Paludosa – Margens esquerda e direita, sentido foz  

Espécies registradas às margens 
do rio 

Tabebuia cassinoides, Calophyllum brasiliense, Talipariti pernambucensis, 
Crinum americanum 
 

Ocorrência de epífitas Baixa ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Serra do Mar
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 339 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 16,6 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 386181.47 m E 7367318.80 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Floresta Alta de Restinga Úmida, Floresta Paludosa– Margens direita e 
esquerda, sentido foz  
Trecho com espécie de Manguezal – Margem direita, sentido foz  

Espécies registradas às margens 
do rio 

Myrcia spp., Eugenia spp., Syagrus cf. pseudococos, Andira sp., Phylodendron 
spp., Calophyllum brasiliense, Tabebuia cassinoides, Talipariti 
pernambucensis, Laguncularia racemosa, Acrostichum sp., Crinum 
americanum 
 

Ocorrência de epífitas Baixa ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 340 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 15,5 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 385609.73 m E 7366622.47 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Manguezal – Margens direita e esquerda, sentido foz  
Floresta Alta de Restinga Úmida (vegetação alterada) – Margem direita, sentido 
foz  

Espécies registradas às margens 
do rio 

Laguncularia racemosa, Rizophora mangle, Acrostichum sp. 
Myrcia spp., Eugenia spp., Syagrus cf. pseudococos, Andira sp., Talipariti 
pernambucensis  
 

Ocorrência de epífitas Baixa à moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Direita – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 341 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 14,7 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 385963.61 m E 7366010.06 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Manguezal – Margem direita, sentido foz  
Floresta Alta de Restinga – Margem esquerda, sentido foz 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Laguncularia racemosa, Rizophora mangle, Avicennia schaueriana, 
Acrostichum sp. 
Inga spp., Myrcia spp., Eugenia spp., Cupania sp., Talipariti pernambucensis  
 

Ocorrência de epífitas Baixa à moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 342 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 14,1 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 385559.92 m E 7365975.98 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Manguezal – Margens direita e esquerda, sentido foz  
Floresta Alta de Restinga – margem esquerda, sentido foz 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Laguncularia racemosa, Rizophora mangle, Avicennia schaueriana, 
Acrostichum sp. 
Myrcia spp., Eugenia spp., Abarema sp., Geonoma schottiana., Cupania sp., 
Talipariti pernambucensis  
 

Ocorrência de epífitas Baixa à moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú
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Ponto 343 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 12,1 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 384472.02 m E 7365780.48 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Manguezal – Margens direita e esquerda, sentido foz 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Laguncularia racemosa, Rizophora mangle, Avicennia schaueriana, 
Acrostichum sp. 
 

Ocorrência de epífitas Baixa ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto Marina Poço do Robalo 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 9,8 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 383356.00 m E 7364893.00 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Manguezal – Margem direita e esquerda, sentido foz  
Floresta Alta de Restinga – Margem esquerda, sentido foz 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Balizia sp., Dahlstedtia pinnata, Attalea dubia, Cecropia sp., Myrcia spp., 
Eugenia spp., Anthurium spp., Phylodendron spp. 
Laguncularia racemosa, Rizophora mangle, Avicennia schaueriana 
 

Ocorrência de epífitas Moderada ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita - Sentido Foz do Itapanhaú
 

 
 

Margem Esquerda – sentido Foz do Itapanhaú 
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Ponto 344 e 345 
Município - Localização Bertioga – Rio Itapanhaú, Km 7,0 (344) e Km 4,2 (345) 
Tipo de Intervenção Redução de vazão do rio Itapanhaú 
Coordenadas Geográficas 23 k 382568.85 m E 7363862.84 m S 

23 k 382981.12 m E 7362251.64 m S 
Fitofisionomia  
e Estágio sucessional 

Manguezal – Margens direita e esquerda, sentido foz 

Espécies registradas às margens 
do rio 

Laguncularia racemosa, Rizophora mangle, Avicennia schaueriana 

Ocorrência de epífitas Baixa ocorrência de Bromeliaceae  
 

Margem Direita (344) - Sentido Foz do Itapanhaú 
 

 
 

Margem Direita (345) – sentido Foz do Itapanhaú 
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Conclusões 

De modo geral, as formações vegetais observadas ao longo do trecho percorrido encontram-se 
em bom estado de preservação, apresentando dossel predominante contínuo, espécies 
características de cada formação, com elevada riqueza florística.  

A vegetação de Manguezal ocorre nas duas margens do rio Itapanhaú, de forma predominante, 
a partir das imediações de sua foz até o Km 14 (ponto 342). Com exceção do trecho à margem 
esquerda, no Km 9, que possui Floresta Alta de Restinga. 

Rhizophora ou Avicennia dominam as franjas dos bosques, enquanto a parte interna pode ser 
ocupada pelas duas espécies anteriores ou por Laguncularia, formando bosques mistos 
(Schaeffer-Novelli, 1999). Também foi observado, em campo, que Laguncularia, que é 
caracteristicamente pioneira (Jiménez, 1985a), é predominante nas áreas mais a montante do 
rio Itapanhaú, em locais de menor salinidade. 

A partir do Km 14 até o Km 16,5, aproximadamente, a vegetação se mostra como um mosaico 
de fisionomias que vão de Manguezal, Floresta Paludosa, a Floresta Alta de Restinga. Em alguns 
pontos próximos do Km 16 as espécies Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle são 
observadas nas bordas de fragmentos. 

Especialmente a partir do Km 18 já não se observa vegetação de Manguezal, estando presentes 
Floresta Paludosa, Floresta Alta de Restinga Úmida e Floresta Aluvial. No trecho final, próximo 
à captação da Sabesp, são também registrados elementos da Floresta de Transição Restinga-
Encosta.  

Quanto à composição florística, em Manguezal, foram registradas as três espécies típicas: 
Laguncularia racemosa, Avicennia schaueriana e Rhizophora mangle. Sendo observado o 
predomínio de Laguncularia racemosa, especialmente nas áreas mais afastadas da foz, 
confirmando as informações obtidas em literatura (Jiménez, 1985 a,b). 

Os trechos percorridos de Floresta Alta de Restinga apresentaram riqueza florística elevada, com 
destaque para espécies das famílias Myrtaceae, Fabaceae e Arecaceae. 

Nas Florestas Paludosas foi registrada a presença de Tabebuia cassinoides, Calophyllum 
brasiliense, com ocorrência de Talipariti pernambucensis e Crinum americanum nas franjas junto 
ao rio. Já nas Florestas de Restinga Úmida foi constante a presença de Syagrus cf. pseudococos. 

As Florestas Aluviais ocorrem em grande parte do trecho percorrido, em especial a partir do Km 
24,5. Com riqueza florística expressiva, incluindo a presença de Euterpe edulis, apresentam 
elevada presença de epífitas às margens do rio Itapanhaú, sobretudo de Bromeliaceae (Vriesea, 
Aechmea, Tillandsia), Araceae (Anthurium, Phylodendron) e Cactaceae (Rhipsalis sp.). 

Nas proximidades do Km 34, no trecho final de amostragem, foram observados elementos da 
Floresta de Transição Restinga-Encosta, com espécies de ocorrência também em áreas de 
Floresta Ombrófila. 

Os trechos de Floresta Alta de Restinga, observados no intervalo percorrido do rio Itapanhaú, 
encontram-se, de modo geral, em terrenos elevados, localizados acima do nível de influência do 
curso d’água. O mesmo ocorre para a Floresta de Transição Restinga-Encosta e grande parte 
dos trechos de Floresta Aluvial (Figura 3). 

Dentre as espécies com algum grau de ameaça, foram registradas às margens do rio Itapanhaú: 
Euterpe edulis (palmito jussara) classificada como vulnerável nas listas MMA (2014) e SMA 48 
(2004) e Tabebuia cassinoides (caxeta) classificada como em perigo na lista MMA (2014). 

 

Bióloga Clarissa de Aquino 
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FIGURA 3. OBSERVAÇÃO DA PROXIMIDADE ENTRE O NÍVEL D’ÁGUA E O SOLO EM TRECHOS DAS DIFERENTES 

FORMAÇÕES FLORESTAIS OBSERVADAS AO LONGO DO RIO ITAPANHAÚ. 

 

Floresta de Transição Restinga-Encosta Floresta Aluvial 

Floresta Aluvial Floresta Paludosa 

Floresta Alta de Restinga Úmida Floresta Alta de Restinga  

Observação: Segundo relato de pescadores o nível d’água estava elevado neste dia (01/12/2015). 
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Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhaú para abastecimento da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

  

PARECER TÉCNICO 

Sumário Executivo 

 

Este parecer técnico fundamentou-se nas seguintes concepções e avaliações: 

a) Análise do EIA RIMA (PRIME Engenharia/SABESP 2015). 

b) Precipitações e vazões como subsídio aos estudos de impacto ambiental do 

aproveitamento do rio Itapanhaú para a represa Biritiba (LabSid, 2016) 

c) Bases teóricas científicas: bacias hidrográficas e disponibilidade hídrica; 

conectividade em bacias hidrográficas; tolerância e adaptações à flutuação das 

comunidades e organismos. 

d) Medições e determinações na bacia e planície costeira do Rio Itapanhaú. 

 

 

1. O aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhaú, para o abastecimento 

da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP – Sistema Alto Tietê, 

consiste na reversão de 2,00 m3/s em média anual do Rio Sertãozinho 

para a Represa Biritiba Mirim, com vazão de bombeamento máximo 

de 2,50 m3/s. A área proposta para o empreendimento está inserida no 

limite do Parque Estadual da Serra do Mar e na sua Zona de 

Amortecimento. Esta é uma obra prioritária para o aumento da 

disponibilidade hídrica do SPAT – Sistema Produtor do Alto Tietê e 

Região Metropolitana de São Paulo. 

2. Disponibilidade hídrica – Será mantida uma descarga mínima para 

jusante de 1,00 m3/s, 20% superior ao Q7.10. As bacias hidrográficas 

dos ecossistemas do Parque Estadual da Serra do Mar têm uma rede 

hídrica de considerável dimensão e capacidade. 
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Pelo volume e dimensão das bacias de captação assegura-se vazão 

suficiente a jusante, especialmente quando o rio Itapanhaú, após 

queda de 700 metros escoa para a planície costeira, e no estuário. 

Aportes adicionais da vazão garantem que a redução da vazão natural 

estará limitada a 19-23% para vazões baixas e 26-34% para vazões 

médias, na zona de Restinga, e 8-14% na zona de Mangue, suficiente 

para manter os processos ecológicos, o funcionamento das 

comunidades e organismos. Portanto, a disponibilidade hídrica está 

mantida pelo aporte das bacias hidrográficas principalmente a jusante, 

na planície costeira. 

3. Conectividade dos tributários nas bacias hidrográficas e com o rio 

principal. 

O conceito de conectividade da rede hídrica é fundamental para a 

compreensão dos processos fundamentais no estuário e montante 

deste até a Serra do Mar. A conectividade dos tributários e a estrutura 

fisiográfica dos ecossistemas, será mantida, pois a redução da vazão 

não é suficiente para romper esta conectividade. 

4. Flutuações de salinidade e zona de transição. 

No estuário, a região do mangue é composta e estruturada por 

vegetação de mangue, e fauna associada. Esta comunidade tolera 

flutuações de salinidade e gradientes horizontais de salinidade. A zona 

de transição água salobra, água doce não é fixa, mas apresenta 

gradientes horizontais que se deslocam. A redução da vazão, 

produzirá flutuações em salinidade e alterações na zona de transição, 

que pela sua magnitude, não terão efeito significativo na 

produtividade primária, na biodiversidade e na composição das 

comunidades. 

5. Conclui-se pelos conceitos de bacia hidrográfica e conectividade, 

flutuações de salinidade e gradientes horizontais da salinidade e 

adaptação das comunidades, que a redução da vazão entre 8-14% não 
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terá efeitos significativos no funcionamento das comunidades do 

estuário do Rio Itapanhaú, sendo, portanto viável a reversão de um 

máximo de 2,50 m3/s do Rio Sertãozinho para a Represa de Biritiba 

Mirim. 

6. Recomenda-se um conjunto de medições e determinações para o 

acompanhamento do processo: monitoramento físico, químico e 

biológico do Rio Itapanhaú e das comunidades de mangue e restinga. 

Utilização de imagens de satélite periodicamente para acompanhar a 

inter-relação dos tributários com o Rio Itapanhaú e a manutenção da 

conectividade. 
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Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhaú para o abastecimento da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

 

Parecer Técnico 

 

1. Caracterização do empreendimento e justificativa para o 

aproveitamento 

Execução de obras de aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhaú para 

o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP a partir da 

reversão de até 2,50 m3/s de água bruta do Ribeirão Sertãozinho para a 

Represa Biritiba Mirim, e vazão média anual de 2,00 m3/s. O projeto prevê a 

implantação de pequena barragem de elevação de nível no Rio Sertãozinho 

para desvio do fluxo para o canal de captação; a captação será implantada a 

15 metros a montante da barragem de nível e contará com estação elevatória 

e sistemas de bombeamento com possibilidade de ajustar a vazão de 

bombeamento às  vazões afluentes. A adutora de 9 km de extensão, 1200 

mm de diâmetro, transportará a água do Rio Sertãozinho para o 

Reservatório de Biritiba, que faz parte do SPAT. 

A área proposta para o empreendimento está inserida no limite do 

Parque Estadual da Serra do Mar e na sua zona de amortecimento, na Área 

Natural Tombada da Serra do Mar e do Paranapiacaba. É uma área em bom 

estado de conservação, reserva de biodiversidade e pouco impactada pela 

ação antrópica. 

Esta é uma obra prioritária para o aumento da disponibilidade hídrica 

do Sistema Produtor Alto Tietê e Região Metropolitana de São Paulo. 
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2. Disponibilidade hídrica do Sistema Produtor Alto Tietê e 

reversão de águas do Rio Sertãozinho para o reservatório Biritiba 

A outorga de implantação aprova a derivação de uma vazão média de 

2,00 m3/s e máxima de 2,50 m3/s do Rio Sertãozinho. A Sabesp propõe a 

manutenção de uma descarga a jusante de 1,00 m3/s, 20% superior ao Q7,10. 

Ao analisar a disponibilidade hídrica na bacia do Rio Itapanhaú, 

verifica-se, que este rio, tem uma bacia de captação de 81 km2. É através do 

uso do conceito da bacia hidrográfica e do volume de captação que se deve 

considerar a disponibilidade hídrica total do Rio Itapanhaú. (Likens, 1992, 

Tundisi & Matsumura Tundisi T, 2012). A bacia hidrográfica deste rio, a 

jusante da captação e na descida da Serra tem uma área de drenagem 

adicional de 66 km2 (quase tão grande quanto à área de captação de 81 km2) 

o que assegura vazões adicionais fundamentais na zona de Restinga, até 

próximo da foz do Rio Itatinga. 

As bacias hidrográficas destes ecossistemas do Parque Estadual da 

Serra do Mar têm uma rede hídrica de considerável dimensão e capilaridade. 

O Relatório do LabSid apresenta às estimativas de vazão do Rio Itapanhaú a 

jusante da captação. De uma vazão mediana natural logo a jusante da 

captação de Bertioga (seção 3), setor da restinga, de 6,35 m3/s, a vazão com 

reversão será de 4,19 m3/s, com redução de 34%. A redução da vazão na foz 

é da ordem de 8-12% da vazão natural. A questão que deve ser colocada, 

quanto à disponibilidade hídrica e a reversão de cerca de 2,00 m3/s do Rio 

Sertãozinho é se a vazão a jusante, é suficiente para manter os mecanismos 

de funcionamento dos ecossistemas após intervenções como barramentos, 

aproveitamentos e outras ações – (Jorgensen, Tundisi & Matsumura Tundisi 

T. 2013). 

Verifica-se, portanto, que pelo volume e dimensão das bacias de 

captação assegura-se vazão suficiente a jusante. Há inúmeros tributários na 

bacia de captação do Rio Itapanhaú a jusante: após a queda de 700 metros na 
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Serra do Mar; Rio Bananal; Rio Itatinga; Córrego Guatinduva; Córrego 

Fazenda; Córrego Canhabura; Rio Jaguareguava. 

Há outro conceito fundamental que deve ser considerado e que é 

crucial nesta discussão: é a conectividade entre rio principal Itapanhaú e seus 

tributários. O conceito de conectividade, entre componentes do ecossistema 

no caso a bacia hidrográfica é fundamental nesta discussão. 

 

3. A conectividade e a organização das bacias hidrográficas 

As bacias hidrográficas, consideradas como ecossistemas são unidades 

funcionais onde os padrões estruturais e as inter-relações de processos são 

fatores preponderantes na hierarquia das forçantes que promovem a 

resiliência destes ecossistemas. (Golley, 2000, Jorgensen and Muller 2000, 

Muller and Windhorst 2000). 

Portanto, a bacia hidrográfica é uma das unidades fundamentais para 

pesquisar aplicações como conservação e gestão (Odum 1969). Bacias 

hidrográficas são modelos de redes de interação entre fatores bióticos e 

abióticos, como por exemplo, fluxo de energia, biodiversidade, e ciclos de 

nutrientes. 

A hidrologia, o fluxo de água e as vazões mantêm os ciclos 

biogeoquímicos, os ciclos biológicos e interação entre os componentes. 

Ocorre também o que todo o sistema apresenta, dentre dos seus padrões e 

limites de funcionamento flutuações às quais estão adaptados organismos e 

comunidades. Considerando estes processos, deve-se questionar seguinte: 1) 

como é afetada a integridade do ecossistema?; 2) como é afetada a 

biodiversidade e a complexidade do sistema? (Constanza 1992); 3) como é 

afetada a conectividade?  

Segundo Jorgensen & Svirezhev (2004) a conectividade é o 

componente fundamental para o funcionamento ecológico de bacias 

hidrográficas, rios principais e tributários. Este conceito tem sido utilizado 

como base para avaliações de impactos, especialmente em projetos onde 



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
8

vazões são alteradas e podem colocar em risco a resiliência e o 

funcionamento dos ecossistemas. (Tundisi et al 2015, no prelo). 

Neste caso específico da transposição das águas do Rio Sertãozinho 

para a Represa de Biritiba, a regra operativa proposta com vazões no mínimo 

superiores em 20% ao Q7,10, maiores que as outorgadas pelo DAEE, não 

interferem com a conectividade a jusante, uma vez que as bacias 

contribuintes dos tributários manterão esta conectividade. 

Consequentemente nem a integridade do ecossistema no estuário e a 

montante e a biodiversidade serão afetadas com a redução da vazão, e qual 

seguramente não será suficiente para produzir impactos negativos no 

ecossistema. 

 

4. Alterações de salinidade e flutuações no estuário, do Rio 

Itapanhaú 

De acordo com o relatório de impacto ambiental (Prime 

Engenharia/SABESP 2015), tomando-se como referência a foz do Rio 

Itatinga no Rio Itapanhaú, (onde a salinidade alcança 20/00) a vazão mediana 

natural da ordem de 18,5 m3/s poderá diminuir para 16,20 m3/s (ou seja 

12,4%). A intrusão salina decorrente desta redução, pode aumentar a 

salinidade em diferentes pontos do estuário. Neste problema especial deve-se 

considerar a seguinte evidencia: gradientes horizontais de salinidade em 

estuários, flutuam com as marés, e a zona de transição águas salobras/águas 

doces não tem um limite fixo mas variável dependendo das vazões de águas 

continentais e das marés. A distribuição espacial das comunidades 

biológicas, como vegetação de mangue, crustáceos e peixes, está adaptada a 

estas variações de salinidade (ciclos de maré, impactos de frentes frias) e 

portanto, flutuações da magnitude apresentadas no estudo de impacto 

ambiental (Prime Engenharia/SABESP, 2015) não terão impacto 

significativo na produção de matéria orgânica, na distribuição dos 

organismos e sua sobrevivência. Em estudos realizados na Região Lagunar 
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da Cananéia Tundisi & Tundisi (1968) demonstraram esta adaptação de 

organismos planctônicos às flutuações de salinidade. Conclui-se, portanto, da 

análise dos dados apresentados no relatório de impacto ambiental, na 

experiência demonstrada por pesquisas científicas em ecossistemas da 

mesma complexidade que as alterações que ocorrerão estarão dentro da 

variação natural, diurna, sazonal ou interanual não tendo impacto 

significativo na organização do ecossistema e sua estrutura e função. A 

região de mangue, situada no estuário do Rio Itapanhaú, é constituída por 

vegetação especializada, um ecótone, de grande importância ecológica, 

econômica e social pois é viveiro para reprodução de espécies marinhas 

(peixes e crustáceos) e atua na estabilização de regiões costeiras. A zonação 

das espécies arbóreas do mangue como Rizophora mangle e Laguncularia 

racemosa, que ocorrem no estuário do Rio Itapanhaú, depende das respostas 

ecofisiológicas das plantas. São plantas adaptadas a águas salinas ou salobras 

e resistem às flutuações hidrológicas e de marés (Mitsch & Jorgensen, 2004). 

Pelas características desta vegetação e pelas flutuações que ocorrerão, 

ou melhor, gradiente de flutuações não haverá alterações significativas na 

organização espacial e temporal destas comunidades. 

 

5. Conclusões 

A transposição de até 2,50 m3/s do Rio Sertãozinho para a Represa de 

Biritiba Mirim no Sistema Produtor do Alto Tietê, não terá impacto 

ambiental significativo no Rio Itapanhaú, a jusante da reversão e no estuário 

deste mesmo rio. As razões para esta afirmação são as seguintes:  

5.1 As bacias hidrográficas dos tributários do Rio Itapanhaú, 

apresentam suficiente aporte de vazões e disponibilidade hídrica que 

manterão a integridade, a resiliência e a conectividade das bacias 

hidrográficas a jusante. A redução de vazões na foz do Rio Itapanhaú de 7,6-

12,4%, de vazão natural manterá o sistema ecológico a jusante. A 
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manutenção da conectividade entre os tributários e o rio principal é o 

fundamental mecanismo que assegura o funcionamento do sistema. 

5.2 As flutuações de salinidade no gradiente horizontal e as flutuações 

de salinidade na zona de transição água salobra/águas doces, estão dentro 

das flutuações toleráveis para as comunidades animais e vegetais do mangue 

e da restinga, não ocorrendo extremos que colocariam em risco a 

produtividade e a biodiversidade dos ecossistemas a jusante. Acresce que 

vegetação de mangue e de restinga, animais e comunidades em geral estão 

adaptadas a estas flutuações e gradientes horizontais de transição. 

5.3  Neste parecer concorda-se com o relatório de impacto ambiental 

que as modificações não devem causar alterações significativas na estrutura e 

funcionamento das comunidades vegetais e animais do mangue e da 

restinga. A zonação de espécies do mangue e da restinga reflete as respostas 

ecofisiológicas a gradientes e flutuações ambientais. 

Segundo Odum (1969), Jorgensen & Muller (2000) ecossistemas 

comunidades e organismos, especialmente em regiões de transição (ecótones) 

como os manguezais, estuários e águas costeiras estão adaptados a amplas 

variações de temperatura, salinidade, eventos hidrológicos que reforça. 

5.4 Os eventos ecológicos são controlados por um processo 

hierárquico em que predominam os fatores, os forçantes naturais que dirigem 

os principais processos no ecossistema (Allen & Starr 1982) 

Neste caso específico da bacia hidrográfica do Rio Itapanhaú a 

forçante principal é a conectividade dos rios e tributários na bacia 

hidrográfica com o rio principal. Como esta não será afetada, fica mantida a 

hierarquia do ecossistema e sua principal função de força na qual se deposita 

a resiliência do sistema. A redução de vazão não afetará esta conectividade 

nem a resiliência, sendo que as flutuações decorrentes não terão 

consequência significativa na organização das comunidades e no seu 

funcionamento à afirmação baseada em conceitos teóricos e experiências 
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práticas que esta reversão não terá efeitos significativos na resposta dos 

sistemas ecológicos a jusante do empreendimento. 

5.5 Estas conclusões estão fundamentadas em evidências e concepções 

teóricas, aplicações da teoria ao ecossistema em questão, determinações de 

campo, e análise dos processos ecológicos e ambientais. Conforme salienta a 

National Academy of Sciences (2012) no trabalho Science and Decisions, é 

necessário um forte embasamento conceitual, teórico, corroborado por 

informações práticas de campo para nortear decisões que vão promover 

novos arranjos e novas explorações ambientais. Neste caso específico do Rio 

Itapanhaú, sobre o aproveitamento das águas deste rio, estes embasamentos 

foram utilizados e são relevantes para promover avanços na gestão. 

 

6. Recomendações 

O monitoramento da qualidade de água do estuário e do Rio 

Itapanhaú, até o ponto de descida da Serra do Mar deve ser prioritário para o 

acompanhamento dos processos antes, durante e depois de realizado o 

empreendimento. Este monitoramento deverá ser realizado em uma série de 

estações de coleta desde o estuário, ao longo do Rio Itapanhaú, na planície 

costeira. Em cada ponto de coleta recomenda-se a determinação de 

parâmetros físicos (temperatura da água, condutividade, salinidade e 

turbidez), químicos (pH, oxigênio dissolvido, potencial redox); comunidades 

de bentos e vegetação de mangue e restinga. Estas medições periódicas 

possibilitarão acompanhar o sistema e suas possíveis alterações.  

A utilização de imagens de satélite periodicamente, para acompanhar 

possíveis alterações na fisiografia da região, na conectividade dos rios, 

tributários é outra técnica que é recomendada para a identificação de 

possíveis alterações nos processos ecológicos da região. 

 

 

  



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
12

7. Bibliografia  

 

 Constanza R. Toward an operational definition of ecosystem 

health. In: Constanza, R. Norton P. G. and Hashell B. D. (Editors). 

Ecosystem Heath, Island Press, Washington D. C. pp. 239-256. 

 Golley F. Ecosystem structure. pp. 21-32. In: Jorgensen S. E. and 

Muller F. (Editors). Handbook of Ecosystem theories and 

management. Lewis Publishers, Boca Ratton. 584pp. 2000. 

 Jorgensen S. E. and Muller F. (Editors) Handbook of ecosystem 

theories and management. Lewis Publishers Boca Ratton 584pp. 

2000. 

 Jorgensen S. E. & Svirezhev M. Towards a thermodynamic theory 

for ecological systems. Elsevier. 366.2004. 

 Jorgensen S. E. Tundisi J. G. Matsumura Tundisi T. Handbook of 

inland waters, ecosystem management. Taylor & Francis, London, 

432pp. 2013. 

 LabSid. Precipitações e vazões como subsídio aos estudos de 

impacto ambiental do aproveitamento do rio Itapanhaú para a 

represa Biritiba. 2016 

 Likens G. The ecosystem approach: Its use and abuse. Institute of 

Ecology. Germany, Oldendorf, 166pp. 1966. 

 Mitch W. & Jorgensen S. E. Ecological Engineering and Ecosystem 

Restoration. John Wiley & Sons Inc. 411pp. 2004. 

 Muller F. and Windhorst W. Ecosystem as functional entities. 

Pp.33-50. In: S. E. Jorgensen and Muller F. (Editors). Handbook of 

ecosystem theories and management. Lewis Publishers. Boca 

Ratton 584pp. 2000.  

 National Academies of Science. Science for Environmental 

Protection. Building Science and Engineering for environmental 



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
13

protection in the 21st century. The National Academic Press. 

Washington, D.C. 233 pp. 2012. 

 Odum E. P. The strategy of ecosystem development. Science, 

164pp. 262-270.1969. 

 Prime Engenharia/SABESP. EIA Aproveitamento Itapanhaú, 

Volume I, Tomo 3 – pp.86-148, 2015. 

 Tundisi J. G. & Matsumura Tundisi T. Plankton studies in a 

mangrove environment. V. Salinity tolerances of some planktonic 

crustaceans. Bol. Inst. Ocean. USP São Paulo, vol.17 (1) pp.57-

65.1968. 

 Tundisi J. G. Ecological studies at the Lagunar region of Cananeia. 

FAO, UNESCO, SCOR, pp.298-304, 1981. 

 Tundisi J. G. and Matsumura Tundisi T. The Lagoon region and 

estuary ecosystem of Cananeia, Brazil. In: Seeliger U. & Ferfue B. 

(Editors). Coantal Marine Ecosystems of Latin America. Cap. 9, N. 

York, Springer, pp. 119-131. (Ecological studies 144) 2001. 

 Tundisi J. G. & Matsumura Tundisi T. Limnology. Taylor & 

Francis, London, 864pp. 2012.  

 

 

 

 

 

  



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
14

Perfil Longitudinal de condições físicas e químicas no Rio Itapanhaú 

1. Introdução 

 Gradientes horizontais e verticais em estuários são mecanismos 

fundamentais de funcionamento desses ecossistemas. Esses gradientes 

constituem um conjunto de fatores como: salinidade / condutividade; 

oxigênio dissolvido; turbidez; pH; temperatura de água (Jorgensen, Tundisi 

& Matsumura-Tundisi, 2013). A esses gradientes estão acoplados 

comunidades e organismos. Esses gradientes não são estáticos, mas 

dinâmicos no espaço e no tempo. 

 Para corroborar os dados obtidos no relatório de impacto ambiental, 

foi realizado nos dias 2 e 3 de Dezembro de 2015 trabalho de campo na bacia 

do Rio Itapanhaú. 

 

2. Metodologia 

 Foram realizadas 25 estações de coleta, sendo:  

 Uma na foz do rio Itapanhaú (ponto 0) 

 13 ao longo do Rio Itapanhaú (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 16) 

 2 na foz do Canal de Bertioga (pontos 23 e 24) 

 3 no rio Jaguareguava (pontos 11, 12 e 13) 

 6 no rio Itatinga (pontos 17, 18, 19, 20, 21 e 22).  

A Figura 1 ilustra a localização das estações de coleta, a distância à 

foz do rio Itapanhaú, e as medições de salinidade em água intersticial e do 

rio, conforme estudo de foraminíferos referenciado no EIA (Moreno, 2004). 

Para a determinação dos perfis verticais e horizontais foi utilizada 

Sonda YSI 6.600 U2. 
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Fig. 1 – Estações de coleta na planície costeira ao longo do Estuário do Rio Itapanhaú. 

(vide Figura 5 do Relatório de Informação Complementar, Sabesp / Prime) 
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Os seguintes parâmetros físicos e químicos foram determinados com a 

sonda YSI 6600 U2 (Yellowsprings). 

1. Temperatura da água 

2. pH 

3. Oxigênio dissolvido 

4. Condutividade elétrica 

5. Salinidade 

6. Turbidez 

A metodologia de coleta de campo seguiu os protocolos e os 

detalhamentos descritos em Tundisi et al (2015, no prelo). 

Verificou-se, a posteriori, que a medição nos dias 2 e 3/12/2015 foi 

realizada logo após a passagem de onda de cheia decorrente de chuva intensa 

no Planalto ocorrida nos dias 28 e 29/11 (36,6 e 9,9 mm respectivamente), 

sendo que o tempo de trânsito entre o Planalto e o trecho monitorado do 

estuário é de 3 a 4,5 dias, para velocidades médias de 0,15 a 0,10 m/s. 

A tabela 26 apresenta os dados de chuva e vazão afluente ao Sistema 

Produtor Alto Tietê (SPAT) entre 26/11 e 03/12/2015, conforme Boletins 

Diários publicados no site da Sabesp. Estende-se que essas chuvas devem ter 

atingido de forma similar tanto o SPAT como as áreas de cabeceira dos Rios 

Itapanhaú e Itatinga, que afluem para o setor do estuário estudado. 

 

3. Resultados  

 As tabelas 1 a 25 apresentam os resultados de condutividade / 

salinidade e dos demais parâmetros para as estações de coleta, verificando-se 

evidentemente que há um gradiente ao longo do estuário. Este gradiente 

estende-se na planície costeira, e nos resultados apresentados neste trabalho 

verifica-se que o ponto 10 (Km 7,7), na foz do Rio Jaguareguava, é o último 

que apresenta intrusão salina a partir de 3,7 m de profundidade, com 

máxima de 2‰ no fundo. A partir do ponto P14 (Km 9,15) não há mais 
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intrusão salina, o que evidencia condições estuarinas de água doce do 

ecossistema.  

 O estudo referenciado no EIA (Moreno, 2014) verificou água salobra 

com salinidade de 2‰ no Km 19, logo a jusante da foz do Rio Itatinga. Estes 

resultados indicam que a passagem de onda de cheia deslocou o limite entre 

água salobra / água doce em mais de 10 km para jusante, e provavelmente 

também diluiu a água salobra tanto na camada superficial como na camada 

inferior. 

 Ressalte-se que as coletas foram realizadas em 2 e 3 de Dezembro 

durante a maré baixa, o que justifica baixa salinidade na superfície e 

salinidade mais elevada no fundo indicando intrusão salina. Portanto estes 

dados obtidos coincidem com aqueles apresentados no EIA RIMA (Prime 

Engenharia / SABESP, 2015). A maioria das estações no rio Itapanhaú 

apresentou águas de caráter salobro na sua maior extensão. 

 Há um limite variável na intrusão salina entre os pontos P01 e P10 no 

estuário (estudos de 2 à 3 de Dezembro, 2015).  

 

4. Simulação das Alterações de Salinidade no Estuário 

 Para determinar os efeitos de redução de vazão como conseqüência da 

captação de no máximo 2,50 m3/s no Rio Sertãozinho, simulou-se uma 

redução de 20% na vazão (a redução real será de 7,6-12,4%) 

 Os resultados desta simulação com o aumento da salinidade, são 

apresentados na Figura 2; verifica-se que há um acréscimo de 

aproximadamente um máximo de 20/00 na salinidade. Deve-se enfatizar que 

este acréscimo será sempre em profundidade, sendo que será mantido o 

gradiente vertical. E a zona de transição que é variável não sofrerá grandes 

alterações. 
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Figura 2: Alterações da salinidade de superfície no Rio Itapanhaú com redução de 20% de 

vazão. *Note‐se que a salinidade estimada tem incremento de no máximo 2 ‰ no gradiente 
horizontal. 

 

 

5. Conclusões 

 Os resultados do trabalho de campo, têm excelente aderência com 

aqueles obtidos no EIA RIMA (Prime Engenharia / SABESP, 2015) e as 

simulações realizadas com adoção de 20% de redução da vazão mostram 

aumento de no máximo 20/00 de salinidade o que não ocasionará alterações 

fundamentais no ecossistema como já mostrado.  
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ANEXO I: Tabelas de dados físicos e químicos obtidos na campanha de 

campo de 02 à 03 de Dezembro de 2015. 

 

Tabela 1: Dados físico‐químicos no ponto 00. 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 14:45 24.47 6.930 4.505 3.80 1.324 6.82 30,5 82.8 6.76

12/02/2015 14:45 24.45 7.202 4.681 3.96 1.331 6.85 30,5 82.6 6.74

12/02/2015 14:45 24.45 7.255 4.717 3.99 1.345 6.86 30,5 82.7 6.75

12/02/2015 14:45 24.43 7.771 5.051 4.30 1.492 6.86 30,5 82.7 6.74

12/02/2015 14:45 24.39 7.975 5.184 4.42 1.677 6.86 30,5 82.9 6.76

12/02/2015 14:45 24.36 8.086 5.256 4.48 1.850 6.87 30,5 83.4 6.80

12/02/2015 14:45 24.34 8.130 5.286 4.51 2.001 6.88 30,5 84.1 6.85

12/02/2015 14:45 24.33 8.372 5.442 4.65 2.125 6.89 30,5 84.8 6.91

12/02/2015 14:45 24.32 8.355 5.430 4.64 2.211 6.89 30,5 85.7 6.98

12/02/2015 14:45 24.32 8.389 5.452 4.66 2.329 6.90 30,5 86.5 7.05

12/02/2015 14:45 24.33 8.397 5.458 4.67 2.423 6.91 30,5 87.4 7.12

12/02/2015 14:45 24.33 8.440 5.486 4.69 2.510 6.91 30,5 88.3 7.19

12/02/2015 14:45 24.34 8.471 5.506 4.71 2.570 6.92 30,5 89.0 7.25

12/02/2015 14:45 24.33 8.506 5.529 4.73 2.647 6.93 30,5 89.7 7.31

12/02/2015 14:45 24.31 8.532 5.546 4.75 2.709 6.93 30,5 90.3 7.35

12/02/2015 14:46 24.30 8.549 5.557 4.76 2.745 6.94 30,5 90.8 7.40

12/02/2015 14:46 24.29 8.557 5.562 4.76 2.787 6.94 30,5 91.3 7.44

12/02/2015 14:46 24.29 8.563 5.566 4.77 2.839 6.95 30,5 91.8 7.48

12/02/2015 14:46 24.28 8.573 5.573 4.77 2.875 6.96 30,5 92.2 7.51

12/02/2015 14:46 24.27 8.581 5.578 4.78 2.934 6.96 30,5 92.5 7.54

12/02/2015 14:46 24.26 8.586 5.582 4.78 3.001 6.97 30,5 92.8 7.56

12/02/2015 14:46 24.24 8.593 5.585 4.78 3.086 6.98 30,5 93.0 7.58

12/02/2015 14:46 24.23 8.596 5.587 4.79 3.152 6.98 30,5 93.2 7.60

12/02/2015 14:46 24.22 8.598 5.589 4.79 3.227 6.99 30,5 93.4 7.62

12/02/2015 14:46 24.21 8.601 5.590 4.79 3.302 6.99 30,5 93.5 7.63

12/02/2015 14:46 24.20 8.602 5.591 4.79 3.370 7.00 30,5 93.6 7.64

12/02/2015 14:46 24.19 8.604 5.592 4.79 3.481 7.01 30,5 93.7 7.65

12/02/2015 14:46 24.19 8.605 5.593 4.79 3.563 7.01 30,5 93.8 7.66

12/02/2015 14:46 24.19 8.605 5.594 4.79 3.613 7.02 30,5 93.9 7.66

12/02/2015 14:46 24.19 8.605 5.594 4.79 3.655 7.02 30,5 94.0 7.67

12/02/2015 14:46 24.18 8.607 5.594 4.79 3.826 7.02 30,5 94.1 7.68

12/02/2015 14:46 24.18 8.607 5.594 4.79 3.930 7.03 30,5 94.1 7.68

12/02/2015 14:46 24.18 8.607 5.594 4.79 4.023 7.03 30,5 94.2 7.69

12/02/2015 14:46 24.18 8.606 5.594 4.79 4.150 7.04 30,5 94.3 7.69

12/02/2015 14:46 24.18 8.606 5.593 4.79 4.213 7.04 30,5 94.3 7.70

12/02/2015 14:46 24.18 8.605 5.593 4.79 4.240 7.04 30,5 94.3 7.70

12/02/2015 14:46 24.18 8.606 5.594 4.79 4.228 7.05 30,5 94.3 7.70

12/02/2015 14:46 24.18 8.606 5.594 4.79 4.186 7.05 30,5 94.4 7.70

12/02/2015 14:46 24.18 8.607 5.594 4.79 4.239 7.06 30,5 94.4 7.71

12/02/2015 14:46 24.18 8.607 5.594 4.79 4.246 7.06 30,5 94.5 7.71

12/02/2015 14:46 24.18 8.608 5.594 4.79 4.235 7.07 30,5 94.5 7.71

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)
O.D (mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 2: Dados físico‐químicos no ponto 01. 

 

 

Tabela 3: Dados físico‐químicos no ponto 02. 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 09:55 23.50 9.959 6.474 5.61 1.284 6.72 31,8 80.6 6.63

12/02/2015 09:55 23.50 10.200 6.630 5.76 1.279 6.74 31,6 80.4 6.61

12/02/2015 09:55 23.50 10.210 6.636 5.76 1.278 6.74 31,9 80.5 6.62

12/02/2015 09:55 23.51 10.218 6.642 5.77 1.390 6.74 31,9 80.5 6.62

12/02/2015 09:55 23.51 10.232 6.651 5.78 1.504 6.74 31,9 80.5 6.62

12/02/2015 09:55 23.52 10.251 6.664 5.79 1.589 6.74 32,0 80.5 6.62

12/02/2015 09:55 23.52 10.276 6.680 5.80 1.679 6.74 32,0 80.5 6.62

12/02/2015 09:55 23.52 11.249 7.312 6.40 1.837 6.73 32,1 80.5 6.59

12/02/2015 09:55 23.51 11.333 7.365 6.45 1.992 6.73 32,1 80.5 6.59

12/02/2015 09:55 23.51 11.414 7.419 6.50 2.088 6.72 32,2 80.6 6.59

12/02/2015 09:55 23.53 21.371 13.890 12.83 2.970 6.67 32,2 80.9 6.38

12/02/2015 09:56 24.05 25.637 16.660 15.64 4.025 6.84 32,3 90.7 6.98

12/02/2015 09:56 24.04 25.395 16.510 15.48 3.949 6.85 32,3 90.7 6.99

12/02/2015 09:56 24.04 25.385 16.500 15.48 3.940 6.86 32,4 90.7 6.99

12/02/2015 09:56 24.04 25.398 16.510 15.48 3.935 6.86 32,4 90.7 6.99

12/02/2015 09:56 24.04 24.853 16.160 15.12 3.782 6.86 32,5 90.7 7.00

12/02/2015 09:56 24.03 24.384 15.850 14.81 3.604 6.87 32,5 90.7 7.02

12/02/2015 09:56 24.00 23.926 15.550 14.50 3.413 6.88 32,6 90.8 7.03

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 10:28 23.69 12.913 8.394 7.42 1.142 7.16 0.5 79.5 6.45

12/02/2015 10:28 23.66 12.746 8.285 7.32 1.138 7.16 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:28 23.65 12.749 8.289 7.32 1.246 7.16 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:28 23.66 12.798 8.316 7.35 1.359 7.16 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:28 23.67 12.836 8.342 7.38 1.428 7.15 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:28 23.67 12.867 8.362 7.39 1.473 7.15 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:28 23.68 12.895 8.380 7.41 1.534 7.15 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:28 23.68 12.957 8.419 7.45 1.629 7.15 0.5 79.4 6.45

12/02/2015 10:29 23.68 13.203 8.584 7.61 1.863 7.14 0.5 79.4 6.44

12/02/2015 10:29 23.69 15.621 10.150 9.12 2.057 7.13 0.5 79.5 6.39

12/02/2015 10:29 23.74 16.702 10.860 9.81 2.270 7.11 0.5 79.6 6.36

12/02/2015 10:29 23.85 17.423 11.320 10.27 2.439 7.09 0.5 79.7 6.34

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
23

Tabela 4: Dados físico‐químicos no ponto 03. 

 

 

Tabela 5: Dados físico‐químicos no ponto 04. 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 10:41 23.19 4.012 2.608 2.13 1.040 7.09 33,5 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.22 4.028 2.619 2.13 1.075 7.07 31,4 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.22 3.997 2.598 2.12 1.072 7.07 30,8 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.22 3.999 2.600 2.12 1.079 7.07 32,8 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.21 3.995 2.596 2.12 1.087 7.07 31,45 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.21 4.025 2.615 2.13 1.127 7.07 31,18 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.23 4.088 2.658 2.17 1.207 7.06 30,91 79.9 6.74

12/02/2015 10:41 23.27 4.416 2.870 2.35 1.308 7.05 30,64 80.0 6.74

12/02/2015 10:41 23.33 4.794 3.116 2.57 1.435 7.03 30,37 80.1 6.73

12/02/2015 10:41 23.41 6.210 4.036 3.38 1.625 7.00 30,1 80.1 6.69

12/02/2015 10:41 23.46 6.786 4.410 3.72 1.815 6.97 29,83 80.2 6.67

12/02/2015 10:41 23.53 7.282 4.733 4.01 1.979 6.95 29,56 80.1 6.65

12/02/2015 10:42 23.60 7.784 5.060 4.31 2.110 6.94 29,29 80.1 6.62

12/02/2015 10:42 23.65 8.068 5.244 4.48 2.244 6.93 29,02 80.0 6.61

12/02/2015 10:42 23.70 8.104 5.268 4.50 2.341 6.93 28,75 79.8 6.59

12/02/2015 10:42 23.74 8.105 5.269 4.50 2.421 6.94 28,48 79.8 6.58

12/02/2015 10:42 23.76 8.146 5.295 4.52 2.525 6.94 28,21 79.6 6.56

12/02/2015 10:42 23.79 8.454 5.496 4.71 2.611 6.94 27,94 79.6 6.55

12/02/2015 10:42 23.81 8.599 5.590 4.79 2.698 6.94 27,67 79.6 6.54

12/02/2015 10:42 23.82 8.613 5.598 4.80 2.754 6.94 27,4 79.7 6.55

12/02/2015 10:42 23.83 8.651 5.623 4.82 2.790 6.95 27,13 79.7 6.55

12/02/2015 10:42 23.84 8.723 5.670 4.86 2.833 6.95 26,86 79.9 6.56

12/02/2015 10:42 23.85 8.742 5.682 4.88 2.859 6.95 26,59 80.0 6.57

12/02/2015 10:42 23.85 8.769 5.699 4.89 2.872 6.96 26,32 80.1 6.58

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 09:59 22.64 4.015 7.356 1,59 0.034 6.74 31,1 94.3 7.85

12/02/2015 09:59 22.58 4.030 7.818 1,63 0.094 6.66 30,2 82.7 6.87

12/02/2015 09:59 22.59 3.997 7.970 1,89 0.127 6.66 31,2 82.2 6.83

12/02/2015 09:59 22.59 3.999 8.059 2,00 0.188 6.66 30,5 81.9 6.79

12/02/2015 09:59 22.60 3.995 9.376 2,15 0.285 6.63 30,55 81.6 6.72

12/02/2015 09:59 22.63 4.025 10.220 2,30 0.421 6.60 30,47 81.3 6.66

12/02/2015 09:59 22.65 4.088 10.410 2,45 0.518 6.58 30,39 81.0 6.63

12/02/2015 09:59 22.67 4.416 10.700 2,60 0.616 6.56 30,31 80.8 6.60

12/02/2015 09:59 22.69 4.794 10.970 2,75 0.721 6.55 30,23 80.5 6.56

12/02/2015 09:59 22.71 6.210 12.110 2,90 0.881 6.51 30,15 80.5 6.51

12/02/2015 09:59 22.77 6.786 14.240 3,05 1.038 6.49 30,07 80.4 6.42

12/02/2015 09:59 22.86 7.282 15.530 3,20 1.181 6.47 29,99 80.3 6.35

12/02/2015 09:59 22.98 7.784 15.680 3,35 1.316 6.46 29,91 80.1 6.32

12/02/2015 09:59 23.08 8.068 9.691 3,50 1.447 6.46 29,83 80.1 6.52

12/02/2015 09:59 23.22 8.104 18.990 3,65 1.557 6.38 29,75 79.9 6.15

12/02/2015 09:59 23.34 8.105 20.850 3,80 1.650 6.27 29,67 79.7 6.05

12/02/2015 09:59 23.42 8.146 22.110 3,95 1.728 6.18 29,59 79.5 5.99

12/02/2015 10:00 23.49 8.454 0.995 4,10 1.831 6.20 29,51 79.6 6.73

12/02/2015 10:00 23.54 8.599 4.975 4,25 1.925 6.20 29,43 79.7 6.61

12/02/2015 10:00 23.59 8.613 2.412 4,40 2.052 6.17 29,35 79.9 6.71

12/02/2015 10:00 23.64 8.651 12.300 4,55 2.114 6.23 29,27 80.2 6.38

12/02/2015 10:00 23.68 8.723 1.117 4,70 2.167 6.29 29,19 80.6 6.79

12/02/2015 10:00 23.70 8.742 12.290 4,85 2.171 6.36 29,11 80.7 6.41

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 6: Dados físico‐químicos no ponto 05. 

 

 

Tabela 7: Dados físico‐químicos no ponto 06. 

 

 

Tabela 8: Dados físico‐químicos no ponto 07. 

 

 

Tabela 9: Dados físico‐químicos no ponto 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 11:06 22.74 1.33 0,87 0,63 0,5 6,99 29,6 78,8 6,76

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 11:30 22.59 1.006 0.654 0.50 1.069 6.64 0.6 78.7 6.78

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 11:24 22.09 0.334 0.217 0.16 1.079 6.83 0.6 77.6 6.77

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 11:34 22.26 0.063 0.041 0.03 1.107 6.84 31,6 79.6 6.93

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 10: Dados físico‐químicos no ponto 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 11:42 22.20 0.066 0.043 0.03 1.127 6.76 42,60 79.3 6.91

12/02/2015 11:42 22.26 0.064 0.042 0.03 1.134 6.75 41,80 79.4 6.90

12/02/2015 11:42 22.00 0.215 0.140 0.10 1.489 6.52 42,50 78.9 6.89

12/02/2015 11:42 22.00 0.211 0.137 0.10 1.505 6.54 42,20 78.8 6.89

12/02/2015 11:42 22.01 0.206 0.134 0.10 1.584 6.56 42,15 78.8 6.88

12/02/2015 11:42 22.01 0.186 0.121 0.09 1.654 6.57 42,10 78.8 6.89

12/02/2015 11:42 22.02 0.227 0.147 0.11 1.783 6.59 42,05 78.8 6.88

12/02/2015 11:42 22.02 0.226 0.147 0.11 1.923 6.57 42,00 78.7 6.88

12/02/2015 11:42 22.02 0.223 0.145 0.11 2.035 6.58 41,95 78.7 6.88

12/02/2015 11:42 22.01 0.248 0.161 0.12 2.180 6.58 41,90 78.7 6.88

12/02/2015 11:42 22.01 0.267 0.174 0.13 2.349 6.56 41,85 78.6 6.87

12/02/2015 11:42 22.01 0.509 0.331 0.25 2.507 6.53 41,80 78.6 6.86

12/02/2015 11:42 22.00 0.583 0.379 0.28 2.656 6.47 41,75 78.6 6.86

12/02/2015 11:42 22.01 0.579 0.377 0.28 2.763 6.43 41,70 78.6 6.86

12/02/2015 11:42 22.01 0.599 0.390 0.29 2.835 6.42 41,65 78.5 6.85

12/02/2015 11:42 22.01 0.711 0.462 0.35 2.937 6.41 41,60 78.5 6.85

12/02/2015 11:42 22.02 0.986 0.641 0.49 3.048 6.38 41,55 78.5 6.84

12/02/2015 11:42 22.04 0.883 0.574 0.43 3.113 6.36 41,50 78.4 6.84

12/02/2015 11:42 22.05 0.998 0.649 0.49 3.170 6.36 41,45 78.4 6.83

12/02/2015 11:42 22.07 1.411 0.917 0.71 3.242 6.34 41,40 78.5 6.82

12/02/2015 11:42 22.16 1.782 1.158 0.90 3.313 6.29 41,35 78.8 6.83

12/02/2015 11:42 22.30 1.532 0.996 0.77 3.353 6.25 41,30 78.8 6.82

12/02/2015 11:42 22.38 2.454 1.595 1.26 3.380 6.24 41,25 78.8 6.79

12/02/2015 11:42 22.50 2.557 1.662 1.32 3.402 6.23 41,20 78.5 6.75

12/02/2015 11:42 22.62 3.204 2.082 1.68 3.421 6.22 41,15 78.4 6.71

12/02/2015 11:42 22.75 3.893 2.531 2.06 3.434 6.21 41,10 78.2 6.66

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 11: Dados físico‐químicos no ponto 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 11:57 22.17 0.056 0.036 0.02 1.049 6.78 45,60 79.3 6.91

12/02/2015 11:57 22.15 0.052 0.033 0.02 1.030 6.78 44,80 79.3 6.91

12/02/2015 11:57 22.14 0.052 0.034 0.02 1.037 6.78 45,40 79.4 6.92

12/02/2015 11:57 22.33 0.034 0.022 0.01 0.899 7.06 45,07 92.1 8.01

12/02/2015 11:58 21.89 0.032 0.021 0.01 0.942 7.09 44,97 91.5 8.01

12/02/2015 11:58 21.80 0.028 0.018 0.01 0.990 7.11 44,87 90.9 7.98

12/02/2015 11:58 21.73 0.028 0.018 0.01 1.057 7.11 44,77 90.3 7.94

12/02/2015 11:58 21.70 0.029 0.019 0.01 1.134 7.10 44,67 89.8 7.90

12/02/2015 11:58 21.68 0.028 0.018 0.01 1.232 7.10 44,57 89.4 7.87

12/02/2015 11:58 21.65 0.022 0.014 0.01 1.337 7.11 44,47 89.1 7.84

12/02/2015 11:58 21.63 0.026 0.017 0.01 1.454 7.11 44,37 88.8 7.82

12/02/2015 11:58 21.62 0.028 0.018 0.01 1.573 7.09 44,27 88.6 7.80

12/02/2015 11:58 21.62 0.028 0.018 0.01 1.686 7.07 44,17 88.4 7.79

12/02/2015 11:58 21.63 0.030 0.020 0.01 1.797 7.06 44,07 88.2 7.77

12/02/2015 11:58 21.64 0.029 0.019 0.01 1.918 7.04 43,97 87.9 7.74

12/02/2015 11:58 21.64 0.029 0.019 0.01 2.046 7.03 43,87 87.6 7.72

12/02/2015 11:58 21.64 0.029 0.019 0.01 2.158 7.03 43,77 87.4 7.69

12/02/2015 11:58 21.64 0.029 0.019 0.01 2.286 7.02 43,67 87.2 7.68

12/02/2015 11:58 21.65 0.034 0.022 0.01 2.413 7.01 43,57 87.2 7.67

12/02/2015 11:58 21.68 0.032 0.021 0.01 2.528 6.98 43,47 87.0 7.65

12/02/2015 11:58 21.72 0.049 0.032 0.02 2.657 6.94 43,37 86.7 7.62

12/02/2015 11:58 21.77 0.050 0.032 0.02 2.767 6.91 43,27 86.3 7.58

12/02/2015 11:58 21.81 0.055 0.036 0.02 2.887 6.88 43,17 85.8 7.53

12/02/2015 11:58 21.82 0.069 0.045 0.03 2.938 6.86 43,07 85.5 7.50

12/02/2015 11:58 21.84 0.084 0.055 0.04 3.094 6.80 42,97 85.5 7.50

12/02/2015 11:58 21.84 0.101 0.066 0.05 3.218 6.76 42,87 85.5 7.50

12/02/2015 11:58 21.83 0.108 0.070 0.05 3.307 6.74 42,77 85.5 7.50

12/02/2015 11:58 21.80 0.149 0.097 0.07 3.435 6.70 42,67 85.5 7.51

12/02/2015 11:58 21.78 0.246 0.160 0.12 3.557 6.65 42,57 85.6 7.51

12/02/2015 11:58 21.94 3.274 2.128 1.72 3.767 5.80 42,47 85.4 7.40

12/02/2015 11:58 22.15 3.569 2.320 1.88 3.852 5.85 42,37 85.1 7.34

12/02/2015 11:58 22.40 3.575 2.324 1.88 3.924 5.90 42,27 84.8 7.28

12/02/2015 11:58 22.57 3.572 2.322 1.88 3.961 5.95 42,17 84.6 7.23

12/02/2015 11:58 22.68 3.572 2.322 1.88 4.007 5.99 42,07 84.4 7.21

12/02/2015 11:59 22.75 3.629 2.358 1.91 4.107 6.03 41,97 84.3 7.19

12/02/2015 11:59 22.81 3.675 2.389 1.94 4.189 6.06 41,87 84.3 7.17

12/02/2015 11:59 22.86 3.730 2.425 1.97 4.246 6.08 41,77 84.2 7.16

12/02/2015 11:59 22.89 3.761 2.444 1.99 4.287 6.11 41,67 84.1 7.15

12/02/2015 11:59 22.92 3.805 2.473 2.01 4.329 6.13 41,57 84.1 7.14

12/02/2015 11:59 22.94 3.824 2.486 2.02 4.352 6.14 41,47 84.1 7.14

12/02/2015 11:59 22.95 3.842 2.498 2.03 4.389 6.15 41,37 84.1 7.14

12/02/2015 11:59 22.96 3.870 2.515 2.05 4.434 6.17 41,27 84.1 7.13

12/02/2015 11:59 22.96 3.894 2.530 2.06 4.486 6.18 41,17 77.2 6.55

12/02/2015 11:59 22.97 3.917 2.546 2.07 4.543 6.19 41,07 77.1 6.54

12/02/2015 11:59 22.98 3.941 2.562 2.09 4.594 6.20 40,97 77.0 6.53

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 12: Dados físico‐químicos no ponto 11. 

 

 

Tabela 13: Dados físico‐químicos no ponto 12. 

 

 

Tabela 14: Dados físico‐químicos no ponto 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 12:05 21.35 0.006 0.004 0.00 1.084 7.08 10,5 93.9 8.31

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 12:17 21.32 0.005 0.004 0.00 1.108 6.88 9,4 94.7 8.39

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.106 6.83 9,5 94.7 8.39

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.127 6.82 9,6 94.7 8.39

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.174 6.81 9,7 94.8 8.39

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.286 6.80 9,8 94.8 8.39

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.446 6.79 9,9 94.7 8.39

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.626 6.77 10 94.7 8.38

12/02/2015 12:17 21.34 0.005 0.004 0.00 1.801 6.76 10,1 94.6 8.38

12/02/2015 12:17 21.33 0.005 0.004 0.00 1.963 6.75 10,2 94.6 8.38

12/02/2015 12:17 21.33 0.005 0.004 0.00 2.116 6.74 10,3 94.6 8.38

12/02/2015 12:17 21.33 0.005 0.004 0.00 2.224 6.74 10,4 94.6 8.38

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 12:32 21.57 0.005 0.003 0.00 0.873 7.03 0,6 94.0 8.29

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
28

 

Tabela 15: Dados físico‐químicos no ponto 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

02/12/2015 12:57 21.89 0.011 0.007 0.00 1.111 6.46 33,6 79.5 6.97

02/12/2015 12:57 21.86 0.011 0.007 0.00 1.095 6.44 33,6 79.6 6.98

02/12/2015 12:57 21.84 0.011 0.007 0.00 1.104 6.44 33,4 79.5 6.98

02/12/2015 12:57 21.86 0.011 0.007 0.00 1.107 6.44 33,5 79.7 6.99

02/12/2015 12:57 21.92 0.011 0.007 0.00 1.106 6.44 33,4 79.8 6.99

02/12/2015 12:57 21.99 0.011 0.007 0.00 1.105 6.43 33,35 79.8 6.98

02/12/2015 12:57 22.04 0.011 0.007 0.00 1.107 6.42 33,3 79.8 6.97

02/12/2015 12:57 22.07 0.011 0.007 0.00 1.151 6.42 33,25 79.7 6.96

02/12/2015 12:57 22.04 0.011 0.007 0.00 1.230 6.42 33,2 79.7 6.96

02/12/2015 12:57 22.02 0.011 0.007 0.00 1.304 6.41 33,15 79.7 6.97

02/12/2015 12:57 21.84 0.011 0.007 0.00 1.584 6.36 33,1 79.4 6.97

02/12/2015 12:57 21.88 0.011 0.007 0.00 1.592 6.37 33,05 79.4 6.96

02/12/2015 12:57 21.87 0.011 0.007 0.00 1.655 6.37 33 79.3 6.95

02/12/2015 12:57 21.82 0.011 0.007 0.00 1.771 6.37 32,95 79.1 6.95

02/12/2015 12:57 21.73 0.011 0.007 0.00 1.909 6.37 32,9 79.1 6.95

02/12/2015 12:57 21.65 0.011 0.007 0.00 2.044 6.38 32,85 79.0 6.96

02/12/2015 12:57 21.59 0.011 0.007 0.00 2.185 6.38 32,8 79.0 6.96

02/12/2015 12:57 21.54 0.011 0.007 0.00 2.340 6.38 32,75 78.9 6.96

02/12/2015 12:57 21.51 0.012 0.008 0.00 2.488 6.38 32,7 78.9 6.96

02/12/2015 12:57 21.48 0.012 0.007 0.00 2.648 6.39 32,65 78.8 6.96

02/12/2015 12:57 21.46 0.012 0.007 0.00 2.806 6.39 32,6 78.8 6.96

02/12/2015 12:57 21.44 0.012 0.007 0.00 2.938 6.39 32,55 78.8 6.96

02/12/2015 12:57 21.43 0.012 0.007 0.00 3.063 6.39 32,5 78.8 6.96

02/12/2015 12:57 21.42 0.012 0.008 0.00 3.192 6.39 32,45 78.7 6.96

02/12/2015 12:57 21.42 0.013 0.008 0.00 3.359 6.39 32,4 78.7 6.96

02/12/2015 12:57 21.41 0.013 0.008 0.00 3.521 6.39 32,35 78.7 6.96

02/12/2015 12:57 21.41 0.013 0.008 0.00 3.681 6.39 32,3 78.6 6.96

02/12/2015 12:57 21.41 0.013 0.009 0.00 3.826 6.38 32,25 78.6 6.95

02/12/2015 12:58 21.41 0.015 0.010 0.01 3.963 6.38 32,2 78.6 6.95

02/12/2015 12:58 21.41 0.016 0.010 0.01 4.090 6.37 32,15 78.6 6.95

02/12/2015 12:58 21.40 0.017 0.011 0.01 4.201 6.35 32,1 78.5 6.95

02/12/2015 12:58 21.40 0.023 0.014 0.01 4.267 6.33 32,05 78.5 6.95

02/12/2015 12:58 21.39 0.025 0.016 0.01 4.348 6.31 32 78.5 6.95

02/12/2015 12:58 21.39 0.026 0.017 0.01 4.433 6.29 31,95 78.5 6.95

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 16: Dados físico‐químicos no ponto 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 13:15 21.58 0.009 0.005 0.00 1.172 6.32 31,5 77.9 6.87

12/02/2015 13:15 21.58 0.009 0.005 0.00 1.173 6.30 31,6 77.8 6.86

12/02/2015 13:15 21.57 0.009 0.005 0.00 1.190 6.30 31,5 77.8 6.86

12/02/2015 13:15 21.55 0.009 0.005 0.00 1.291 6.30 31,5 77.8 6.86

12/02/2015 13:15 21.52 0.009 0.005 0.00 1.421 6.30 31,5 77.7 6.86

12/02/2015 13:15 21.48 0.009 0.005 0.00 1.562 6.30 31,5 77.7 6.86

12/02/2015 13:15 21.45 0.009 0.005 0.00 1.707 6.30 31,5 77.7 6.87

12/02/2015 13:15 21.42 0.009 0.005 0.00 1.871 6.30 31,5 77.6 6.86

12/02/2015 13:15 21.40 0.009 0.005 0.00 2.043 6.30 31,5 77.6 6.86

12/02/2015 13:15 21.39 0.009 0.005 0.00 2.178 6.30 31,5 77.5 6.86

12/02/2015 13:15 21.38 0.009 0.005 0.00 2.268 6.30 31,5 77.5 6.86

12/02/2015 13:15 21.37 0.009 0.005 0.00 2.400 6.30 31,5 77.5 6.86

12/02/2015 13:15 21.37 0.009 0.005 0.00 2.548 6.30 31,5 77.5 6.86

12/02/2015 13:15 21.37 0.009 0.005 0.00 2.716 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.37 0.009 0.005 0.00 2.864 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.36 0.009 0.005 0.00 2.982 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.35 0.009 0.005 0.00 3.070 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.35 0.009 0.005 0.00 3.120 6.30 31,5 77.4 6.86

12/02/2015 13:15 21.35 0.009 0.005 0.00 3.155 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.194 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.243 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.287 6.30 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.331 6.29 31,5 77.4 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.378 6.29 31,5 77.3 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.411 6.29 31,5 77.3 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.457 6.29 31,5 77.3 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.509 6.29 31,5 77.3 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.547 6.29 31,5 77.3 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.581 6.29 31,5 77.3 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.626 6.28 31,5 77.3 6.85

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.697 6.28 31,5 77.3 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.763 6.28 31,5 77.3 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.819 6.28 31,5 77.3 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.883 6.28 31,5 77.3 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.943 6.28 31,5 77.3 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 3.998 6.28 31,5 77.2 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 4.055 6.28 31,5 77.2 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 4.122 6.27 31,5 77.2 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 4.198 6.27 31,5 77.2 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 4.267 6.27 31,5 77.2 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 4.335 6.27 31,5 77.2 6.84

12/02/2015 13:15 21.34 0.009 0.005 0.00 4.385 6.26 31,5 77.2 6.84

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 17: Dados físico‐químicos no ponto 16. 

 

 

Tabela 18: Dados físico‐químicos no ponto 17. 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 13:30 21.87 0.007 0.005 0.00 1.119 6.24 30,5 75.6 6.63

12/02/2015 13:30 21.92 0.008 0.005 0.00 1.099 6.21 30,4 75.8 6.64

12/02/2015 13:30 21.91 0.007 0.005 0.00 1.154 6.21 30,5 75.8 6.64

12/02/2015 13:30 21.85 0.007 0.005 0.00 1.312 6.22 30,3 75.7 6.64

12/02/2015 13:30 21.78 0.007 0.005 0.00 1.486 6.22 30,6 75.6 6.64

12/02/2015 13:30 21.69 0.006 0.004 0.00 1.701 6.22 30,49 75.6 6.65

12/02/2015 13:30 21.59 0.006 0.004 0.00 1.898 6.23 30,5 75.6 6.67

12/02/2015 13:30 21.50 0.006 0.004 0.00 2.085 6.23 30,51 75.7 6.68

12/02/2015 13:30 21.43 0.006 0.004 0.00 2.254 6.24 30,52 75.8 6.70

12/02/2015 13:30 21.38 0.006 0.004 0.00 2.415 6.24 30,53 75.8 6.71

12/02/2015 13:30 21.35 0.006 0.004 0.00 2.583 6.24 30,54 75.9 6.72

12/02/2015 13:30 21.33 0.006 0.004 0.00 2.758 6.23 30,55 76.0 6.73

12/02/2015 13:30 21.32 0.006 0.004 0.00 2.927 6.23 30,56 76.1 6.74

12/02/2015 13:30 21.31 0.006 0.004 0.00 3.078 6.23 30,57 76.1 6.75

12/02/2015 13:30 21.30 0.006 0.004 0.00 3.233 6.23 30,58 76.2 6.75

12/02/2015 13:30 21.29 0.006 0.004 0.00 3.371 6.23 30,59 76.2 6.76

12/02/2015 13:30 21.29 0.006 0.004 0.00 3.500 6.23 30,6 76.3 6.76

12/02/2015 13:30 21.28 0.006 0.004 0.00 3.631 6.23 30,61 76.3 6.77

12/02/2015 13:30 21.28 0.006 0.004 0.00 3.761 6.22 30,62 76.4 6.77

12/02/2015 13:30 21.28 0.006 0.004 0.00 3.862 6.22 30,63 76.4 6.77

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/02/2015 13:53 21.94 0.004 0.002 0.00 0.989 6.23 2,81 94.1 8.24

12/02/2015 13:53 22.29 0.004 0.003 0.00 0.862 6.10 2,80 89.4 7.78

12/02/2015 13:53 22.29 0.004 0.003 0.00 0.859 6.10 2,79 90.5 7.87

12/02/2015 13:53 22.30 0.004 0.003 0.00 0.859 6.10 2,80 90.8 7.90

12/02/2015 13:53 22.32 0.004 0.003 0.00 0.858 6.10 2,79 91.1 7.92

12/02/2015 13:53 22.33 0.004 0.003 0.00 0.858 6.10 2,79 91.4 7.94

12/02/2015 13:53 22.34 0.004 0.003 0.00 0.885 6.10 2,78 91.5 7.95

12/02/2015 13:53 22.28 0.004 0.003 0.00 0.967 6.10 2,78 91.6 7.96

12/02/2015 13:53 22.15 0.004 0.003 0.00 1.057 6.10 2,77 91.5 7.98

12/02/2015 13:53 22.00 0.004 0.003 0.00 1.148 6.10 2,77 91.6 8.01

12/02/2015 13:53 21.87 0.005 0.003 0.00 1.245 6.10 2,77 91.7 8.04

12/02/2015 13:53 21.76 0.005 0.003 0.00 1.341 6.10 2,76 91.7 8.06

12/02/2015 13:53 21.69 0.005 0.003 0.00 1.440 6.11 2,76 91.8 8.08

12/02/2015 13:53 21.66 0.005 0.003 0.00 1.532 6.11 2,75 91.9 8.08

12/02/2015 13:53 21.62 0.005 0.003 0.00 1.640 6.12 2,75 91.6 8.07

12/02/2015 13:53 21.49 0.006 0.004 0.00 1.749 6.12 2,75 91.2 8.06

12/02/2015 13:53 21.32 0.006 0.004 0.00 1.835 6.12 2,74 91.1 8.07

12/02/2015 13:53 21.14 0.006 0.004 0.00 1.919 6.13 2,74 91.2 8.11

12/02/2015 13:53 21.00 0.006 0.004 0.00 1.994 6.14 2,73 91.4 8.15

12/02/2015 13:54 20.91 0.007 0.004 0.00 2.054 6.15 2,73 91.5 8.17

12/02/2015 13:54 20.84 0.007 0.004 0.00 2.090 6.16 2,73 91.6 8.19

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 19: Dados físico‐químicos no ponto 18. 

 

 

Tabela 20: Dados físico‐químicos no ponto 19. 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 09:37 20.62 0.005 0.003 0.00 0.465 6.78 1,96 95.0 8.54

12/03/2015 09:37 20.63 0.005 0.003 0.00 0.476 6.78 1,95 95.1 8.54

12/03/2015 09:37 20.63 0.005 0.003 0.00 0.503 6.77 1,90 95.1 8.54

12/03/2015 09:37 20.63 0.005 0.003 0.00 0.630 6.77 1,94 95.0 8.53

12/03/2015 09:37 20.63 0.005 0.003 0.00 0.821 6.77 1,91 95.0 8.53

12/03/2015 09:37 20.63 0.005 0.003 0.00 1.042 6.77 1,90 95.0 8.53

12/03/2015 09:37 20.62 0.005 0.003 0.00 1.247 6.76 1,89 95.0 8.53

12/03/2015 09:37 20.62 0.005 0.003 0.00 1.449 6.76 1,88 94.9 8.53

12/03/2015 09:38 20.62 0.005 0.003 0.00 1.676 6.76 1,87 94.9 8.53

12/03/2015 09:38 20.62 0.005 0.003 0.00 1.894 6.75 1,86 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.62 0.005 0.003 0.00 2.103 6.75 1,84 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 2.290 6.75 1,83 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 2.442 6.74 1,82 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 2.585 6.74 1,81 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 2.755 6.74 1,80 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 2.922 6.74 1,79 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 3.101 6.74 1,78 95.0 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 3.216 6.74 1,77 94.9 8.53

12/03/2015 09:38 20.61 0.005 0.003 0.00 3.285 6.74 1,76 94.9 8.52

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 09:52 20.51 0.004 0.003 0.00 0.247 7.02 1,86 95.8 8.62

12/03/2015 09:52 20.52 0.004 0.003 0.00 0.251 7.00 1,88 95.8 8.62

12/03/2015 09:52 20.52 0.004 0.003 0.00 0.299 6.99 1,85 95.8 8.62

12/03/2015 09:52 20.51 0.004 0.003 0.00 0.431 6.98 1,85 99.3 8.94

12/03/2015 09:52 20.50 0.004 0.003 0.00 0.623 6.98 1,85 99.3 8.94

12/03/2015 09:52 20.50 0.004 0.003 0.00 0.836 6.97 1,84 99.3 8.94

12/03/2015 09:52 20.50 0.004 0.003 0.00 1.046 6.96 1,84 99.3 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 1.243 6.96 1,83 99.3 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 1.429 6.96 1,83 99.3 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 1.589 6.96 1,82 99.2 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 1.742 6.96 1,82 99.2 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 1.883 6.96 1,81 99.2 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 2.012 6.96 1,81 99.2 8.94

12/03/2015 09:52 20.49 0.004 0.003 0.00 2.144 6.96 1,80 99.2 8.93

12/03/2015 09:53 20.49 0.004 0.003 0.00 2.245 6.95 1,80 99.2 8.94

12/03/2015 09:53 20.49 0.004 0.003 0.00 2.304 6.95 1,79 99.2 8.93

12/03/2015 09:53 20.49 0.004 0.003 0.00 2.342 6.94 1,79 99.2 8.94

12/03/2015 09:53 20.49 0.004 0.003 0.00 2.376 6.93 1,78 99.2 8.93

12/03/2015 09:53 20.49 0.004 0.003 0.00 2.410 6.92 1,78 99.2 8.93

12/03/2015 09:53 20.49 0.004 0.003 0.00 2.428 6.92 1,77 99.2 8.93

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 21: Dados físico‐químicos no ponto 20. 

 

 

Tabela 22: Dados físico‐químicos no ponto 21. 

 

 

Tabela 23: Dados físico‐químicos no ponto 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 10:00 20.86 0.004 0.003 0.00 0.634 6.88 2,50 99.0 8.85

12/03/2015 10:00 20.85 0.004 0.003 0.00 0.661 6.88 2,40 99.0 8.85

12/03/2015 10:00 20.85 0.004 0.003 0.00 0.496 6.73 2,50 100.1 8.95

12/03/2015 10:00 20.85 0.004 0.003 0.00 0.512 6.71 2,60 100.2 8.96

12/03/2015 10:00 20.85 0.004 0.003 0.00 0.562 6.71 2,60 100.1 8.96

12/03/2015 10:00 20.85 0.004 0.003 0.00 0.706 6.71 2,64 100.1 8.95

12/03/2015 10:00 20.84 0.004 0.003 0.00 0.897 6.71 2,68 100.1 8.95

12/03/2015 10:00 20.84 0.004 0.003 0.00 1.145 6.69 2,72 100.1 8.95

12/03/2015 10:01 20.84 0.004 0.003 0.00 1.422 6.69 2,76 100.1 8.95

12/03/2015 10:01 20.84 0.004 0.003 0.00 2.074 6.69 2,80 100.0 8.95

12/03/2015 10:01 20.84 0.004 0.003 0.00 2.133 6.69 2,84 100.0 8.95

12/03/2015 10:01 20.84 0.004 0.003 0.00 2.222 6.69 2,88 100.0 8.94

12/03/2015 10:01 20.84 0.004 0.003 0.00 2.369 6.69 2,92 100.0 8.94

12/03/2015 10:01 20.84 0.004 0.003 0.00 2.548 6.70 2,96 100.0 8.94

12/03/2015 10:01 20.83 0.004 0.003 0.00 2.723 6.70 3,00 99.9 8.94

12/03/2015 10:01 20.83 0.004 0.003 0.00 2.890 6.69 3,04 99.9 8.94

12/03/2015 10:01 20.83 0.004 0.003 0.00 3.022 6.69 3,08 99.9 8.93

12/03/2015 10:01 20.83 0.004 0.003 0.00 3.065 6.69 3,12 99.9 8.93

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 10:10 20.96 0.004 0.003 0.00 0.341 6.76 1,40 98.0 8.74

12/03/2015 10:10 20.96 0.004 0.003 0.00 0.352 6.74 1,41 98.0 8.74

12/03/2015 10:10 20.96 0.004 0.003 0.00 0.351 6.73 1,42 98.0 8.74

12/03/2015 10:10 20.95 0.004 0.003 0.00 0.350 6.73 1,42 97.9 8.74

12/03/2015 10:10 20.95 0.004 0.003 0.00 0.356 6.73 1,43 97.9 8.74

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 10:23 20,84 0,004 0,003 0 0,1 6,8 1,5 100,3 8,97

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 24: Dados físico‐químicos no ponto 23. 

 

 

 

 

 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 11:36 23.91 2.860 1.858 1.48 0.299 6.55 37,3 86.7 7.25

12/03/2015 11:36 23.91 2.807 1.825 1.46 0.296 6.57 37,5 86.9 7.27

12/03/2015 11:36 23.91 2.804 1.823 1.45 0.302 6.57 37,1 86.9 7.26

12/03/2015 11:36 23.91 2.806 1.824 1.45 0.364 6.57 37,1 86.9 7.27

12/03/2015 11:36 23.96 3.560 2.314 1.87 0.511 6.53 37 87.3 7.28

12/03/2015 11:36 24.18 5.964 3.877 3.24 0.697 6.48 36,9 87.7 7.22

12/03/2015 11:36 24.49 6.917 4.496 3.79 1.510 6.43 36,8 87.4 7.13

12/03/2015 11:36 24.68 7.104 4.618 3.90 1.695 6.42 36,7 86.5 7.03

12/03/2015 11:36 24.76 8.717 5.666 4.86 1.927 6.42 36,6 85.0 6.86

12/03/2015 11:36 24.70 8.998 5.848 5.02 2.083 6.43 36,5 84.3 6.81

12/03/2015 11:36 24.65 9.202 5.981 5.15 2.296 6.45 36,4 84.0 6.78

12/03/2015 11:36 24.60 9.365 6.087 5.25 2.530 6.46 36,3 83.8 6.77

12/03/2015 11:36 24.56 9.552 6.208 5.36 2.799 6.48 36,2 83.8 6.77

12/03/2015 11:36 24.53 9.583 6.229 5.38 3.045 6.50 36,1 83.9 6.78

12/03/2015 11:36 24.49 9.620 6.252 5.40 3.286 6.51 36 84.0 6.79

12/03/2015 11:36 24.47 9.652 6.274 5.42 3.543 6.53 35,9 84.2 6.81

12/03/2015 11:36 24.45 9.678 6.291 5.44 3.805 6.54 35,8 84.4 6.83

12/03/2015 11:36 24.45 9.712 6.313 5.46 4.068 6.55 35,7 84.5 6.84

12/03/2015 11:36 24.46 9.745 6.334 5.48 4.321 6.56 35,6 84.8 6.86

12/03/2015 11:37 24.47 9.781 6.358 5.50 4.583 6.57 35,5 85.0 6.87

12/03/2015 11:37 24.48 9.805 6.374 5.51 4.855 6.58 35,4 85.1 6.88

12/03/2015 11:37 24.49 9.825 6.386 5.52 5.129 6.59 35,3 85.3 6.90

12/03/2015 11:37 24.50 9.837 6.394 5.53 5.344 6.60 35,2 85.4 6.90

12/03/2015 11:37 24.51 9.845 6.399 5.54 5.604 6.61 35,1 85.5 6.91

12/03/2015 11:37 24.51 9.851 6.403 5.54 6.256 6.62 35 85.6 6.92

12/03/2015 11:37 24.51 9.854 6.405 5.54 6.283 6.63 34,9 85.7 6.92

12/03/2015 11:37 24.51 9.855 6.405 5.54 6.334 6.64 34,8 85.7 6.93

12/03/2015 11:37 24.51 9.854 6.405 5.54 6.385 6.65 34,7 85.8 6.93

12/03/2015 11:37 24.51 9.854 6.404 5.54 6.415 6.65 34,6 85.8 6.94

12/03/2015 11:37 24.51 9.854 6.404 5.54 6.433 6.66 34,5 85.9 6.94

12/03/2015 11:37 24.51 9.856 6.406 5.54 6.444 6.67 34,4 86.0 6.95

12/03/2015 11:37 24.51 9.856 6.406 5.54 6.450 6.67 34,3 86.0 6.95

12/03/2015 11:37 24.51 9.855 6.405 5.54 6.454 6.68 34,2 86.0 6.95

12/03/2015 11:37 24.51 9.855 6.405 5.54 6.456 6.68 34,1 86.0 6.95

12/03/2015 11:37 24.51 9.855 6.405 5.54 6.458 6.69 34 86.1 6.96

12/03/2015 11:37 24.51 9.855 6.405 5.54 6.459 6.70 33,9 86.1 6.96

12/03/2015 11:37 24.52 9.849 6.403 5.54 6.460 6.70 33,8 86.1 6.96

12/03/2015 11:37 24.52 9.845 6.400 5.54 6.460 6.71 33,7 86.1 6.96

12/03/2015 11:37 24.51 9.844 6.398 5.54 6.461 6.72 33,6 86.2 6.96

12/03/2015 11:37 24.51 9.842 6.397 5.53 6.461 6.72 33,5 86.2 6.96

12/03/2015 11:37 24.51 9.841 6.396 5.53 6.462 6.73 33,4 86.2 6.97

12/03/2015 11:37 24.52 9.787 6.362 5.50 6.458 6.73 33,3 86.3 6.97

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 25: Dados físico‐químicos no ponto 24. 

 

Data e Hora

M/D/Y

12/03/2015 11:45 23.67 3.194 2.076 1.67 0.128 6.92 35,50 86.2 7.23

12/03/2015 11:45 23.68 3.232 2.101 1.69 0.190 6.92 35,60 84.2 7.06

12/03/2015 11:45 23.68 3.268 2.124 1.71 0.221 6.91 35,40 84.2 7.06

12/03/2015 11:45 23.70 3.329 2.164 1.74 0.290 6.91 35,70 84.2 7.06

12/03/2015 11:45 23.73 3.514 2.285 1.85 0.340 6.90 35,65 84.2 7.05

12/03/2015 11:45 23.76 3.782 2.458 1.99 0.427 6.89 35,69 84.1 7.03

12/03/2015 11:45 23.79 3.896 2.532 2.06 0.525 6.89 35,73 84.1 7.02

12/03/2015 11:45 23.83 4.169 2.710 2.21 0.696 6.88 35,77 84.0 7.01

12/03/2015 11:45 23.86 4.509 2.931 2.40 0.849 6.87 35,81 84.0 6.99

12/03/2015 11:45 23.92 5.034 3.272 2.70 1.065 6.84 35,85 83.9 6.97

12/03/2015 11:45 24.06 5.944 3.863 3.23 1.350 6.82 35,89 83.7 6.91

12/03/2015 11:45 24.12 6.593 4.285 3.60 1.492 6.80 35,93 83.7 6.88

12/03/2015 11:45 24.23 7.618 4.952 4.21 1.689 6.79 35,97 83.5 6.84

12/03/2015 11:45 24.35 8.803 5.722 4.91 1.897 6.78 36,01 83.4 6.78

12/03/2015 11:45 24.45 9.163 5.956 5.13 2.104 6.78 36,05 83.3 6.75

12/03/2015 11:45 24.52 9.219 5.992 5.16 2.272 6.78 36,09 83.2 6.73

12/03/2015 11:45 24.57 9.263 6.020 5.18 2.452 6.78 36,13 83.1 6.72

12/03/2015 11:45 24.61 9.293 6.040 5.20 2.639 6.79 36,17 83.1 6.71

12/03/2015 11:45 24.63 9.337 6.068 5.23 2.836 6.80 36,21 83.0 6.71

12/03/2015 11:45 24.63 9.397 6.108 5.27 3.049 6.80 36,25 83.0 6.70

12/03/2015 11:45 24.63 9.465 6.152 5.31 3.253 6.81 36,29 88.4 7.14

12/03/2015 11:45 24.62 9.535 6.198 5.35 3.438 6.82 36,33 88.6 7.15

12/03/2015 11:45 24.61 9.597 6.238 5.39 3.610 6.82 36,37 88.8 7.17

12/03/2015 11:46 24.61 9.646 6.270 5.42 3.783 6.83 36,41 89.0 7.19

12/03/2015 11:46 24.61 9.681 6.293 5.44 3.957 6.83 36,45 89.2 7.20

12/03/2015 11:46 24.60 9.722 6.320 5.46 4.145 6.84 36,49 89.4 7.22

12/03/2015 11:46 24.58 9.764 6.346 5.49 4.336 6.84 36,53 89.6 7.23

12/03/2015 11:46 24.57 9.794 6.366 5.51 4.533 6.85 36,57 89.7 7.24

12/03/2015 11:46 24.56 9.816 6.380 5.52 4.716 6.85 36,61 89.7 7.24

12/03/2015 11:46 24.56 9.830 6.390 5.53 4.890 6.85 36,65 89.7 7.24

12/03/2015 11:46 24.55 9.842 6.397 5.53 5.070 6.86 36,69 89.7 7.24

12/03/2015 11:46 24.55 9.850 6.402 5.54 5.232 6.86 36,73 89.7 7.24

12/03/2015 11:46 24.55 9.856 6.406 5.54 5.379 6.87 36,77 89.6 7.24

12/03/2015 11:46 24.55 9.863 6.411 5.55 5.494 6.87 36,81 89.6 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.868 6.414 5.55 5.576 6.87 36,85 89.6 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.870 6.415 5.55 5.633 6.88 36,89 89.6 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.870 6.415 5.55 5.673 6.88 36,93 89.6 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.871 6.415 5.55 5.702 6.88 36,97 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.872 6.416 5.55 5.721 6.88 37,01 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.873 6.417 5.55 5.737 6.89 37,05 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.874 6.418 5.55 5.755 6.89 37,09 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.55 9.874 6.418 5.55 5.773 6.89 37,13 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.873 6.418 5.55 5.791 6.89 37,17 89.5 7.22

12/03/2015 11:46 24.56 9.873 6.418 5.55 5.811 6.90 37,21 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.873 6.418 5.55 5.832 6.90 37,25 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.874 6.418 5.55 5.850 6.90 37,29 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.874 6.419 5.55 5.859 6.91 37,33 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.874 6.419 5.55 5.859 6.91 37,37 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.872 6.417 5.55 5.866 6.91 37,41 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.870 6.416 5.55 5.874 6.91 37,45 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.859 6.409 5.55 5.883 6.91 37,49 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.841 6.397 5.53 5.890 6.92 37,53 89.5 7.23

12/03/2015 11:46 24.56 9.831 6.390 5.53 5.893 6.92 37,57 89.5 7.22

12/03/2015 11:47 24.56 9.827 6.388 5.53 5.897 6.92 37,61 89.4 7.22

12/03/2015 11:47 24.56 9.824 6.386 5.52 5.898 6.92 37,65 89.3 7.21

12/03/2015 11:47 24.56 9.810 6.378 5.52 5.898 6.93 37,69 89.3 7.21

12/03/2015 11:47 24.56 9.806 6.374 5.51 5.899 6.93 37,73 89.3 7.21

12/03/2015 11:47 24.56 9.797 6.369 5.51 5.905 6.93 37,77 89.3 7.21

12/03/2015 11:47 24.56 9.796 6.368 5.51 5.908 6.93 37,81 89.2 7.21

12/03/2015 11:47 24.56 9.798 6.369 5.51 5.910 6.93 37,85 89.2 7.21

12/03/2015 11:47 24.56 9.799 6.370 5.51 5.910 6.94 37,89 89.3 7.21

Turbidez 

(NTU)

Sat. O.D  

(%)

O.D 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)

Cond. 

(ms/cm)

TDS    

(g/L)

Salinidade 

(‰)

Prof.    

(m)
pH
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Tabela 26: Chuva e Afluências naturais ao SPAT 

Data  Afluência SPAT (m3/s)  % da vazão média natural SPAT (*)  Chuva SPAT (mm) 

26/11  10,17  51,2%  0,0 

27/11  8,80  44,3%  0,0 

28/11  41,80  210%  36,6 

29/11  33,18  167%  9,9 

30/11  28,95  146%  0,5 

01/12  20,55  103%  0,0 

02/12  16,92  85,2%  0,1 

03/12  15,59  78,5%  0,2 

(*) QMLT SPAT = 19,86 m3/s 
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ANEXO II: Planície costeira do Rio Itapanhaú mostrando a conectividade do Rio 
e seus tributários. 

 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

 



 

 MAT                      MATSU AQUATECH - Consultoria e Assessoria EIRELI 

______________________________________________________________________ 
Rua Bento Carlos, 734 – Centro Comercial Santanna – Sala 07 – Centro 

CEP: 13560-660 - São Carlos – SP Brasil   
37

 

Fig. 3 
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ANEXO III: Relatório Fotográfico. 

 

 

Ponto 00 
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Ponto 05 

 

Ponto 06 
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Ponto 12 

 

Ponto 13 
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EIA: Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhaú para 
Abastecimento da RMSP (Processo IMPACTO 166/2015) 

 

Atendimento  aos  itens  2.2.3  ii,  2.2.3  iii  e  2.4.3  da  Informação  Técnica 
CETESB no 041/15/IEOH, que tratam dos impactos da redução de vazão na 
região do mangue em Bertioga. Subsídios, discussões e avaliações. 

 

2.2.3. Gradiente de salinidade 

2.2.3 ii. Apresentar avaliação baseada na literatura existente sobre possíveis impactos 
dessa  elevação  da  salinidade  na  zonação,  estrutura  do  bosque  e produtividade  do 
manguezal.  

2.2.3  iii.  Apresentar,  com  base  na  previsão  de  variação  da  salinidade  (range  e 
média/mediana)  a  avaliação  das  potenciais  interferências  na  fauna  presente  nos 
manguezais  de  Bertioga,  especialmente  sobre  os  graus  de  sensibilidade  a  essas 
variações.  

2.4. Avaliação de impactos e proposição de medidas mitigadoras 

2.4.3.  Avaliar,  a  partir  dos  dados  hidrológicos  e  regras  operacionais,  os  potenciais 
impactos da redução da vazão nos ecossistemas de restinga e mangue,  indicando a 
estimativa  de  áreas  afetadas  e  a  extensão  dos  referidos  ecossistemas  na  planície 
costeira  de  Bertioga  e  a  dinâmica  estrutural  e  funcional  que  caracterizam  esses 
sistemas.  Incluir  na  avaliação  a  extensão  de  potenciais  interferências  nesses 
ecossistemas, em especial, nos trechos em Unidades de Conservação (Parque Natural 
Ilha do Rio da Praia, Parque Estadual da Restinga, RPPNs Hercules Florence) 

 

Subsídios Iniciais: 

Características de interesse dos manguezais para responder aos quesitos 

Manguezais  são  formações  vegetais  encontradas  em  regiões  entremarés  costeiras 
tropicais  e  subtropicais  e  que  exibem  uma  extrema  variedade  de  formas  (Saenger, 
2003). Um sistema de classificação foi proposto por Lugo e Snedaker (1974), com 6 tipos, 
com base nas características de tipo e profundidade do solo, variação de salinidade e 
características de inundação pela maré. Estas variáveis regulam e mantêm os níveis de 
produtividade,  ciclos de nutrientes e de  trocas de matéria orgânica  com o ambiente 
adjacente. Posteriormente o  sistema  foi  simplificado de  forma mais conveniente por 
Schaeffer‐Novelli  et  al.  (2000)  que  reconheceram  dois  tipos  principais:  de  franja, 
localizados nas margens dos corpos d´água, com substrato sempre lavado, exportação 
de  matéria  orgânica  e  maior  desenvolvimento;  e  de  bacias,  inundados  com  menor 
frequência e onde pode ocorrer anoxia e acúmulo de matéria orgânica no sedimento.  
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Os manguezais  podem ser encontrados na natureza  crescendo numa ampla  faixa de 
salinidades. Entretanto, parece haver uma diferenciação na tolerância à salinidade pelo 
menos em indivíduos adultos (Lugo e Snedaker, 1974; Cintrón et al., 1978). Numa escala 
latitudinal, os manguezais são encontrados geralmente em regiões onde a temperatura 
do  mês  mais  frio  não  é  menor  que  20o  C  e  cuja  amplitude  não  é  maior  que  10oC, 
entretanto,  algumas espécies podem ser encontradas em  temperaturas  ligeiramente 
inferiores (Chapman, 1977). 

O estudo da distribuição das espécies do mangue e mecanismos que o determinam tem 
sido  um  desafio  desde  os  primeiros  estudos  das  florestas  de  mangue  (Davis,  1940; 
Macnae,  1968;  Lugo  e  Snedaker,  1974;  Chapman,  1976;  Cintrón  e  Schaeffer‐Novelli, 
1985 a, entre outros). Em algumas matas, as espécies parecem ocupar zonas discretas 
ao longo do gradiente de enchente de marés (Davis, 1940; Macnae, 1968; Smith, 1992), 
e  tais  padrões  têm  sido  atribuídos  a  diferenças  das  espécies,  a  diferentes  fatores 
ambientais,  processos  de  dispersão,  competição  e  herbivoria  (Mckee,  1993,  1995; 
Ellison e Farnsworth, 1993, 1997; Farnsworth e Ellison, 1997; Ball, 1998). Entretanto, 
padrões muito diferentes têm sido observados para as mesmas espécies ao redor do 
mundo, sem repetição significativa (Bunt, 1996, 1999; Ellison e Fairnsworth, 2001). De 
acordo com Tomlinson (1986) esta variabilidade de padrões de zonação das espécies 
pode ser uma consequência da tolerância muito ampla das espécies a fatores tais como 
pH,  disponibilidade de nutrientes,  Eh,  sulfitos,  entre  outros  e  suas  interações  com a 
fauna local, que também pode interferir na sua distribuição.  

A despeito das dificuldades no estabelecimento de zonas típicas para cada espécie ou 
grupos de espécies, a variabilidade estrutural das florestas de mangue é amplamente 
conhecida, mesmo em florestas monoespecíficas ou com baixa diversidade (Lugo and 
Snedaker,  1974),  e  estas  diferenças  estruturais  afetam  todos  os  processos 
ecossistêmicos  (Cintron  and  Shaeffer‐Novelli,  1983;  Tomlinson,  1986;  Day  Jr  et.  al., 
1996;  Chen  e  Twilley,  1999;  Robertson,  1991).  Considerando‐se  esses  aspectos,  a 
primeira abordagem para avaliar a função de um ecossistema deve ser a avaliação de 
como os principais gradientes ambientais governam a estrutura da floresta de mangue, 
lembrando que o desenvolvimento estrutural é uma variável integradora da resposta do 
mangue a esses gradientes e estressores (Lin e Sternberg, 1992 a, b; Lovelock e Feller, 
2003; Lovelock et al., 2006). 

A diversidade de árvores do mangue difere amplamente ao redor do mundo. A oeste, a 
região  da  Nova  Guiné  apresenta  a maior  diversidade,  em  função  de  sua  localização 
próxima  dos  centros  de  dispersão  de  biodiversidade  da  Indo‐Malásia  e  Austrália. 
Existem 43 espécies na Nova Guiné e 39 na Austrália.  

No  Brasil  florestas  de  mangue  ocorrem  entre  4o  30'N  a  28o  30'S,  e  7  espécies  são 
encontradas  (Kierfve & Lacerda, 1993). No estado de São Paulo ocorrem apenas três 
espécies arbóreas: Rhizophora mangle,  L., Avicennia schoueriana, Stapf & Lechman e 
Laguncularia racemosa, Gaertn f. 

Florestas  de mangue  oligohalinas,  bem  como  bordas  da  água  de  florestas  euhalinas 
podem ser classificadas como ribeirinhas de acordo com a classificação estrutural de 
Lugo  and  Snedaker  (1974).  Estas  florestas  são  geralmente  bem  desenvolvidas  e 
dominadas por R. mangle na Flórida (Lugo e Snedaker, 1974), Caribe (Cintrón Schaeffer‐
Novelli, 1985) e também Norte e Nordeste do Brasil (Schaeffer‐Novelli et al., 1990). Este 
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padrão, entretanto, não é observado sempre nas florestas da região sudeste (Cunha et 
al., 2004, Schmiegellow e Gianesella, 2014, Lamparelli, 1995, Colpo et al., 2011), embora 
também possam ocorrer (Soares e Schaeffer‐Novelli, 2005). 

A  Tabela  1,  modificada  de  Tomlinson,  1986,  resume  características  estruturais, 
reprodutivas e de habitats das três espécies presentes na região. 

 

Tabela 1. Características estruturais: A‐Arbórea. Ab‐Arbustiva; Nível médio da Copa: C 
nível  das  demais  copas;  RAS  (Raízes  acima  do  solo)  P‐  com  penumatóroforos  K‐tipo 
joelho;  R‐raízes  escora;  Posição  no  estuário:  J‐Jusante,  I‐Intermediária, M‐Montante; 
Posição entremarés: B‐Baixa, M‐Média, A‐Alta; Propágulos: C‐cotilédone em pericarpo 
fino,  CV‐cripto  vivíparo  em  cápsula  lenhosa,  HV‐hipocótilo  vivíparo.  Modificado  de 
Tomlinson (1986). 

 

Flora do Mangue 
Características 
estruturais 

Posição no 
estuário 

Posição entre 
marés 

Propágulo 

Espécie  Forma Copa RAS  J   I   M  B    M    A  Tipo 

Avicennia schoueriana  A            C       P   J        M    A  C 

Lagundularia racemosa  A/Ab      C       K  J   I         M   A  CV 

Rhizophora mangle  Ab/A      C      R  J  B     M   HV 

 

Resumo das características da vegetação do mangue e restinga da região da AII.  

De acordo com o EIA, Volume I, Tomo 2, pág. 16, a temperatura média da região de 
Bertioga  é  de  24,7oC.  Segundo  o  Relatório  Técnico  do  LabSid,  a  chuva  na  Área  de 
Influência Indireta – AII, que corresponde à região do rio Itapanhaú varia de um mínimo 
anual de 1400 mm para um máximo de 3700 mm (Figura 1). Segundo a classificação 
climática  de  Koeppen,  a  região  litorânea  de  Bertioga  apresenta  atributos  do  tipo 
climático  Af,  caracterizado  pelo  clima  Tropical  Chuvoso  Sem  Estação  Seca  definida. 
Possui baixa amplitude  térmica,  sendo as mínimas próximas das máximas, devido ao 
efeito estabilizador do mar.  
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Figura 1. Mapa de isoietas na AII do empreendimento. 

 

De acordo com Lamparelli (1998), a planície costeira de Bertioga situa‐se a nordeste da 
planície de Santos, da qual se acha separada pelo canal de Bertioga e estende‐se por 
uma  distância  de  quase  45  km,  com  largura  média  de  7  a  8  km.  Na  planície  são 
encontrados  certo  número  de  morros  de  rochas  cristalinas,  que  foram  unidos 
recentemente,  por meio  de  tômbolos.  Devido  à  ausência  de  lagunas  nessa  área,  os 
manguezais também ocupam uma pequena área, restrita aos cursos inferiores dos rios. 

O rio Itapanhaú, com extensão de cerca de 40km, apresenta bacia de drenagem com 
cerca  de  384,4  km2  (somatória  da  Tabela  2  de  captações  apresentadas  no  Relatório 
Técnico do LabSid) que se estende desde o topo da serra do Mar até a planície costeira, 
onde  o  sentido  do  curso  do  rio  é  paralelo  à  praia,  criando  boas  condições  para  o 
desenvolvimento  de  diversos  tipos  de  vegetação.  O  conjunto  dessa  vegetação 
representa um mosaico, onde se apresentam mangues margeando o rio na sua parte 
mais  inferior (cerca de 15 km) e uma série de outros tipos florestais que compõem a 
mata de restinga, na região média do rio, como floresta aluvial, floresta alta de restinga 
úmida,  floresta  paludosa  e  floresta  de  transição  restinga  encosta  (Diagnóstico  da 
Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú, Prime, 2016). 

O mangue  da  região  constitui‐se  de  três  tipos  de  espécies  arbóreas.  As  florestas  de 
restinga apresentam um número bem maior de espécies, com predomínio de espécies 
distintas em cada uma das fitofisionomias encontradas na região. Esse extenso mosaico 
apresenta uma alta diversidade de plantas e animais garantindo abrigo quer aos animais 
que passam toda sua vida na área, quer a animais que utilizam a área como berçário ou 
nidação e rota de passagem/alimentação.  
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A  vegetação  da  região  foi  levantada  visualmente  em  campo  e  documentada 
fotograficamente  ao  longo  da  parte  média  e  baixa  do  rio  Itapanhaú,  conforme  o 
Diagnóstico da Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú (Prime, 2016). A fim de definir o 
grau de preservação existente, foi considerado também o histórico de ocupação e de 
interferências  antrópicas,  incluindo  a  preservação  nessa  região,  a  partir  de  dados 
secundários.  Quatro  mapas  são  apresentados  no  Relatório  de  Informação 
Complementar: as Figuras 1 e 2, que apresentam a área original e atual ocupada por 
mangue, baseado em Rodrigues, Lamparelli e Moura, 1999; a Figura 3 ‐ Folha 1, que 
apresenta as unidades de conservação da região, em escala de 1:150.000 e a Figura 3 ‐ 
Folha 2, com detalhamento das áreas protegidas em escala de 1:50.000.  

Segundo Colpo et al. (2011), o manguezal do rio Itapanhaú ocupa uma área de 853 ha. 
Cabe ressaltar que o bosque de mangue do rio Itapanhaú descrito por Peria et al. (1990) 
é  uma  área  em  recuperação,  uma  vez  que  toda  a  sua  vegetação  original  havia  sido 
cortada. Isso explicaria a alta densidade de árvores encontrada na área (9630 ind/ha) e 
o baixo DAP (diâmetro à altura do peito) médio (2,3cm à época do estudo, nos finais dos 
anos 80). Os manguezais no município de Bertioga representam 15% dos manguezais da 
Baixada Santista (Lamparelli e Moura, 1998). Formações existentes junto à foz dos Rios 
Itapanhaú e Guaratuba, foram classificados por Herz (1991) como Mangue Alto, Mangue 
Baixo  e  Superfície  Arenosa  com Vegetação  Esparsa.  Estudos  realizados  na  região  do 
mangue de Bertioga (Instituto Ekos Brasil, 2008)  indicaram a presença, além das três 
espécies arbóreas Rhizophora mangle, Avicennia schoueriana e Laguncularia racemosa, 
de  várias  espécies  associadas  de  vegetação  protetora,  com  predomínio  de  Vriesea 
rodigasiana, nas áreas de mangue baixo e Spartina alterniflora, ao redor das margens 
do manguezal.  

Conforme Lamparelli (1995) a salinidade intersticial da região amostrada, próximo à foz 
do Rio Itanhapaú, variou de 20‰ a 35‰ ao longo de um ano de amostragem, o que 
permitiu sua classificação como bosque de franja (Lugo e Snedaker,1974). Entretanto, 
nas regiões mais internas desse rio, os manguezais são encontrados até regiões onde as 
salinidades chegam em torno de 2‰ (Figura 2) permitindo que sejam classificados como 
subtipo ribeirinhos. O estudo de Moreno (2004) permitiu verificar que a salinidade no 
Canal de Bertioga e no rio Itapanhaú variou de 30,5‰ (ponto 1, desembocadura norte 
do canal de Bertioga) a 2‰ (ponto 17, curso superior do estuário, logo a jusante da foz 
do rio Itatinga). 

Os diferentes valores de salinidade obtidos refletem a variação sazonal das chuvas e os 
momentos  de  coleta  em  relação  às  marés.  Alguns  pontos  medidos  por  Moreno, 
entretanto, se referem à salinidade intersticial que tem menos influência desta última 
variável. Medidas  realizadas por Tundisi,  (2015), mostram que a água doce pode  ser 
encontrada na calha do rio cerca de 10 km abaixo da região onde dados de salinidade 
apresentavam valores de 2‰ (Moreno, 2004), após fortes chuvas.  
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Figura 2. Pontos amostrados ao longo do rio Itapanhaú (Figura 6.4.5‐18 EIA Volume I, 
Tomo  3,  pág.  100).  Os  números  correspondem  às  estações  amostradas  e  à 
quilometragem a partir da foz. 

 

A temperatura do sedimento medida por Lamparelli (1995) variou de 20,5oC (agosto) a 
27oC  (março)  e  o  pH  variou  de  5,6  a  7,5.  O  pH  relativamente  baixo  observado  por 
Lamparelli (1995) foi interpretado como decorrente do baixo tempo de inundação da 
área de estudo pela água da maré, que tem poder tampão.  

As  densidades  relativas  das  espécies  de mangue  encontradas  pela  autora  foram  de 
51,6% para A. schoueriana seguida por R. mangle com 28,9% e L. racemosa com 19,4%. 
Colpo et  al.  (2011)  também estudaram a  composição  e  estrutura  fitossociológica  do 
manguezal do rio  Itapanhaú. Na área estudada, a densidade relativa das espécies  foi 
distinta da observada por Lamparelli (1995). Assim, L. racemosa surgiu como a espécie 
dominante, com cerca de 60% dos indivíduos, seguida por A. schoueriana com 25% e R. 
mangle com 15%. Na região de Santos, bastante próxima, um estudo abrangente que 
avaliou quase 4000 indivíduos em 20 transectos amplamente distribuídos, L. racemosa 
também  apresentou  a  menor  densidade  (9,7%),  R.  mangle  apresentou  a  maior 
densidade  (48,7%),  seguido  de  perto  por  A.  shoueriana  (41,6%)  (Schmiegelow  e 
Gianesella,  2014).  Estes  dados  demonstram  que  a  região  do  mangue  do  Itapanhaú 
necessita de um levantamento que envolva maior número de amostragens da estrutura 
fitossociológica para que se possa afirmar com mais precisão a espécie dominante no 
Itapanhaú. O DAP médio das árvores do bosque no Itapanhaú encontrado por Lamparelli 
(1995) foi de 10,41 cm, com altura média de 6,83 m, densidade de 1730 ind/ha e área 
basal de 16,9 m2/ha. Os valores encontrados por Peria et al. (1990) foram distintos: DAP 
médio de 2,5 cm, altura média 3,1 m, densidade média de 9.630 ind/ha e área basal de 
4,8 m2/ha.  
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Segundo  Araújo  (2010),  em  estudo  dos  manguezais  da  Baixada  Santista  mediante 
imagens de satélite, esse ecossistema que margeia o rio Itapanhaú tem se mantido ao 
longo do tempo com muito pequenas alterações. A Figura 3 mostra a área ocupada por 
manguezais neste rio e as alterações sofridas nos últimos 25 anos (de 1985 até 2010). O 
que se nota é que a maior parte dele não sofreu alterações. 

 

Figura  3.  Variações  da  área  de  manguezais  do  Rio  Itapanhaú  entre  1985  e  2010 
(Araújo,2010).  Legenda: Em vermelho decréscimo, em azul acréscimo e em amarelo sem 

alteração. Conf. EIA Volume I, Tomo 3, pág. 144. 

 

Estimativas de biomassa realizadas por Lamparelli (1985) apresentaram valores de 59,7 
t/ha, e produção anual de madeira de 1,9 t/ha. Esses valores indicam bosques de baixo 
desenvolvimento  estrutural,  cuja  causa  é  discutida  pela  autora  conforme  será 
apresentado adiante. A produção de serapilheira desses bosques, de 4,6  t/ha  reflete 
seus baixos  índices estruturais. Os picos de surgimento de propágulos na serapilheira 
ocorreram no final do outono. A renovação da serapilheira é alta, apresentando baixa 
quantidade de estoque nos sedimentos, cujos valores variaram de 50 à 164 gPS/m2. A 
taxa de renovação é bastante rápida, principalmente no verão, e a exportação ocorre 
principalmente pelo movimento das marés, atingindo uma exportação acumulada de 
cerca  50%  da  serapilheira  produzida/ano.  Essa  dinâmica  da  serapilheira  influencia 
também a ciclagem de nutrientes nesse ecossistema. Para compensar a exportação de 
materiais esses manguezais apresentam retranslocação de nutrientes como nitrogênio 
e fósforo (reabsorção pela folha antes da queda). A imobilização ocorreu apenas com 
nitrogênio, em folhas de L. racemosa. Entretanto, o mangue se mostrou pouco eficiente 
no uso desses nutrientes, provavelmente em função da alta disponibilidade dos mesmos 
no sedimento. 

Colpo et  al.  (2011)  também estudaram a  composição  e  estrutura  fitossociológica  do 
manguezal do rio  Itapanhaú. Na área estudada, a densidade relativa das espécies  foi 
distinta da observada por Lamparelli (1995). Assim, L. racemosa surgiu como a espécie 
dominante, com cerca de 60% dos indivíduos, seguida por A. schoueriana com 25% e R. 
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mangle com 15%. Entretanto, apesar da densidade relativa distinta da encontrada por 
Lamparelli (1994), os dados fitossociológicos observados por Colpo et al. (2011) indicam 
semelhança nos dados estruturais: diâmetro médio das árvores em torno de 8 cm, com 
altura média de 7 m e mediana de densidade de cerca de 3000  indivíduos/ha. Estes 
dados  corroboram  o  baixo  desenvolvimento  estrutural  do  bosque  do  Itapanhaú 
encontrado por Lamparelli (1995). 

O Instituto Ekos Brasil (2008) avaliou a fragilidade ambiental da área por meio de uma 
análise integrada dos dados do meio físico, relevo, solo, litologia, bem como a cobertura 
vegetal. Essa classificação se apoia no grau de proteção que a vegetação apresenta em 
condições naturais da planície costeira, sendo esta considerada em estado de equilíbrio 
dinâmico quando em estágio mais avançado de desenvolvimento, ou seja, seguindo‐se 
o padrão arbóreo/arbustivo. Os resultados apontam o nível de fragilidade ambiental da 
área  como  muito  alta  na  região  do  mangue  e  como  alta  na  região  da  restinga, 
enfatizando  a  necessidade  da  preservação  dessas  vegetações.  O  Diagnóstico  da 
Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú (Prime, 2016), descreve, em suas páginas 3 e 4, 
em  detalhes,  aspectos  relacionados  à  representatividade  ambiental  da  vegetação 
nativa, a questão dos corredores ecológicos e áreas prioritárias de conservação, sendo 
que Bertioga, de acordo com o Mapa de Conectividade (2008, in Prime, 2016) tem seu 
território classificado entre 1 e 4 numa escala que vai até 8. 

 

Aspectos de autoecologia das espécies de interesse 

Laguncularia racemosa 

De acordo com Wooler et al. (2003), Laguncularia racemosa (mangue branco) ocupa um 
nicho bastante estreito nos manguezais da América do Norte e Sul bem como oeste da 
África.  Com exceção  dos  locais  com baixa  salinidade  (Flores‐Verdugo et  al.  1987),  L. 
racemosa é a espécie arbórea dominante em ecossistemas de manguezal (Davis, 1940) 
e  é  geralmente  encontrada  em  solos  elevados  onde  a  inundação  entremarés  é 
infrequente  (Thom,  1967;  Lugo  e  Snedaker,  1974).  A  espécie  tem  preferência  por 
salinidades  entre  15‐20‰,  mas  pode  tolerar  um  intervalo  muito  maior  (0  a  90‰) 
(mangues hipersalinos da Flórida) (Jiménez, 1985). L. racemosa excreta sal e apresenta 
estatura baixa em alta salinidade (Jimenez, op. cit.). A biomassa de L. racemosa suporta 
uma variedade de comunidades, inclusive microbiana, que se alimenta de exudatos da 
raiz  (Alongi et al., 1993),  invertebrados herbívoros (Stowe, 1995),  fungos zoospóricos 
marinhos  (Fel  et  al.,  1980).  Bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  associadas  às  raízes 
permitem a solubilização de formas insolúveis de fosfato (como fosfato de cálcio), além 
da fixação de nitrogênio (Krotzki & Werner, 1987). Como folhas e galhos de L. racemosa 
são constituídos por cerca de 24% de taninos solúveis, que inibem a atividade bacteriana 
de degradação de matéria orgânica, e consequentemente a herbivoria (McKee, 1995a), 
o aumento de detritos de L. racemosa é responsável pelo decréscimo na degradação 
dos  detritos  e  o  subsequente  aumento  da  exportação  de  matéria  orgânica  pelo 
manguezal. 

Cavalcanti et al. (2007) realizaram estudos com propágulos de Lagunculária racemosa 
provenientes de bosques de bacia e franja a fim de verificar a existência de variações 
intraespecíficas no crescimento. Avaliaram o crescimento em salinidades entre 5 e 29‰ 
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e  verificaram  que  os  propágulos  menores  de  bosques  de  bacia  apresentaram 
significativamente menor viabilidade, mas maior vigor (redução no tempo) que os de 
franja. O NaCl foi menos tóxico para Laguncularia do que para Avicennia schoueriana, 
que também foi testada.  

Estrada et al.  (2013) realizaram estudos na Baía de Guaratiba, RJ e verificaram que a 
ocorrência de Laguncularia racemosa é significativamente mais baixa que a das demais 
espécies e concentrada em áreas de maior entrada de água doce. Na Baía de Babitonga, 
SC,  Cunha  et  al.  (2004)  verificaram  que  L.  racemosa  foi  dominante  tanto  nos  sítios 
euhalinos com baixa frequência de cheia como nos oligohalinos com alta frequência de 
cheia, sempre com alta biomassa, variando em densidade e diâmetro. 

Bartz et al. (2014) estudou as diferenças na estrutura dos indivíduos entre populações 
de Laguncularia racemosa distribuídas em áreas de manguezal e de transição manguezal 
e  restinga na  Lagoa do  Saguaçu,  SC, utilizando  características morfológicas  foliares e 
arquitetura  da  planta.  A  área  de  transição  apresentou  menor  salinidade  da  água 
intersticial e pH do solo, provavelmente em decorrência dos altos índices de alumínio. 
Indivíduos de L.  racemosa da área de manguezal apresentaram folhas maiores que a 
população da área de transição. No manguezal, indivíduos de L. racemosa apresentaram 
maior altura e diâmetro basal do tronco e menor densidade de copa e percentual de 
folhas  herbivoradas,  porém,  maior  número  de  folhas  senescentes.  Tais  resultados 
possivelmente  relacionam‐se  com  as  contrastantes  condições  ambientais  e  com 
expressivas diferenças na salinidade da água e nos nutrientes dos solos. 

 

Rhyzophora mangle 

De acordo com Medina (1999), na América do Sul, Rhizophora mangle e Laguncularia 
racemosa são frequentemente encontradas crescendo melhor em salinidades próximas 
à da água do mar ou abaixo. Parece que a estabilização da linha de costa é ampliada pela 
presença  de  Rhizophora  (Wolanski  et  al.,  1990;  Mazda  et  al.,  1997),  e  que  sua 
estabilidade promove o estabelecimento de outras espécies na mesma faixa, atrás e até 
em  sua  frente.  Esta  capacidade  de  sustentar  bosques  em  condições  hidrológicas 
flutuantes  e  em  condições  deposicionais  explica  amplamente  a  dominância  de 
Rhizophora em regiões intertidais baixas e sua influência sobre a presença e distribuição 
de outras espécies. Segundo Duke et al.  (1940) através de  todo o mundo, a  rede de 
raízes de R. mangle frequentemente abriga e provê um “manto protetor” para a maioria 
das outras espécies de mangue e fauna associada. 

Em condições naturais R. mangle é capaz de sobreviver em salinidades entre 0 e 90‰ 
(Smith & Snedaker, 1995, Jimenez, 1985; Bener et al., 1986; Orihuela, 1991). Entretanto 
pode apresenta alta plasticidade fenotípica em relação ao sal (Lin e Sternberg, 1992), tal 
como modificações na altura, espessura das folhas, tamanho das raízes, tamanho dos 
propágulos, etc.  

De acordo com Kraus & Allen (2003) propágulos de R. mangle sobrevivem perfeitamente 
entre  2  e  32‰,  que  foram  os  máximos  e  mínimos  utilizados  por  eles 
experimentalmente,  não  significando  que  sejam  os  valores  máximos  e  mínimos  da 
espécie, que pode ter  intervalos ainda mais amplos. Nesse intervalo, apresentou alto 
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crescimento e capacidade fotossintética, sob um amplo espectro de condições de luz 
(Figura 4).  

 

 

Figura 4. Altura, taxa de crescimento relativo, área foliar e área foliar específica para 
crescimento de plântulas de R. mangle e B. sexângula em ambientes com salinidades 
diferentes  (N  =  59–60  para  cada  barra  de  medidas).  Letras  contrastantes  de  caso 
semelhante  para  espécies  por  tratamento  representam  diferenças  significativas  α  = 
0.05. Barra de erro representa Erro Padrão 1 da média para dados não transformados. 
Obs. B sexângula não ocorre no Brasil mas está incluída na figura original (Krauss e Allen, 
2003) 

 

Smith e Snedaker (1995) estudando capacidade de fixação de propágulos populações da 
vivípara  R.  mangle  cujas  plantas  mãe  cresciam  em  5‰  e  36‰  verificaram  que  os 
propágulos  não  demonstraram  qualquer  diferença  de  fixação  e  crescimento  em 
ambientes de qualquer uma dessas salinidades. 

Segundo  Schaeffer‐Novelli  (1990),  Rhizophora  ou  Avicennia  dominam  as  franjas  dos 
bosques  na  região  de  Santos  e  Bertioga,  enquanto  as  partes  internas  podem  ser 
ocupadas pelas duas espécies ou Laguncularia racemosa. Entretanto, Schmiegellow e 
Gianesella (2014), verificaram ausência de zonação significativa das espécies na região 
de  Santos.  Também  Cunha  et  al.  (2004)  verificaram  que  R.  mangle  raramente 
apresentou altas densidades próximo das margens da água na Baía de Babitonga, SC, e, 
apesar da espécie ser geralmente relatada como a mais tolerante a cheias em relação 
às outras duas espécies (Sherman, 2000, Schaeffer‐Novelli, 1990), ocorreu em maiores 
densidades  e  biomassas  em  sítios  mesohalinos  com  baixa  frequência  de  cheias, 
demonstrando  que  variações  dos  padrões  básicos  podem  existir  de  forma  que  nem 
sempre pode ser explicada por estes autores.  

 

Avicennia schoueriana 
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Essa espécie, conhecida como mangue preto ou siriúba, apresenta estruturas secretoras 
de sal nas folhas, e raízes com pneumatóforos. As espécies de Avicennia crescem muito 
bem  em  solos  que  ficam  alagados  por  períodos  prolongados, mas  com movimentos 
contínuos de água, que provavelmente facilitam a aeração das camadas superiores do 
solo  (Medina,  1999). Avicennia  schoueriana  também ocorre  em  lagunas  hipersalinas 
(Conde et al., 2000) mas, Ungar (1995) verificou que o aumento da salinidade leva a uma 
redução ou retardo na germinação de sementes halófitas. No entanto, um experimento 
com água do mar artificial revelou que propágulos de Avicennia sp. germinaram sem 
problema em salinidades acima de 35‰ (Ye et al., 2005). De acordo com Karzel (1926) 
as soluções puras de NaCl são extremamente tóxicas para o plasma celular, mas esse 
efeito é reduzido na presença de outros sais, como ocorre na água do mar.  

Cavalcanti et al.  (2007) realizaram estudos com propágulos de Avicennia schoueriana 
provenientes de bosques de bacia e franja a fim de verificar a existência de variações 
intraespecíficas no crescimento. Avaliaram o crescimento em salinidades entre 5 e 29‰ 
e  verificaram  que  os  propágulos  menores  de  bosques  de  bacia  apresentaram 
significativamente menor viabilidade, mas maior vigor no desenvolvimento (redução no 
tempo) que os de franja, sendo que o NaCl se mostrou mais tóxico para A. schoueriana 
do que para L. racemosa nas mesmas condições. 

Estrada et al. (2013) estudando o mangue na Baía de Guaratiba, RJ, verificaram que a 
franja  da  água das  florestas  é  dominada por Avicennia  schaueriana e  os  bosques  de 
bacia  e  florestas  de  transição  foram  dominadas  por  Rhizophora  mangle e A. 
schaueriana. Estes autores consideram que tais resultados decorrem de diferenças na 
eficiência do uso de N, o que favorece Rhizophora em condições de limitação de N. Por 
outro  lado, McKee  (1995) observou que ambientes  ricos em nutrientes  favorecem o 
crescimento de Laguncularia e Avicennia sobre Rhizophora, o que pode explicar a alta 
dominância de Avicennia em florestas de franja. A baixa dominância de L. racemosa em 
florestas  como  um  todo,  incluindo  florestas  de  franja,  onde  a  disponibilidade  de 
nutrientes é alta, parece ser controlada por outros fatores.  

Respostas aos quesitos: 

2.2.3. Gradiente de salinidade 

2.2.3 ii. Apresentar avaliação baseada na literatura existente sobre possíveis impactos 
dessa  elevação  da  salinidade  na  zonação,  estrutura  do  bosque  e produtividade  do 
manguezal.  

 

Fatores que influenciam os gradientes distribucionais em manguezais: 

Impactos na distribuição espacial em relação à salinidade ao longo do rio 

Mangues  podem  ser  encontrados  na  natureza  crescendo  numa  ampla  faixa  de 
salinidade. Parece, no entanto, que existe uma diferenciação na tolerância ao menos 
nas plantas adultas. Mangues costeiros (mangues de franja) podem ser encontrados em 
costas áridas ou úmidas, diferindo na quantidade de água de drenagem disponível e 
sazonalidade das chuvas. Em costas úmidas, a salinidade decresce em direção à terra de 
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tal  forma  que  a  salinidade  máxima  é  encontrada  na  própria  franja  na  região  mais 
próxima do mar (36‰) (Medina, 1999).  

A  distribuição  espacial  das  espécies  de  mangue  num  sistema  estuarino  pode  ser 
classificada em três categorias (Duke et al., 1998): bosques de jusante, intermediários e 
de montante. Esta divisão se aplica particularmente em sistemas dominados por água 
doce, como é o caso do rio Itapanhaú. A jusante, para o autor, significa o terço inferior 
do sistema,  intermediário, o  terço médio e montante o  terço superior. As categorias 
jusante  e  montante  são  úteis  para  identificar  sistemas  de  rios  caracterizados  pela 
presença de espécies particulares de mangue. P. ex., uma espécie pode ser conhecida 
como especialista de montante ou de jusante ou mesmo de ambos e as espécies podem 
ser ordenadas pela sua ocorrência dentro do sistema estuarino. A tolerância fisiológica 
de cada espécie à salinidade  influencia sua distribuição no estuário de tal  forma que 
cada uma pode ser caracterizada em termos de espécies de montante, jusante ou ambas 
(Duke et al., 1998). Conforme estudos de Duke et al. (op. cit.), R. mangle, p. ex., pode 
ser  caracterizada  como espécie de  jusante e L.  racemosa  ocorre ao  longo de  todo o 
estuário. A espécie de Avicennia estudada por Duke et al., entretanto, é distinta da que 
ocorre no estado de São Paulo. Para a distribuição das espécies ao longo do estuário ou 
na  zona  entre  marés,  na  costa  sudeste  brasileira,  entretanto,  a  distribuição  padrão 
dessas  três espécies nem sempre  se aplicam  (Cunha et al.,  2004; Colpo et al.,  2011; 
Estrada  et  al.,  2013;  Schmiegellow  e  Gianesella,  2014).  Diante  dessas  informações 
conflitantes, um exame da descrição da localização das espécies que ocorrem ao longo 
do Rio  Itapanhaú, como documentado neste estudo, pode ser bastante útil. De  fato, 
verifica‐se que Laguncularia é a espécie encontrada mais a montante no rio Itapanhaú 
(Km 16,6, ponto 339) confirmando Duke et al. (1998). Entretanto, já na estação seguinte 
(Km  15,5,  ponto  340),  foi  possível  identificar  também  Rhizophora  ao  lado  de 
Lagunculária. Na estação 341 (Km 14,7) as três espécies já puderam ser identificadas, 
mostrando que as espécies estão bem adaptadas e são realmente eurihalinas. Até as 
estações 344 e 345, próximas da foz no Canal de Bertioga, as três espécies puderam ser 
observadas. Deve‐se observar que as estações estão com as distâncias em km a partir 
da foz do Canal de Bertioga no oceano e não na foz do rio Itapanhaú onde o mesmo 
desemboca no canal. Isto faz com que esta primeira estação (345) esteja, na realidade, 
a menos de 2 km da foz do rio Itapanhaú no Canal de Bertioga. A diversidade florística, 
portanto, depende não apenas das espécies disponíveis, mas também de fatores que 
influenciam o sistema estuarino, tais como topografia, área da bacia, comprimento do 
rio, características da água e do solo, pluviosidade e amplitude e frequência de maré, 
entre outros fatores.  

Com base nas medidas de salinidade realizadas por Moreno (2004) o Rio Itapanhaú pode 
ser  classificado  como hipohalino,  segundo a  classificação de Boltovskoy et al.  (1980) 
(Tabela 2). O setor de transição “rio‐estuário”, identificado por uma salinidade de 0,5‰ 
situa‐se,  portanto,  bem  acima  do  Km  19,  a montante  do  Rio  Itatinga.  Entretanto,  o 
manguezal não é encontrado nem mesmo até o ponto 17 descrito por Moreno como 
com possibilidade de ocorrência de manguezal, onde a salinidade ainda era de 2‰. O 
levantamento  florístico  apresentado  (Diagnóstico  da  Vegetação  no  Médio  e  Baixo 
Itapanhaú) mostra que o manguezal chega apenas até a margem direita do Km 15,5, 
onde a salinidade medida por este autor foi 3,4‰. Isso indica que outros fatores estão 
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limitando  a  presença  do  mangue  e  permitindo  a  presença  de  matas  de  restinga, 
independente da presença de salinidades dessa ordem.  

  

Tabela 2. Tipos de água, segundo a salinidade (Boltovskoy et al., 1980). 

Salinidade (‰)  Tipo de água 

40‐70  hiperhalino 

30‐40  euhalino 

18‐30  Hipohalino‐mixohalino

0,5‐18l  Hipohalino‐salobro 

< 0,5   Água continental 

 

A  vegetação  de  restinga  é  considerada  tolerante  à  salinidade  (Barcelos  et  al.,  2012, 
Thomas  &  Monteiro,  1993).  Ao  longo  do  litoral  brasileiro  ocorrem  comunidades 
vegetais, como halófilapsamófilas e halófilas, que suportam altos teores de salinidade. 
Essa vegetação possui características morfológicas semelhantes havendo dificuldade do 
reconhecimento da sua distribuição espacial (Barcelos et al., 2012). Segundo Lourenço 
Jr e Cuzzuol (2009) as hipóteses sobre o posicionamento das formações de restinga são 
diversas, sendo o gradiente salino e a fertilidade do solo as mais difundidas. As restingas 
ocorrem de modo geral sobre sedimentos arenosos quartzosos depositados por meio 
de diferentes processos durante o período Quaternário (Martim et al., 1997), sendo que 
sua  alta  diversidade  fitofisionômica  está  sob  diversos  tipos  de  influências  bióticas  e 
abióticas (Araújo e Henriques, 1984; Araújo et al., 2004; Menezes e Araújo, 2005). As 
restingas  apresentam  formações  com  fitofisionomias  ora  predominantemente 
herbáceas ou arbustivas, ora florestais estabelecidas, de acordo com Pereira (2003), por 
influência no nível do lençol freático. As diferenças florísticas estão ligadas à localização 
das  formações  em  relação  aos  cordões  e  intercordões  arenosos,  onde  estes  geram 
diferentes tipos de influência do lençol freático, assim como a distância da linha de praia, 
formando gradientes do efeito da salinidade e ações das marés. 

Na região do Itapanhaú mangue e restinga, portanto, encontram um limite de equilíbrio 
atualmente na altura onde a salinidade medida por Moreno (2004) situou‐se em torno 
de 3,4‰, ou seja, no ponto 15 das amostragens de Moreno, abaixo da foz do rio Itatinga.  

De acordo com o RIMA, durante a fase de operações do empreendimento, as vazões do 
rio  continuarão  a  ter  seu  ciclo  natural  de  variação, mas  com maior  permanência  de 
vazões um pouco menores.  

Em trechos de rio com fluxo livre, a redução de vazão implica em nível d’água um pouco 
menor, pequena regressão das margens, e rebaixamento do lençol freático em terra no 
entorno,  pela maior  contribuição  do mesmo  à manutenção  das  vazões;  em  trechos 
represados,  o  nível  d’água,  a  posição  das  margens  e  o  nível  da  água  subterrânea 
praticamente não se alteram.  

A vazão do rio Itapanhaú a montante da foz do rio Itatinga será determinante do ponto 
até onde chegará a água salobra (0,5‰). Entretanto, pode‐se supor que o novo limite 
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de equilíbrio entre mangue e mata de restinga seja definido pela salinidade de em torno 
de 3,4‰, como atualmente ocorre. Na realidade, o  limite entre as vegetações não é 
definido apenas pela salinidade e sim por  inúmeros outros fatores, dentre os quais a 
pluviometria  é  dos mais  determinantes,  o  tipo  e  a  fertilidade  do  solo,  a  topografia, 
também são fatores importantes. Nesse caso, ao se observar a Figura 1, verifica‐se que 
a região com pluviosidade mais intensa corresponde exatamente a esse trecho do rio 
Itapanhaú  o  que  é  um aspecto  que  pode  favorecer  a  permanência  da  vegetação  de 
restinga. É preciso lembrar também a grande diversidade de fitofisionomias de restinga 
presentes  na  área.  Não  se  pode,  portanto,  pelo  grande  número  de  fatores  que 
interferem  na  distribuição  da  vegetação  de  restinga  e  suas  diversas  fitofisionomias, 
simplificar a situação de ocupação desta vegetação para uma mera competição entre 
mangue e restinga por espaço em função da salinidade. 

A  região  intermediária  do  rio  é,  em  geral,  a  região  que  apresenta  o  mangue  mais 
desenvolvido. Nesse sentido, deve‐se esperar que L. racemosa seja a primeira espécie a 
“subir  o  rio”,  mas  deverá  ser  seguida  de  perto  pelas  outras  duas.  O  ponto  mais  a 
montante  que  permitirá  novos  assentamentos  de  plântulas  deverá  estar  numa 
salinidade  semelhante  à  do  ponto  339  hoje.  Portanto,  as  alterações  na  vazão  e 
salinidade da água do rio Itapanhaú podem causar alguma variação na dinâmica e na 
distribuição  espacial  das  espécies  ocorrentes  no  mangue,  com  algum  avanço  para 
montante da zona de transição, mas sem modificações significativas na estrutura geral 
das comunidades de mangue. 

No  trecho  do  Rio  da  Praia,  apesar  dos  levantamentos  de  vegetação  realizados  por 
Rodrigues et al., 1999, e Lamparelli e Moura, 1998 indicarem a região como cobertas 
por mangue, nas  imagens aéreas do site do DATAGEO, do governo do estado de São 
Paulo,  (Figura  2)  a  região do Parque do Rio  da  Praia  parece  estar  ligeiramente mais 
elevada,  pois  na  região  das  nascentes  do  Rio  da  Praia  e  seus  afluentes  a  cobertura 
vegetal visualmente aparente apresenta amplos espaços com vegetação rasteira, com 
solo parcialmente aparente, sem mangue ou mata de restinga, excetuando a região que 
margeia  o  Itapanhaú,  onde  aparece  vegetação  de  mata.  A  vegetação  da  margem 
esquerda do Rio  Itapanhaú nesse  setor  foi  confirmada pelo  levantamento de  campo 
(Diagnóstico da Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú) e excetuando o trecho da foz 
do Rio da Praia, que aparece como manguezal, nos trechos a montante a vegetação foi 
caracterizada  como  restinga.  Entretanto,  é  possível  que  a  margem  esquerda  esteja 
ligeiramente mais elevada do que a direita nesse trecho do rio, pois na margem direita 
é  encontrado  mangue  no  ponto  339  (Km  16,5)  e  floresta  de  restinga  na  margem 
esquerda.  E  a  partir  desse  ponto,  são  encontradas matas  de  restinga  em  ambas  as 
margens a montante. Segundo o RIMA (Avanço da cunha salina, pág. 72), a redução de 
vazão pode alterar a salinidade aumentando‐a até cerca de 2‐3 km a montante. Assim 
deverá  haver  uma  adaptação  na  estrutura  e  nos  limites  entre  os  vários  tipos  de 
ambientes de restinga, também variável ao longo do rio em função das características 
hidráulicas do  fluxo d’água em cada setor. Portanto, é provável que neste  trecho da 
vegetação  ocorra  alguma  substituição  de mata  de  restinga  por  mangue,  desde  que 
respeitados fatores físicos como topografia, elevação do  lençol  freático,  tipo de solo, 
químicos,  como  pH,  concentração  de  oxigênio  dissolvido,  etc.,  e  biológicos,  como 
resistência  das  espécies  de  restinga  à  salinidade,  bioturbação,  etc.  Margens  mais 
elevadas, deverão permanecer com mata de restinga de diferentes tipos. É possível que 
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esse seja o caso que ocorre hoje, p. ex. nas estações 339, 340 e 341, em que se verifica 
manguezal ocupando uma margem e floresta alta de restinga úmida na margem oposta. 
Essas  situações  serão  decorrentes  da  presença  dos  tômbolos,  ou  cordões  arenosos 
mencionados por Lamparelli (1995) que ocorrem nessa região.  

Impactos na distribuição espacial em relação à região entremarés 

Com relação à zonação, a salinidade da superfície do solo ou da água  intersticial  são 
fatores preponderantes. A bioturbação promovida pelos organismos, juntamente com 
a atividade bacteriana nas próprias raízes do mangue, também têm influência essencial 
na biogeoquímica do ferro e enxofre dos manguezais, a qual é também um dos fatores 
responsáveis pela zonação (Ferreira, 2006).  

No caso de regiões úmidas, como ocorre no presente caso, a salinidade dos manguezais 
tende  a  ser  reduzida  no  sentido  oposto  às  margens  do  rio  nas  regiões  de  alta 
pluviosidade, podendo cair a zero. Em costas áridas ou com estação seca pronunciada, 
ao contrário, essas regiões são as mais hostis, podendo atingir situações hipersalinas e 
criando  regiões  sem qualquer  tipo  de  vegetação  (Medina,  1999).  Estes  dois  regimes 
hidrológicos  contrastantes determinam a estrutura da  comunidade de acordo  com a 
tolerância à salinidade nas costas tropicais secas e comunidades com rápida capacidade 
de  utilização  de  recursos  em  regiões  úmidas.  Em  Bertioga,  portanto,  segundo  estes 
autores, será o caso da última situação, ou seja, comunidades com rápida capacidade 
de  utilização  de  recursos.  Entretanto,  Lamparelli  (1995)  conclui  que  a  utilização  dos 
recursos  pelo  manguezal  não  é  tão  rápida  e  eficiente  nessa  região,  em  função  da 
disponibilidade dos nutrientes presentes.  

Entretanto,  é  possível  que  a  estrutura  fitossociológica  da  floresta  de  mangue  sofra 
alterações de médio e longo prazo (dezenas a centenas de anos, Schaeffer‐Novelli et al., 
2000). Essas alterações se darão no sentido de reproduzir a montante, passo a passo, o 
estabelecimento  da  zonação  atualmente  existente  em  zonas  de  salinidades 
semelhantes,  uma  vez  que  a  salinidade  irá  aumentar  ao  longo do  rio  e  também em 
direção à terra em regiões onde antes havia apenas água doce. Assim, as regiões das 
bordas externas do mangue mais a montante  também se  tornarão mais salinas, mas 
esta zonação também tenderá a reproduzir a situação existente atualmente na região 
intermediária,  rio  acima.  Evidentemente  que  esta  afirmação  trata  da  situação  em 
termos gerais, sem considerar inúmeros outros fatores, como, p. exemplo, a topografia 
local, que não pode ser avaliada na pequena escala necessária nas cartas disponíveis 
para a região.  

Uma ocupação diferente da atualmente existente poderá ocorrer em dois setores: na 
região  a  jusante,  onde uma  zonação distinta  da  existente  poderá  se  estabelecer  em 
função de salinidades elevadas (até acima de 30‰) e nas regiões a montante da área 
onde hoje é encontrado o limite do manguezal, principalmente a montante da foz do rio 
Itatinga, que  também terão águas mais salinas do que atualmente.  Inferências sobre 
zonação, entretanto, seriam meramente especulativas, uma vez que na região sudeste 
os padrões de zonação nem sempre senguem os padrões globais (Cunha et al., 2004; 
Colpo et al., 2011; Estrada et al., 2013; Schmiegellow e Gianesella, 2014). O manguezal 
da região de Santos, por ex., como acontece com alguns bosques de regiões tropicais, 
não  apresenta  zonação  característica  em  termos  estruturais  (Figura  5)  ou  de 
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produtividade (Schmiegelow e Gianesella, 2014),  (Figura 6) apesar de ser constituído 
por  bosques  distintos  em  diferentes  regiões.  Os  autores  atribuem  o  fato  ao  baixo 
subsídio  de  energia  que  ocorre  em  função  do  regime  de  micromarés,  à  reduzida 
velocidade da água nas regiões mais interiores do sistema estuarino, à alta sinuosidade 
dos  canais de maré e  rios,  ao  sedimento  relativamente homogêneo em  toda área, e 
principalmente à ausência de um déficit hídrico na região. 

   

Figura 5. Número de árvores (figura superior) altura (figura central) e área basal (figura 
inferior em cada um dos tipos de sítios amostrados. As linhas verticais correspondem ao 
desvio padrão. Na caixa de texto estão os resultados da ANOVA para os quatro tipos de 
sítios.  Legenda:  edge:  beira  da  água;  lower‐middle,  centro‐inferior;  upper‐middle, 
centro‐superior; landward, superior 

 

Figura 6. Produção média de serapilheira para cada tipo de sítio amostrado. As linhas 
verticais  correspondem  ao  desvio  padrão.  Na  caixa  de  texto  estão  os  resultados  da 
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ANOVA  para  os  quatro  tipos  de  sítios.  Legenda:  edge:  beira  da  água;  lower‐middle, 
centro‐inferior; upper‐middle, centro‐superior; landward, superior 

 

Todos estes fatores contribuem para reduzir o gradiente entre a beira da água e interior 
da  bacia.  Considerando  que  a maioria  destes  fatores  discutidos  por  Schmiegellow  e 
Gianesella  (op.  cit.)  está  presente  ou  atua  de  forma  semelhante  no mangue  do  Rio 
Itapanhaú, não se espera uma zonação marcada nesse ambiente. A alta sinuosidade, 
apenas como exemplo, faz com que haja interferência de águas do rio em duas faces de 
um mesmo terreno no sentido perpendicular à margem. A região afetada pelo aumento 
da salinidade a montante do atual  limite do manguezal (km 15,5) poderá atingir uma 
extensão ao longo do rio numa ordem de grandeza aproximada de 3 km (RIMA). Nessas 
regiões, como discutido no item anterior, é possível que o mangue passe a ocupar novas 
áreas, provavelmente não de forma contínua, em função de fatores como topografia, 
tipo de solo, altura do lençol freático, etc, que podem permitir a manutenção da mata 
de  restinga  em  alguns  trechos. Pela  dinâmica  de  deposição  de material  nos  bancos 
arenosos entre os meandros, forma‐se, um gradiente de vegetação afetado pelo regime 
de marés. É possível a convivência de tipos distintos de vegetação conforme a margem 
do rio, como se verifica na altura do Km 15,5. Assim, tanto a extensão dessas áreas ao 
longo do rio como perpendicularmente às margens não dependem apenas da posição 
no rio onde salinidades mais elevadas  irão ocorrer, mas também de todos os  fatores 
mencionados. Também neste caso a previsão torna‐se difícil a partir da escala necessária 
para uma avaliação da topografia, que não existe nas cartas disponíveis com a precisão 
necessária  (escala  de  centímetros),  e  também  pela  inexistência  de  informação 
bibliográfica em relação a aspectos da resistência à salinidade das diferentes espécies 
da mata de restinga. É possível, por exemplo, que ocorram substituições de um tipo de 
mata de restinga por outro em função das espécies que passarem a predominar.  

Efeitos  como  bioturbação,  que  interferem  na  fixação  de  plântulas  e  germinação  de 
sementes, por exemplo serão modificados, e são impossíveis de prever no momento. 
Além deste efeito, é frequente, conforme destaca Medina (1999), que a ocorrência de 
zonação  de manguezais  ao  longo  de  gradientes  de  salinidade  seja  obscurecida  pela 
complexidade  do  regime  hidrológico,  particularmente  em  manguezais  estuarinos. 
Apenas as análises da seiva foliar podem indicar as condições efetivas de salinidade de 
longo prazo das espécies (Walter e Steiner 1936, Harris, 1974). Aspectos importantes a 
considerar, neste  caso,  são o  regime de marés  semidiurnas do  local  e  a  ausência de 
estação seca verdadeira, como fatores  favoráveis na  redução de estresses no solo e, 
consequentemente, para a vegetação. Tais fatores não serão alterados em função do 
empreendimento. 

 

Impacto na estrutura do bosque: 

O  desenvolvimento  estrutural  dos  bosques  varia  de  extremos,  como  os manguezais 
gigantes do Panamá, Colômbia e Equador, que estão expostos a marés extremas, grande 
fluxo de água de escoamento e altas concentrações de nutrientes, até mangues anões 
na  Flórida,  que  crescem  em  ambientes  oligotróficos,  de  baixa  temperatura  ou 
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hipersalinos, até 90‰ (Cintrón et al., 1985; Jiménez, 1985). Schaeffer‐Novelli e Cintron 
(1993) descrevem também mangues com cerca de 25m de altura em ambientes com 
salinidade próxima a 40‰ no Rio Tumbes, Peru, entretanto, enfatizam que, apesar da 
estrutura bem desenvolvida, estas regiões são muito suscetíveis a alterações no regime 
hidrológico, podendo apresentar um marcado gradiente estrutural, mortalidade maciça 
de árvores e flutuações na cobertura vegetal.  

A  salinidade  parece  limitar  a  estrutura  do mangue  em  valores  entre  40  e  65‰,  e  o 
aumento  da  salinidade  ocorre  em  geral  em  depressões  onde  a  água  é  retida  e 
evaporada, mas isso tende a ocorrer em regiões com estação seca pronunciada (Lugo et 
al., 1988; Day Jr, 1996; Chen e Twilley, 1999) ou áreas submetidas a baixo regime de 
inundação, o que não é o caso do mangue do Rio Itapanhaú.  

A alta frequência de inundação, como ocorre no Itapanhaú, reduz os fatores de estresse 
do solo, de tal forma que outros fatores podem ampliar seus efeitos sobre a estrutura 
da floresta, tais como herbivoria, competição, dispersão de propágulos (Cunha et al., 
2004). 

Diferenças estruturais entre mangues  ribeirinhos e de  franja e bosques de bacia  são 
usualmente  entendidas  como  consequência  da  alta  salinidade  e  sulfitos  na  água 
intersticial, devido á baixa frequência de inundação. (Davis, 1940; Chapman, 1976; Lugo 
e Snedaker, 1974; Cintron e Shaeffer‐Novelli, 1985 e outros). Apesar disso, diferenças 
na estrutura das florestas de mangue são usualmente assumidas como diferenças nos 
estágios de maturação da  floresta  (Cintron and Shaeffer‐Novelli,  1983, 1985). Assim, 
altos valores de biomassa e baixas densidade são típicos de florestas maduras, como 
observado em florestas oligotróficas e também na beira da água de áreas euhalinas e 
mesohalinas, como observado, p. ex., na Baía de Babitonga, Sta. Catarina (Cunha et al., 
2004). A alta densidade de adultos e plântulas e baixa biomassa das árvores observada 
nas regiões mais em direção à terra são características que se ajustam a florestas jovens, 
como encontrada  nas  áreas  euhalinas  e mesohalinas  da  Baía  de  Babitonga. No  caso 
dessa Baía os  autores  acreditam que não há diferenças  importantes nos estágios de 
maturidade entre os bosques, mas que essas diferenças estruturais sejam consequência 
de fatores ambientais relacionados à frequência de inundação e entrada de água doce, 
do  mesmo  modo  que  observado  por  Chen  e  Twilley  (1999)  que  relataram  forte 
influência  de  fatores  edáficos  (disponibilidade  de  nutrientes)  sobre  a  estrutura  do 
mangue.  Assim  sendo,  a  região  do  Rio  Itapanhaú  poderá  apresentar  alterações 
estruturais nas regiões que forem sendo ocupadas que poderão ter causas desse tipo e 
não  necessariamente  em  função  da  recenticidade  da  ocupação.  Apenas  um 
monitoramento de médio e  longo prazo poderá explicar as causas dessas alterações, 
caso ocorram.  

Nos  bosques  de mangue  do  Rio  Itapanhaú,  Lamparelli  (1995)  e  Cunha  et  al.  (2004) 
encontraram valores fitossociológicos que indicam baixo desenvolvimento estrutural.  

Lamparelli (1995) conclui que deve haver algum fator limitando o desenvolvimento do 
manguezal  na  região  do  Rio  Itapanhaú  e  discute  a  questão  com  base  nos  dados 
ambientais obtidos e na literatura pertinente. Assim, cita Mcnae (1966), que verificou 
que  os  bosques  de  mangue  alcançam  bom  desenvolvimento  em  regiões  com 
precipitação pluviométrica acima de 1500 mm, eliminando esse fator como limitante do 
desenvolvimento  dos  bosques  da  região;  o  nível  das  marés  (1,3  m  também  não  é 
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limitante, como demonstrado por Pool et al. (1977) em Porto Rico e no México. A alta 
salinidade está relacionada a uma redução no vigor e desenvolvimento dos bosques de 
mangue,  mas  Brown  &  Lugo  (1982),  indicam  que  salinidades  inferiores  a  50‰  não 
afetam significativamente a estrutura ou a produtividade dos mangues. Dessa forma a 
salinidade  intersticial  não  poderia  ser  considerada  limitante  no  Rio  Itapanhaú.  A 
concentração de nutrientes medidos na água e sedimentos da região também permite 
descartar  essa  variável  como  causa do pequeno desenvolvimento estrutural.  Lugo & 
Patterson‐Zucca (1977), Walsh (1974) e Chapman (1976) revelaram redução da riqueza 
de espécies, altura e densidade das árvores de manguezais submetidas aos limites de 
tolerância a baixa temperatura, mas isto não parece ser importante no caso, uma vez 
que na região de Cananéia, onde as mínimas são inferiores às de Bertioga há bosques 
mais desenvolvidos com as mesmas espécies. Assim sendo, Lamparelli (1995) acredita 
que outros fatores de estresse, inclusive induzidos por atividades humanas na região, 
também podem estar colaborando para isso. Entretanto tais estressores não puderam 
ser identificados nesse estudo.  

Estudo  de  Cunha‐Lignon et  al.  (2009)  utilizando  fotografias  aéreas  digitalizadas  para 
interpretar  uso  e  ocupação  do  solo  da  região,  entre  os  períodos  de  1962  a  1994, 
entretanto, constatou o forte crescimento da mancha urbana sobre o mangue da região. 
Esses  autores  também  lembram a  construção da  rodovia  Rio‐Santos  e  o  impacto do 
vazamento de 3,5 milhões de litros de óleo de oleoduto da Petrobrás em 1983 no Canal 
de Bertioga, que formou mancha de 100 km2 na zona costeira. Tais aspectos podem ter 
influenciado o baixo desenvolvimento estrutural do mangue observado por Lamparelli 
(1995). 

 Como um padrão geral, a periodicidade da inundação é fator mais  importante que a 
salinidade para determinar a estrutura da floresta (Cunha et al., 2004), provavelmente 
em função das modificações nas características químicas do solo que são determinadas 
pela  frequência  de  inundações.  A  frequência  de  inundações  não  será  alterada  no 
mangue do Rio Itapanhaú.  

 

Impacto na produtividade: 

A produção de serapilheira dos bosques de mangue do Rio Itapanhaú, de 4,6 t/ha reflete 
seus baixos índices estruturais (Lamparelli, 1995). Os picos de surgimento de propágulos 
na serapilheira ocorreram no final do outono. A renovação da serapilheira, entretanto, 
é  alta  na  região,  apresentando  baixa  quantidade  de  estoque  nos  sedimentos,  cujos 
valores  variaram  de  50  à  164  gPS/m2.  A  taxa  de  renovação  é  bastante  rápida, 
principalmente no verão, e a exportação ocorre principalmente pelo movimento das 
marés,  atingindo  uma  exportação  acumulada  de  cerca  50%  da  serapilheira 
produzida/ano. A ciclagem de nutrientes nesse ecossistema também é influenciada pela 
dinâmica da serapilheira e a compensação pela exportação de materiais é realizada pela 
retranslocação de nutrientes. Entretanto, Lamparelli (op. cit.) verificou baixa eficiência 
pelo  mangue  no  uso  desses  nutrientes,  provavelmente  em  função  da  alta 
disponibilidade dos mesmos no sedimento. 

Conforme se verifica na literatura (Brown & Lugo (1982), salinidades inferiores a 50‰ 
não  afetam  significativamente  a  estrutura  ou  produtividade  do  manguezal.  A 
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produtividade  é  baixa  em  manguezais  hipersalinos,  como  em  algumas  lagunas  da 
Venezuela (Conde et al., 2000). Portanto, o aumento da salinidade, dentro de intervalos 
pequenos,  como  será  no  presente  caso,  não  deverá  alterar  significativamente  a 
estrutura ou a produtividade dos mangues. Alterações nas concentrações de nutrientes 
disponíveis também poderiam afetar a estrutura dos bosques e a produtividade, mas, 
conforme  Lamparelli  (1995),  a  região  tem  nutrientes  disponíveis  no  sedimento  em 
concentrações  tais  que  permitem,  inclusive,  uma  baixa  eficiência  de  absorção  dos 
nutrientes, isto é, as plantas não têm necessidade de gastar recursos energéticos para 
promover maior absorção em função da disponibilidade adequada desses nutrientes. 

O ecossistema manguezal é considerado como sendo formador de solo (Davis, 1940), 
pois o lento movimento das marés permite o acúmulo de sedimentos (Alongi, 2008). O 
tipo de  sedimento e a hidrologia  local  afetam a manutenção e  retenção de material 
orgânico  (Twilley, 1985). Sedimentos  lodosos, com altas concentrações de silte‐argila 
apresentam  maior  capacidade  de  reter  elementos  nos  espaços  intersticiais  do  que 
sedimentos  arenosos  (Gray,  1974).  Portanto,  água,  elementos  químicos,  detritos 
orgânicos, algas, bactérias e organismos da infauna são naturalmente mais abundantes 
em substratos lodosos. O sedimento do rio Itapanhaú contém altas concentrações de 
silte‐argila,  matéria  orgânica  e  nitrogênio  (Lamparelli,  1995;  Colpo,  2011).  Segundo 
Schaeffer‐Novelli  et  al.  (2000)  em  bosques  de  franja  a  pluviosidade  e  lavagem  de 
encostas  são menos  importantes  para manutenção de bosques  ribeirinhos do que  a 
descarga  do  rio  ou  o  fluxo  de maré.  Em  regiões  de  climas  úmidos  e  sob  regime  de 
micromarés, entretanto, as regiões internas não sofrem acúmulo de sal. Estas situações 
são  mais  críticas  em  ambientes  oligotróficos,  o  que  não  é  o  caso  da  região  do  Rio 
Itapanhaú, conforme Lamparelli (1995). 

Por  outro  lado,  experimentos  de  crescimento  conduzidos  com  plântulas  durante 
períodos variando de semanas a meses  indicaram um crescimento ótimo de diversas 
espécies de mangue em salinidades bem abaixo da água do mar. Em Rhizophora mangle 
Pannier  (1959)  verificou  uma  produção  máxima  de  folhas  e  raízes  em  plântulas 
crescendo  sob  salinidades  de  25%  da  água  do  mar  sem  adição  de  nutrientes.  Um 
aumento do crescimento em salinidades de cerca de 40% da água do mar foi confirmado 
para Rhizophora mangle (Werner e Stelzer, 1990). O aumento da produção de matéria 
orgânica  induzido pelo NaCl reflete o caráter halofítico do mangue verdadeiro e está 
certamente  associado  com  melhorias  das  relações  hídricas  da  planta  (Werner  and 
Stelzer, 1990). Clough (1982) também verificou que a disponibilidade de nitrogênio e 
fósforo determinam a produtividade primária e o crescimento no manguezal. Na região 
do mangue  do  Rio  Itapanhaú  existe  boa  disponibilidade  de  nutrientes, mas  o  baixo 
desenvolvimento e a baixa produtividade podem estar associados a impactos antrópicos 
ainda não bem esclarecidos, como sugerido por Lamparelli, 1995, e que podem estar 
associados tanto à ocupação urbana como ao derrame de óleo que a região sofreu em 
1983. A autora considerou que região aparentemente não foi afetada pelos 3,5 milhões 
de  litros  derramados  no  mangue  do  Canal  de  Bertioga,  uma  vez  que  não  foram 
observadas manchas de óleo subindo o rio. De fato, a fração leve do óleo tende a ficar 
na superfície, e, com a saída de água doce do rio, o fluxo de água da superfície é em 
direção ao mar. Mas, como verificado por diversos autores, como Bernardes e Miranda 
(2001), Miranda e Kierfve (1996), Gianesella et al., 2000, 2005, o fluxo na foz do rio no 
Canal de Bertioga é bidirecional. Consequentemente existe a possibilidade de frações 
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solúveis tóxicas terem sido direcionadas rio acima e avançado sobre o manguezal nos 
períodos de preamar, intoxicando a vegetação e o sedimento de forma imperceptível 
visualmente, e tendo como consequência redução nas estruturas da vegetação. Além 
disso, não se pode esquecer, que, como afirmado por Peria et al. (1990) essa região já 
havia tido seu manguezal cortado anteriormente, o que é mais um fator para explicar os 
resultados observados por Lamparelli (1995) e Colpo et al. (2011). Segundo Schaeffer‐
Novelli et al., 1988, impactos por óleo incluem redução da copa, redução da produção 
de  serapilheira,  redução  de  exportação  de  matéria  orgânica,  e  alterações  nas 
populações de decompositores que vivem no solo e sua recuperação se dá na escala de 
décadas a séculos (Schaeffer‐Novelli et al., 2000). Em trabalho de 1999, Rodrigues et al. 
verificaram que o manguezal do Canal de Bertioga estava  iniciando sua recuperação, 
mais de 15 anos após o acidente. A recuperação da vegetação na região diretamente 
impactada (10 ha) pelo derrame foi estudada por imagens aéreas mais recentemente 
por  Santos  e  Cunha‐Lignon  (2012).  As  autoras  verificaram  que,  antes  do  impacto,  a 
vegetação apresentava dossel homogêneo e bosques bem desenvolvidos. Mais de 10 
anos  após,  ainda  havia  vestígios  significativos,  tais  como  áreas  com  árvores mortas, 
substrato  exposto,  e  bosques  em  recuperação  com  baixo  desenvolvimento.  Nesse 
sentido, é possível que a região do bosque do baixo Itapanhaú, apesar de cessados os 
efeitos agudos, ainda sofra com as consequências desse derrame, mesmo não tendo 
sido aparentemente afetado pelo óleo, uma vez que os movimentos das marés acabam 
levando frações dissolvidas imperceptíveis visualmente na cunha salina, como descrito 
no acidente da plataforma DeepHorizon no Golfo do México (Ocean Portal, vis. 2016). A 
renovação  da  serapilheira,  entretanto,  pode  sofrer  certa  redução,  proporcional  à 
redução da vazão do rio, bem como a taxa de renovação. Assim, é possível também que 
ocorra pequena redução na exportação, reduzindo o valor de exportação dos atuais 50% 
da  serapilheira produzida/ano para  valores  ligeiramente menores.  Essa  redução pela 
vazão, entretanto, pode ser ligeiramente compensada pelo aumento da área ocupada 
por manguezal.  

 

2.2.3  iii  Apresentar,  com  base  na  previsão  de  variação  da  salinidade  (range  e 
média/mediana)  a  avaliação  das  potenciais  interferências  na  fauna  presente  nos 
manguezais  de  Bertioga,  especialmente  sobre  os  graus  de  sensibilidade  a  essas 
variações.  

 

Impactos na fauna associada, sensibilidade e estabilidade ecológica  

Conforme Duke et al. (1998), os habitats dos manguezais apresentam níveis baixos de 
riqueza  comparado  com  outros  habitats  tropicais  de  alta  biomassa,  como  florestas 
tropicais ou matas de restinga. Além disso, existe uma relação direta entre o número de 
espécies do mangue e  a diversidade dos organismos que nele  vivem.  Segundo estes 
autores,  a  importância  das  plantas  e  das  associações  plantas‐animais,  não  deve  ser 
superenfatizada em ambientes de manguezais. Em geral, a diversidade florística segue 
paralela à diversidade estrutural da fauna e a função. Os mesmos fatores que limitam a 
presença e o crescimento das árvores também irão limitar as funções e benefícios de 
um  bosque  particular  de  mangue,  tal  como  estabilização  de  costa,  produtividade 
primária  e  habitats  para  uma  gama  de  organismos  dependentes.  Além  disso,  como 
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enfatiza  Smith  (1992),  os  animais  parecem  tornar  mais  complexos  os  padrões  de 
distribuição  das  árvores  do  mangue.  A  distribuição  das  espécies  através  do  perfil 
entremarés  é  influenciada  pela  fauna  associada.  Por  exemplo,  crustáceos  cavadores 
promovem o crescimento de árvores estabelecidas melhorando a aeração do solo, o que 
reduz os perigosos sulfetos. (Smith et al., 1991). A fauna também pode indiretamente 
auxiliar no estabelecimento de propágulos. Estudos no Panamá, onde uma densa rede 
de  raízes  de  R.  mangle  parece  impedir  o  estabelecimento  normal  de  propágulos, 
indicam  que  os  propágulos  de  Rhyzophora  se  estabelecem  em  buracos  criados  por 
caranguejos  (Duke,  Pinzón  &  Prada,  1999).  Em  contraste,  caranguejos  e  moluscos 
danificam propágulos de algumas espécies específicas, influenciando sua composição na 
comunidade (Smith, 1987, 1992). Smith (1992) mostrou que propágulos de Avicennia 
marina  eram  seletivamente  removidos  ou  danificados,  implicando  que  o  gênero  era 
excluído onde essa fauna predatória ocorria. O consumo de propágulos pareceu restrito 
a  áreas  altas  entremarés,  o  que  explicaria  a  distribuição  bimodal  deste  gênero  na 
Austrália e outras regiões, uma vez que esses animais habitam essa zona, levando a uma 
modificação na composição e característica da floresta.  

Muitos  organismos bentônicos  produzem  larvas  planctônicas. Nesse  estágio  da  vida, 
tiram vantagem da abundância de partículas alimentares microscópicas na coluna de 
água e aproveitam para ampliar sua distribuição. Como os organismos planctônicos se 
movimentam  com  as  massas  de  água,  as  características  da  circulação  do  estuário 
passam a ser cruciais para essas larvas e sua distribuição. Em estuários estratificados ou 
parcialmente estratificados, como é o caso do Rio Itapanhaú, se as larvas passam mais 
tempo próximo ao fundo tenderão a ser transportadas para as regiões de águas menos 
salinas  do  estuário.  Se  permanecem  mais  tempo  na  superfície,  tendem  a  ser 
transportadas  em direção  ao mar.  Sobreposto  a  este  padrão,  ocorrem as  flutuações 
causadas pelos fluxos de preamar e baixamar das maré. Larvas exibem ampla faixa de 
comportamento,  permitindo  que  façam  uso  ótimo  dos  vários  movimentos  da  água, 
conforme  mudam  de  profundidade.  Larvas  de  ostras,  por  ex.,  usam  o  aumento  da 
salinidade  e  o  movimento  rio  acima  nas  marés  de  preamar  para  expandir  sua 
distribuição rio acima (Mann, 1968). Existe uma grande diversidade de estratégias que 
às quais os organismos estuarinos se adaptaram em relação aos padrões de circulação 
estuarinos. No presente caso, a redução de vazões do rio Itapanhaú não deverá afetar o 
seu padrão de circulação, caracterizado como semi‐estratificado, portanto, não deverá 
haver  estresses  com  relação  às  estratégias  utilizadas  pelos  organismos  em  resposta 
esses padrões. 

Num  estudo  comparativo  de  Brachyura,  em  7  manguezais  do  estado  de  São  Paulo 
realizado por Colpo et al. (2001), a região do mangue do Itapanhaú foi a que apresentou 
maior número de espécies (16). Brachyura compreendem a maioria da macrofauna em 
mangues  tropicais  e  contribuem  para  o  processamento  da  serapilheira  durante  sua 
atividade  de  alimentação  (Macintosh  et  al.,  2002).  Grupos mais  ricos  e  diversos  de 
caranguejos estão associados a manguezais maduros e preservados. No Itapanhaú, os 
grapsoidea, grupo indicador de estabilidade do sistema, forma o grupo predominante 
(Colpo  et  al.,  2011).  De  acordo  com  esses  autores  a  biota  residente  nos  sistemas 
estudados  apresenta  adaptações  morfológicas,  fisiológicas  e  comportamentais  para 
tolerar amplas flutuações nos parâmetros ambientais (ex. salinidade e marés). Insetos 
também exercem importante papel nos manguezais. Segundo Schaeffer‐Novelli et al. 
(2000),  é  sabido  que  rápidas  mudanças  ambientais  diminuem  a  resistência  dos 
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manguezais  e  induzem  a  mortalidade  promovida  por  insetos  ou  doenças  de  outras 
origens  (Jiménez  et  al.,  1985).  No  Brasil,  sabe‐se  que  insetos  podem  promover  o 
desfolhamento parcial ou total e a morte de grupos de árvores, mas o impacto desses 
eventos  é  geralmente  localizado  e  limitado  a  áreas  em  escalas  pontuais,  apesar  de 
poderem  afetar  áreas  maiores  esporadicamente  (Schaeffer‐Novelli  et  al.,  2000). 
Entretanto, estes eventos parecem promover o que Holling et al.  (1995) denominam 
“destruição criativa”, uma vez que permitem a renovação de padrões em manchas do 
bosque adequando‐as a novas condições ambientais. Assim os surtos de insetos podem 
ser  importantes  agentes  para  restabelecer  os  bosques  onde  perturbações  de  larga‐
escala não são frequentes.  

A  produção do  fitoplâncton  em estuários  é,  em geral, mais  elevada que nas  regiões 
costeiras adjacentes. Os valores de concentração de clorofila observados por Lamparelli 
(1995)  demonstram  a  riqueza  dessa  biomassa  no  rio  Itapanhaú.  Existem  dois  tipos 
básicos de redes tróficas de consumidores planctônicos nos estuários. Células maiores 
do fitoplâncton, como diatomáceas, servem de alimento a copépodos, que por sua vez 
servem de alimento de peixes planctívoros. Células pequenas, por outro lado, entram 
na rede trófica via alça microbiana, na qual existem muitos passos entre os produtores 
primários e espécies maiores de peixes. A primeira rota é mais eficiente em termos de 
produção de peixes comerciais, a segunda não. Pelo tipo de plâncton e peixes presentes 
no rio Itapanhaú, aparentemente a segunda rede trófica é a via dominante.  

No  caso  do  presente  empreendimento,  a  fauna  típica  de  manguezais  deverá 
acompanhar  as novas  localizações do mangue,  e o mesmo ocorrerá  com a  fauna da 
restinga. Com relação à fauna do rio, deve haver uma pequena ampliação do habitat das 
espécies de peixes de águas salgadas e salobras, de caranguejos e camarões na região 
em  que  aumentar  a  salinidade  e  uma  pequena  redução  correspondente  na  área  a 
montante, de águas menos salobras. 

Os ambientes de manguezais e restingas são considerados ambientes vulneráveis, onde 
mudanças no padrão sazonal de entrada de água doce pela construção de barragens, 
por exemplo, podem interferir na produtividade e em toda a rede trófica (Mann, 1968). 
As alterações da vazão do rio Itapanhaú, portanto, poderão resultar em impactos nesse 
sentido.  Fatores  favoráveis  ao  empreendimento  são  a  pequena  redução  na  vazão 
durante  a  operação,  a  manutenção  de  vazão  mínima  no  período  de  seca,  alta 
pluviosidade  da  região  e  a  pequena  extensão  a  montante  do  rio  Itatinga  que  será 
afetada pelo aumento da salinidade, uma vez que a jusante deste rio a redução da vazão 
será  pequena.  Por  outro  lado,  organismos  que  vivem  em  regiões  estuarinas  são 
considerados como euriecos (Mann, 1968), isto é, que suportam variações em grande 
faixa  em  suas  tolerâncias  a  variações  ambientais,  uma  vez  que  tendem  a  suportar 
maiores variações de salinidade, temperatura, dessecamento, etc., do que organismos 
de ambientes de rio ou do oceano, onde variações ambientais são mais restritas. Nesse 
sentido, o regime de marés semidiurnas também é fator positivo para a região, fazendo 
com que o solo seja coberto duas vezes ao dia pelas preamares e reduzindo estresses 
pela ação de tamponamento da água do mar.  

O  conhecimento  da  estrutura  da  floresta  do mangue  permite  fornecer  informações 
sobre seu estágio de desenvolvimento e grau de estabilidade ecológica (Alongi, 2008) 
ou mesmo capacidade de recuperação pós‐perturbações (Menghini, 2008). De acordo 
com Colpo et al., (2011), a floresta do rio Itapanhaú apresenta boa equidade, uma vez 
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que  R. mangle,  A.  schoueriana  e  R mangle  ocorreram  em  proporções  semelhantes. 
Também  apresentaram  baixa  densidade  de  caules  com  largos  diâmetros,  sugerindo 
florestas  com  maior  estabilidade  e  que  permitem  alcançar  estágio  avançado  de 
desenvolvimento  (Cintrón  e  Schaeffer‐Novelli,  1983).  Estas  características,  portanto, 
também são favoráveis para a manutenção da estabilidade ecológica e capacidade de 
recuperação pós‐perturbações.  

. 

 

2.4.3.  Avaliar,  a  partir  dos  dados  hidrológicos  e  regras  operacionais,  os  potenciais 
impactos da redução da vazão nos ecossistemas de restinga e mangue,  indicando a 
estimativa  de  áreas  afetadas  e  a  extensão  dos  referidos  ecossistemas  na  planície 
costeira  de  Bertioga  e  a  dinâmica  estrutural  e  funcional  que  caracterizam  esses 
sistemas.  Incluir  na  avaliação  a  extensão  de  potenciais  interferências  nesses 
ecossistemas, em especial, nos trechos em Unidades de Conservação (Parque Natural 
Ilha do Rio da Praia, Parque Estadual da Restinga, RPPNs Hercules Florence) 

 

Riscos  de  fragmentação  de  habitats  e  perda  de  conectividade  na AII  e  impacto  na 
diversidade da região e sobre o Parque Municipal do Rio da Praia, Parque Estadual da 
Restinga, RPPNs Hercules Florence. 

Duke et al. (1998) enfatizam que, essencialmente, todos os fatores, bióticos e abióticos, 
atuam sobre cada planta de alguma maneira, ou todas, nos vários estágios de sua vida, 
do  desenvolvimento  de  propágulos,  dispersão,  estabelecimento,  crescimento  de 
plântulas,  aos  anos  reprodutivos  e  maturação,  até  o  estado  avançado  e  morte.  Da 
mesma forma como os fatores agem sobre o indivíduo, eles também atuam em cada 
bosque, e assim as escalas aumentam de forma a incluir todas as influências nas escalas 
intertidais, estuarina, regional e global. A Figura 7, de Duke et al.  (1998) sumariza as 
relações  entre  a  florística  do  manguezal,  a  diversidade  estrutural  e  funcional,  e  a 
variação dos  fatores  principais  que  influenciam na  sua distribuição,  demonstrando  a 
dificuldade de uma previsão precisa a respeito do estabelecimento das áreas que serão 
ocupadas por manguezal com uma redução na vazão do Rio Itapanhaú. Além disso, um 
aspecto a ser enfatizado é que a região é composta de um mosaico de vegetação, com 
ao menos quatro  tipos de matas de  restinga além do mangue onde os processos de 
substituição de restinga por manguezal deverão ocorrer nas margens baixas do trecho 
do rio em que a salinidade  irá aumentar, em escalas de médio a  longo prazo. Com a 
redução da vazão do Rio Itapanhaú haverá um deslocamento da região invadida pela 
água salgada tanto na calha do rio como nas áreas de  inundação. Os  impactos dessa 
alteração  sobre os bosques de mangue  são diversos,  tanto  sobre os  fatores  físicos e 
químicos como biológicos, conforme já discutido. A região mais próxima da foz do Rio 
no Canal de Bertioga poderá sofrer um acréscimo no tempo de exposição a salinidades 
mais elevadas. Entretanto, tanto a produção de propágulos como o estabelecimento de 
novas  plântulas  também  não  devem  ser  afetados,  conforme  apresentado 
anteriormente.  Bernardes  e  Miranda  (2001)  enfatizam  que  a  região  do  Canal  de 
Bertioga, tanto a montante como a jusante da foz do rio Itapanhaú no Canal, apesar de 
sofrerem  flutuações  de  salinidade  entre  14  e  33‰,  mesmo  em  situações  de  baixa 
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descarga  fluvial  do  Itapanhaú,  mantém  o  padrão  de  alta  estratificação  (tipo 
parcialmente  misturado  2a),  com  baixas  salinidades  na  superfície,  características 
também  verificadas  por  Miranda  e  Kierfve  (1998),  Gianesella  et  al.  2000,  2005. 
Considerando  que  os  resultados  apresentados  se  referem  a  profundidades 
adimensionais, que incorporam a profundidade de coleta e espessura da coluna de água 
no instante de coleta, e que cerca de 1/3 da coluna de água de cerca de 6 m apresenta 
salinidades inferiores a 26‰, o período de exposição da superfície do solo do mangue a 
salinidades mais elevadas (estofa da preamar) é relativamente pequeno. 

 

Figura 7. Relações entre  florística do manguezal, diversidade estrutural e  funcional e 
amplitude de variabilidade dos principais fatores que influenciam a distribuição. (Duke 
et al., 1998) 
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O perfil de velocidade é bidirecional, com águas menos salinas fluindo em direção ao 
mar e mais salinas em direção ao interior. Dados de Miranda e Kjerfve (1998) no interior 
do baixo Itapanhaú, próximo à foz no Canal de Bertioga também demonstram que as 
variações de salinidade na sizígia, em superfície, variam de 28 a 32‰, num dia, mas dois 
dias  após  (ainda  sizígia)  as  salinidades máximas  já  se  situaram  entre  21  e  26‰. Na 
quadratura a salinidade na superfície esteve entre 16 e 20‰ e dois dias após entre 14 e 
18‰, indicando que mesmo com aumento da salinidade, a região estará ainda dentro 
de  uma  faixa  de  salinidade  em  que  a  existência  do mangue  é  perfeitamente  viável, 
mesmo  que  os  valores  de  salinidade máxima  sejam  ampliados  para  33‰,  típico  da 
região costeira nessa área uma vez que Brown & Lugo (1982), indicam que salinidades 
inferiores  a  50‰  não  afetam  significativamente  a  estrutura  ou  a  produtividade  dos 
mangues. 

Na região a montante, estima‐se que o aumento da salinidade poderá se estender até 
cerca de 3 km além do que ocorre hoje, nas situações de seca, e dessa forma, é possível 
esperar  um  aumento  da  área  coberta  por  manguezais  na  área  marginal  ao  rio 
correspondente a essa extensão ou em parte dela. Considerando que essa área alcance, 
no  futuro,  uma  faixa  de  largura  média  em  torno  do  rio  semelhante  à  existente 
atualmente a jusante (largura média de cerca de 2 km), faz‐se necessária uma análise da 
possível fragmentação da mata de restinga remanescente. 

Pela análise dos Mapas da vegetação e das áreas protegidas (Relatório de Informação 
Complementar),  e  considerando‐se  esse  valor  médio  de  expansão  do  manguezal 
perpendicularmente ao rio, a conectividade entre as matas de restinga estará garantida 
na margem direita do rio, onde este tipo de vegetação ocorre paralelamente ao sentido 
do rio nas terras entre mangue e a Serra do Mar e onde essa vegetação é toda protegida 
pelo Parque Estadual da Restinga de Bertioga. Na margem esquerda a ocupação urbana 
praticamente já destruiu ou fragmentou trechos de mangue e restinga entre a foz até a 
altura do km 24 (Mapa da Vegetação, Rel. de Informação Complementar), com exceção 
de pequeno trecho entre os Km 15 e 21, que corresponde exatamente a uma área do 
Parque Municipal Ilha do Rio da Praia. Na altura do Km 15,5, ocorre mangue na margem 
direita, mas na esquerda e também direita, ocorrem floresta alta de restinga úmida e 
floresta paludosa (Diagnóstico da Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú, Prime, 2016). 
Se  a  topografia  e  outros  fatores  (como  tipo  de  solo  e  altura  do  lençol  freático)  que 
ocorrem nessa área permitirem, é provável que passe a ser ocupada por manguezal, nas 
bordas do rio. Essa região, na margem esquerda do rio, corresponde ao Parque da Ilha 
do Rio da Praia. Nesse caso, provavelmente a vegetação que ocupa as regiões superiores 
do Parque, próximo às nascentes do Rio da Praia e seus afluentes, manterá a vegetação 
atual. Felizmente,  já se encontra delimitada uma zona de amortecimento do referido 
parque,  sem  a  qual  haveria  sério  risco  de  fragmentação  caso  restasse  uma  “ilha  de 
restinga”  nessa  área  mais  distante  da  margem,  por  efeito  de  topografia.  Como  a 
conectividade  está  garantida  por  essa  zona,  mesmo  que  o  mangue  ocupe  faixa  da 
margem  do  rio,  não  haverá  fragmentação  de  habitat  na  área  de  restinga  que 
eventualmente permanecer mais  distante do  rio.  A montante do Km 24,  já  fora  dos 
limites  do  Parque  do  Rio  da  Praia,  existe  uma  possibilidade muito  pequena  de  que 
passem a existir mangues nas margens do rio, uma vez que o limite do manguezal hoje 
se situa na altura do Km 15,5 e a previsão de que a salinidade seja alterada é para cerca 
de 3 km a montante do rio. Caso o mangue passe a existir nas duas margens, mesmo 
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acima  deste  ponto,  entretanto,  a  RPPN  existente  também  garantirá  a  conectividade 
entre as matas de restinga na margem esquerda, enquanto a margem direita terá essa 
garantia em toda a sua extensão graças ao Parque Estadual da Restinga de Bertioga.  

Conclusões 

1‐ O mangue da região apresenta baixa diversidade, com três tipos de espécies arbóreas: 
Rhizophora  mangle,  L.,  Avicennia  schoueriana,  Stapf  &  Lechman  e  Laguncularia 
racemosa,  Gaertn  f.  As  florestas  de  restinga  apresentam um  número  bem maior  de 
espécies,  com  predomínio  de  espécies  distintas  em  cada  uma  das  fitofisionomias 
encontradas na região. Esse conjunto de vegetações  forma extenso mosaico onde se 
apresentam mangues margeando o rio Itapanhaú na sua parte mais inferior (cerca de 
15 km) e uma série de outros tipos florestais que compõem a mata de restinga, na região 
média do rio, como floresta aluvial, floresta alta de restinga úmida, floresta paludosa e 
floresta de transição restinga encosta. Esse mosaico apresenta uma alta diversidade de 
plantas e animais garantindo abrigo quer aos animais que passam toda sua vida na área, 
quer  a  animais  que  utilizam  a  área  como  berçário  ou  nidação  e  rota  de 
passagem/alimentação.  

2‐ Cabe lembrar que o bosque de mangue do rio Itapanhaú já sofreu alguns impactos.  
Conforme descrito por Peria et al. (1990), toda a sua vegetação original foi cortada em 
data  anterior  a  esse  estudo.  Também pode  ter  sofrido  impacto do derrame de óleo 
ocorrido no Canal de Bertioga, em 1983, quando do vazamento de cerca 3,5 milhões de 
litros.  Apesar  de  não  ter  sido  verificado  impacto  visualmente  (Lamparelli,  1995),  é 
possível  e  provável  que  frações  solúveis  do  óleo  tenham  sido  transportadas  para  o 
interior  do manguezal  através  da  cunha  salina  com os movimentos de preamar,  nas 
regiões mais baixas do rio. Assim, a estrutura pouco desenvolvida do mangue bem como 
a sua baixa produção de serapilheira observadas por Lamparelli  (1995) e Colpo et al. 
(2011)  podem  ser  consequência  desses  impactos,  entre  outros,  como  a  ocupação 
urbana que atinge a margem do mangue em sua porção inferior.  

3‐ Estudo de Moreno (2004) permitiu verificar que a salinidade no Canal de Bertioga (foz 
no oceano) e no rio Itapanhaú variou de 30,5‰ (ponto 1, desembocadura norte do canal 
de Bertioga) a 2‰ (ponto 17, curso superior do estuário, logo a jusante da foz do rio 
Itatinga).  Alguns  pontos  medidos  por  Moreno,  entretanto,  se  referem  à  salinidade 
intersticial que apresenta menor variabilidade do que a salinidade da água e, portanto, 
reflete melhor  a  condição média  do  ambiente.  Na  região mais  a montante medida, 
observou  valores de 3,4‰ de  salinidade  intersticial.   Medidas  realizadas por  Tundisi 
(2015), mostram que a água doce pode ser encontrada na calha do rio cerca de 10 km 
abaixo  da  região  onde  dados  de  salinidade  apresentavam  valores  de  2‰  (Moreno, 
2004), após fortes chuvas, explicitando a variabilidade a que estão expostos diferentes 
trechos do rio.  

4‐ Estudos de autoecologia das espécies de mangue presentes na área indicam a alta 
tolerância dessa vegetação às variações de  salinidade  (0 a 90‰)  (Smith & Snedaker, 
1995, Jimenez, 1985; Bener et al., 1986; Orihuela, 1991) e que também os propágulos 
dessas espécies têm viabilidade de se desenvolver com alto crescimento e capacidade 
fotossintética em ampla faixa de salinidade, absolutamente dentro daquelas esperadas 
com a redução da vazão do rio Itapanhaú (Smith e Snedaker, 1995; Kraus & Allen, 2003; 
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Cavalcanti et al., 2007; Ye et al., 2005). Ocorrem, entretanto, variedades fenotípicas em 
diferentes  salinidades  (Lin  e  Sternberg,  1992).  A  primeira  abordagem  para  avaliar  a 
função  de  um  ecossistema  de  mangue  deve  ser  a  avaliação  de  como  os  principais 
gradientes  ambientais  governam  a  estrutura  da  floresta,  lembrando  que  o 
desenvolvimento estrutural é uma variável integradora da resposta do mangue a esses 
gradientes e estressores (Lin e Sternberg, 1992 a, b; Lovelock e Feller, 2003; Lovelock et 
al., 2006). A alta salinidade está relacionada a uma redução no vigor e desenvolvimento 
dos bosques de mangue, mas Brown & Lugo (1982), indicam que salinidades inferiores 
a 50‰ não afetam significativamente a estrutura ou a produtividade dos mangues.  

5‐ Com base nas medidas de salinidade realizadas por Moreno (2004) o rio Itapanhaú 
pode ser classificado como hipohalino. O setor de transição “rio‐estuário”, identificado 
por uma  salinidade de 0,5‰ situa‐se, portanto,  acima do Km 19, a montante do  rio 
Itatinga.  Entretanto,  o  levantamento  florístico  apresentado mostra  que o manguezal 
chega apenas até a margem direita do Km 15,5, onde a salinidade medida foi 3,4‰. Isso 
indica  que  outros  fatores  estão  limitando  a  presença  do  mangue  e  permitindo  a 
presença de matas de restinga, independente da presença de salinidades dessa ordem. 
A  vegetação  de  restinga  é  considerada  tolerante  à  salinidade  (Barcelos  et  al.,  2012, 
Thomas & Monteiro, 1993). Segundo Lourenço Jr e Cuzzuol (2009), as hipóteses sobre o 
posicionamento das formações de restinga são diversas, sendo o gradiente salino e a 
fertilidade do  solo  as mais  difundidas, mas  também o  tipo de  sedimentos  (arenosos 
quartzosos) (Martim et al., 1997), sendo que sua alta diversidade fitofisionômica está 
sob diversos  tipos de  influências bióticas e abióticas  (Araújo et al.,  2004; Menezes e 
Araújo, 2005). Mangue e restinga, portanto, encontram um limite de equilíbrio espacial 
entre as duas vegetações atualmente na altura onde a salinidade medida por Moreno 
(2004) situou‐se em torno de 3,4‰, a jusante da foz do rio Itatinga.   

6‐ De acordo com o RIMA, durante a fase de operação do empreendimento, as vazões 
do rio continuarão a ter seu ciclo natural de variação, mas com maior permanência de 
vazões um pouco menores. A vazão do rio Itapanhaú a montante da foz do rio Itatinga 
será determinante do ponto até onde chegará a água salobra (0,5‰). Entretanto, essa 
é  também  a  região  com  pluviosidade  mais  intensa  o  que  é  um  aspecto  que  pode 
favorecer  a  permanência  da  vegetação  de  restinga.  Não  se  pode,  entretanto,  pelo 
grande número de fatores que  interferem na distribuição da vegetação de restinga e 
suas diversas fitofisionomias, simplificar a situação de ocupação desta vegetação para 
uma mera competição entre mangue e restinga por espaço em função da salinidade.  

7‐ Com relação à zonação, o mesmo raciocínio se aplica,  isto é, tanto a ampliação da 
vegetação  do  mangue  ao  longo  do  rio  como  perpendicularmente  às  margens  não 
dependem apenas da posição no rio onde salinidades mais elevadas irão ocorrer, mas 
também de todos os fatores mencionados, cuja previsão torna‐se difícil a partir da escala 
necessária para uma avaliação da topografia, que não existe nas cartas disponíveis com 
a  precisão  necessária  (escala  de  centímetros),  e  também  pela  inexistência  de 
informação bibliográfica em relação a aspectos da resistência à salinidade das diferentes 
espécies da mata de restinga. É possível, por exemplo, que ocorram substituições de 
tipos,  de  um  tipo  de mata  de  restinga  por  outro  em  função  das  novas  plantas  que 
passarem  a  predominar  e  não  necessariamente  substituição  por  mangue  no  trecho 
afetado.  
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8‐  Com  relação  ao  impacto  na  estrutura  do  bosque,  a  salinidade  começa  a  limitar  a 
estrutura do mangue em valores entre 40 e 65‰, (Lugo et al., 1988; Day Jr, 1996; Chen 
e Twilley, 1999). Em regiões de climas úmidos e sob regime de micromarés, entretanto, 
as  regiões  internas  não  sofrem  acúmulo  de  sal.  Este  é  o  caso  do  mangue  do  rio 
Itapanhaú,  pois  não  existe  estação  seca  propriamente  dita  e  onde  o  regime  de 
inundação  não  será  alterado  (micromarés  semidiurnas),  permitindo  a  redução  dos 
fatores de estresse do solo.  

9‐ Com relação à produtividade, conforme Brown & Lugo (1982), salinidades inferiores 
a  50‰  não  afetam  significativamente  a  estrutura  ou  produtividade  do  manguezal, 
portanto as alterações que o  local  irá  sofrer não deverão alterar  a produtividade do 
mangue. 

10‐ Com relação à fauna, em geral, a diversidade florística segue paralela à diversidade 
estrutural  da  fauna  e  à  função.  Os  mesmos  fatores  que  limitam  a  presença  e  o 
crescimento das  árvores  também  irão  limitar  as  funções  e  benefícios  de um bosque 
particular de mangue, tal como estabilização de costa, produtividade primária e habitats 
para uma gama de organismos dependentes. Além disso, como enfatiza Smith (1992), 
os animais parecem tornar mais complexos os padrões de distribuição das árvores do 
mangue. Como discutido anteriormente, a distribuição das espécies através do perfil 
entremarés  é  influenciada  pela  fauna  associada.  Organismos  estuarinos  são 
considerados euriecos,  isto é, apresentam grande tolerância às variações ambientais, 
tais como salinidade, temperatura, dessecamento, etc. (Mann, 1968). Nesse sentido, as 
variações  de  salinidade  previstas  estão  dentro  de  variações  naturais  a  que  estes 
organismos estão submetidos. O que poderá haver é uma redistribuição dos organismos 
em função da redistribuição da vegetação, com ligeiro aumento de área de habitat de 
organismos estuarinos e correspondente redução de área de habitats de organismos de 
água doce, tanto no leito do rio como em terra. Observe‐se que se trata de redução de 
área de habitats e não redução de habitats.  

11‐ Com relação aos organismos e larvas planctônicos de modo geral, as características 
da  circulação  do  estuário  são  cruciais,  assim  como  sua  distribuição  e  estratégias  de 
adaptação  em  relação  aos  padrões  de  circulação  estuarinos.  No  presente  caso,  a 
redução  de  vazões  do  rio  Itapanhaú  não  deverá  afetar  o  seu  padrão  de  circulação, 
caracterizado  como  semi‐estratificado  com  regime  de  micromarés  semidiurnas, 
portanto,  não  deverá  haver  estresses  com  relação  às  estratégias  utilizadas  pelos 
organismos em resposta esses padrões. 

12‐ Segundo Schaeffer‐Novelli et al. (2000), é sabido que rápidas mudanças ambientais 
diminuem a resistência dos manguezais e induzem a mortalidade promovida por insetos 
ou doenças de outras origens (Jiménez et al., 1985). Os  impactos desses eventos são 
geralmente  localizados  e  limitados  a  áreas  em escalas  pontuais,  apesar  de  poderem 
afetar áreas maiores esporadicamente (Schaeffer‐Novelli et al., 2000). Entretanto, tais 
eventos promovem o que Holling et al. (1995) denominam “destruição criativa”, uma 
vez que permitem a  renovação de padrões em manchas do bosque  adequando‐as  a 
novas  condições  ambientais.  No  presente  caso,  as  alterações  ambientais  que  irão 
ocorrer com o empreendimento poderão, portanto, provocar alterações na distribuição 
da vegetação, para o que, alguma mortalidade induzida por insetos ou outras doenças 
poderá contribuir, abrindo espaço para a nova ocupação da vegetação em função da 
distribuição  alterada  da  salinidade.  Isto  deverá  resultar,  a  médio  e  longo  prazo,  na 
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renovação  dos  padrões  atuais  de  manchas  de  bosques  adequando‐as  às  novas 
condições ambientais, conforme Holling et al. (1985). 

13‐ Os ambientes de manguezais e restingas são considerados ambientes vulneráveis 
(Mann, 1968) e as alterações da vazão do rio Itapanhaú, portanto, poderão resultar em 
impactos nesse sentido. Fatores favoráveis ao empreendimento são a pequena redução 
na vazão durante a operação, a manutenção de vazão mínima no período de seca, alta 
pluviosidade da região, a não alteração do regime de marés e a pequena extensão a 
montante do rio Itatinga que será afetada pelo aumento da salinidade, uma vez que a 
jusante deste rio a alteração será pequena. 

14‐ O  Instituto Ekos Brasil  (2008)  classificou o nível de  fragilidade ambiental da área 
como muito alta na região do mangue e como alta na região da restinga, enfatizando a 
necessidade  da  preservação  dessas  vegetações.  Ao  mesmo  tempo  considerou  a 
vegetação  com  padrão  arbóreo/arbustivo  como  em  equilíbrio  dinâmico  em  estado 
avançado de desenvolvimento. Segundo esse critério, a vegetação da área encontra‐se 
nesse  estado  por  serem  encontrados  indivíduos  na  condição  arbóreo/arbustiva 
(principalmente  arbórea,  dada  a  altura  média  de  7  m),  e,  portanto,  em  equilíbrio 
dinâmico. De acordo com Colpo et al. (2011), a floresta do rio Itapanhaú apresenta boa 
equidade, uma vez que R. mangle, A. schoueriana e R mangle ocorreram em proporções 
semelhantes. Também apresentaram baixa densidade de caules com largos diâmetros, 
sugerindo florestas com maior estabilidade e que permitem alcançar estágio avançado 
de desenvolvimento (Cintrón e Schaeffer‐Novelli, 1983). Estas características, segundo 
Colpo  et  al.  (op.  cit.),  também  são  favoráveis  para  a  manutenção  da  estabilidade 
ecológica e capacidade de recuperação pós‐perturbações. Lembrando que Mann (1968) 
considera  os  organismos  estuarinos  como  euriecos,  e  as  características  atuais  da 
vegetação da área, é permitido supor que a vegetação encontrará um novo estágio de 
equilíbrio dinâmico espacialmente.  

15‐ Com a redução da vazão do rio Itapanhaú a região mais próxima da foz do rio no 
Canal de Bertioga poderá sofrer um acréscimo no tempo de exposição a salinidades mais 
elevadas.  Entretanto,  tanto  a  produção  de  propágulos  como  o  estabelecimento  de 
novas plântulas também não deve ser afetada, conforme apresentado anteriormente e 
considerando dados de Bernardes e Miranda (2001) que mostram que, no rio Itapanhaú 
na entrada do Canal de Bertioga, o terço superior da coluna de água de cerca de 6 m em 
média apresenta salinidades inferiores a 26‰ e o período de exposição da superfície do 
solo  do  mangue  a  salinidades  mais  elevadas  (estofa  da  preamar)  é  relativamente 
pequeno (poucas horas).  

16‐ Na região a montante, estima‐se que o aumento da salinidade poderá se estender 
até cerca de 2‐3 km além do que ocorre hoje, nas situações de seca, e dessa forma, é 
possível esperar um aumento da área coberta por manguezais na área marginal ao rio 
correspondente a essa extensão ou em parte dela. Considerando que essa área alcance, 
no  futuro,  uma  faixa  de  largura  média  em  torno  do  rio  semelhante  à  existente 
atualmente  a  jusante  (largura  média  de  cerca  de  2  km),  uma  análise  da  possível 
fragmentação da mata de restinga remanescente mostra que a conectividade entre as 
matas  de  restinga  estará  garantida  na  margem  direita  do  rio,  onde  este  tipo  de 
vegetação ocorre paralelamente ao sentido do rio nas terras entre mangue e a Serra do 
Mar  em  largura  bem  superior  a  2  km  e  onde  essa  vegetação  é  toda  protegida  pelo 
Parque  Estadual  da Restinga  de Bertioga.  Na margem esquerda  a  ocupação  urbana 
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praticamente já destruiu ou fragmentou trechos de mangue e restinga entre a foz até a 
altura do km 24 (Mapa da Vegetação, Rel. de Informação Complementar), com exceção 
de pequeno trecho entre os Km 15 e 21, que corresponde exatamente a uma área do 
Parque Municipal Ilha do Rio da Praia. No trecho do Parque, se a topografia e outros 
fatores  (como  tipo  de  solo  e  altura  do  lençol  freático)  que  ocorrem  nessa  área 
permitirem, é possível que passe a ser ocupada por manguezal, nas bordas do rio. Mas 
a conectividade estará garantida pela presença da zona de amortecimento do Parque 
Estadual da Serra do Mar. 

17‐ Pelo acima exposto, o que se espera que ocorra na área é um rearranjo do mosaico 
de vegetação existente e da fauna associada, sem impactos significativos na diversidade 
da flora e da fauna na região. Tal resultado é esperado uma vez que as modificações na 
vazão do rio Itapanhaú não deverão implicar em alterações significativas da distribuição 
das matas da região e, principalmente, não irão resultar em fragmentação de habitats; 
a  conectividade  entre  os  diferentes  tipos  de  matas  está  garantida  se  mantidas  as 
condições  atuais  de  ocupação  urbana.    Verifica‐se,  também,  que  tal  expectativa 
somente é viável graças à presença das áreas protegidas e zonas de amortecimento na 
área, em tamanhos e localizações adequados, conforme discutido acima, demonstrando 
a importância da manutenção dessas áreas para a viabilização de um desenvolvimento 
de forma sustentável.  

Monitoramento 

Sob  estas  considerações  apresentadas  até  momento,  passa  a  ser  essencial  um 
monitoramento ao longo do tempo para verificação da área efetiva que será ocupada 
pela nova mancha de mangue, e dos processos de sucessão que poderão ocorrer nessas 
áreas.  Não  se  deve  esquecer  que  essa  área,  prioritária  em  termos  legais  para 
conservação e proteção permanente de seus recursos, entretanto, está sob pressão de 
ocupações  antrópicas  principalmente  decorrentes  do  aumento  da  mancha  urbana 
(Figura  1)  o  que  pode  interferir  de  maneira  drástica  na  eliminação  de  áreas  de 
manguezais e restinga, tanto pela sua ação direta de ocupação das áreas, como indireta, 
através do lançamento de resíduos sólidos e efluentes clandestinos.  Cunha‐Lignon et 
al. (2009) discutem as melhores ferramentas e escalas espaço‐temporais para avaliação 
da dinâmica natural e  impactos antrópicos em manguezais do estado de São Paulo e 
compara séries históricas de  imagens de satélite e  fotografias aéreas analisadas com 
auxílio  de  Sistema Geográfico  de  Informações  SPRING,  de  acesso  livre,  desenvolvido 
pelo  INPE.  Em  sua  análise,  recomendam  a  análise  e  processamento  de  fotografias 
aéreas,  tendo em vista o menor  custo e  a  escala mais  adequada  (resolução espacial 
entre  0,34  m  a  1,5  m),  além  da  possibilidade  de  existirem  imagens  anteriores  ao 
levantamento  de  dados  de  campo.  Também  enfatizam  que  o  monitoramento  em 
parcelas fixas da cobertura vegetal é fundamental para a compreensão da zonação e 
sucessão  em  bosques  de  mangue.  Segundo  Blasco  et  al.  (1998),  o  tratamento  de 
fotografias aéreas com técnicas de sensores remotos é uma das melhores ferramentas 
para analisar impactos naturais e/ou antrópicos em bosques de mangue. 
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Empreendimento: Aproveitamento da Bacia do Itapanhaú para o Abastecimento da 
Região Metropolitana de São Paulo – RMSP (Processo IMPACTO no 166/15) 

Relatório de Informação Complementar 

Atendimento à Informação Técnica No 041/15/IEOH 

Anexo 5 

Avaliação atualizada dos Impactos na Etapa de Operação. Fev. 2016 

 

APRESENTAÇÃO 

Em atendimento ao item 2.4 da IT nº 041/15/IEOH apresenta-se a seguir avaliação 
atualizada dos impactos na etapa de operação, em particular aqueles relativos à redução de 
vazão nos rios Sertãozinho e Itapanhaú, subsidiada pelos dados apresentados no EIA e estudos 
realizados em complementação ao mesmo. O presente documento constitui o Anexo 5 do RIC. 

Este documento utiliza informação contida no RIC e faz referência aos estudos setoriais que 
compõem os Anexos 1, 2, 3 e 4 do RIC, bem como às seguintes Figuras do RIC: 

Figura 1. Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú. Situação original. Escala 1:50.000 

Figura 2. Vegetação no Médio e Baixo Itapanhaú. Situação atual. Escala 1:50.000 

Figura 3. Folha 1. Unidades de Conservação. Escala 1:150.000 

Figura 3. Folha 2. Unidades de Conservação. Médio e Baixo Itapanhaú. Escala 1:50.000 

Figura 4. Folha 1. Bacia do Rio Itapanhaú – Isoietas. Escala 1:150.000 

Figura 4. Folha 2. Médio e Baixo Itapanhaú – Isoietas. Escala 1:50.000 

Figura 5. Médio e Baixo Itapanhaú. Monitoramento de Qualidade de Água. Escala 1:50.000 

Figura 6. Bacia do Rio Itapanhaú, Captação até Rio Guacá. Escala 1:10.000 

Figura 7. Folha 1. Bacia do Rio Itapanhaú (porção superior). Escala 1:75.000 

Figura 7. Folha 2. Bacia do Rio Itapanhaú (porção inferior). Escala 1:75.000 

Figura 8. Linha de Transmissão. Perfil Longitudinal. Escala 1:12.500 

Figura 9. Deságue no Reservatório Biritiba. Escala 1:7.500 

 

7.3.3. Impactos na Etapa de Operação 

7.3.3.1. Aumento na garantia hídrica do Sistema Produtor Alto Tietê 

Componente ambiental afetado: Meios físico e socioeconômico. 

Ação potencialmente impactante: Reversão de águas do rio Sertãozinho para o reservatório 
Biritiba. 

Análise do impacto: A capacidade máxima de transferência de vazão da bacia do Itapanhaú 
para o reservatório Biritiba será de 2,5 m3/s, através de uma captação a “fio d´água”, com 
regularização de vazões nos reservatórios do SPAT. A vazão média anual de reversão 
autorizada pelo DAEE na Outorga de Implantação é de 2,00 m3/s.  

Como a produção do sistema Alto Tietê fica reduzida para cerca de 12-13 m3/s em condições 
hidrológicas adversas, a vazão a ser transferida permitirá aumentar a garantia de produção de 
15 m3/s da ETA Taiaçupeba, necessária para a garantia de abastecimento de água da RMSP. 

Avaliação: Impacto positivo, certo, localizado no SPAT, ocasionado pelo Projeto, a médio e 
longo prazo, permanente, reversível, de média magnitude e alta relevância. 



 

 

RIC Itapanhaú. Atendimento à IT 041/15/IEOH. Anexo 5. 19/02/2016 

sabesp

2

Medidas mitigadoras: Não se aplica. 

7.3.3.2. Redução de vazão do rio Itapanhaú a jusante da captação 

Componente ambiental afetado: Meio físico. 

Ação potencialmente impactante: Derivação de águas do rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: A Regra Operativa proposta prevê a derivação de uma vazão média de até 
2,00 m3/s, e máxima de 2,50 m3/s do rio Sertãozinho, respeitando a descarga para jusante de 
uma vazão média mensal mínima de 1,00 m3/s, 20% superior ao Q7,10 = 0,834 m3/s. 

A restrição de vazão mínima para jusante obriga a reduzir significativamente a vazão captada 
em situações de estiagem, em proporção maior que a redução das afluências. Assim, a vazão 
em seções do rio Itapanhaú a jusante da captação é menos afetada quanto mais severa a 
estiagem. Como a menor vazão média mensal já registrada na captação (Q100) é de 0,92 m3/s, e 
a regra operativa assegura a descarga de uma vazão de 1,00 m3/s, 10% superior ao Q100, a 
vazão em todas as seções do rio Itapanhaú a jusante da captação será sempre superior às 
menores médias mensais já registradas. 

A Tabela a seguir fornece estimativas de vazão no rio Itapanhaú em seções representativas a 
jusante da captação, para diferentes condições hidrológicas de vazões médias e baixas (Q50 a 
Q90), para os cenários com e sem reversão, e a redução percentual de vazão do rio em cada 
seção, para cada condição hidrológica. Os valores indicados na Tabela correspondem a uma 
regra operativa em que a vazão mínima para jusante é de 0,834 m3/s (Q7,10). Com a regra 
operativa proposta, as vazões em seções a jusante da captação serão um pouco maiores, e a 
redução de vazão (o impacto), um pouco menor que o indicado. 

TABELA 7.5. VAZÕES CARACTERÍSTICAS NO RIO ITAPANHAÚ (M3/S) 

Local. Situação 
ÁD Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

km2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Jusante da Captação. Vazão natural 81 3,02 2,69 2,35 1,98 1,62

Reversão prevista  2,18 1,87 1,52 1,15 0,77

Vazão a jusante da Captação, com reversão  0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Redução da vazão a jusante da captação (%)  72,5% 69,1% 64,7% 58,1% 48,8%

Jusante Captação de Bertioga (Restinga). Vazão natural 150,4 6,35 5,63 4,91 4,22 3,32

Vazão com reversão  4,19 3,76 3,32 3,00 2,57

Redução da vazão (%)  34,0% 33,2% 32,4% 28,9% 22,6%

Montante da foz do Itatinga (Restinga). Vazão natural 186,1 8,40 7,37 6,35 5,45 4,38

Vazão com reversão  6,18 5,45 4,76 4,25 3,55

Redução da vazão (%)  26,4% 26,1% 25,0% 22,0% 18,9%

Jusante da foz do Itatinga (Mangue). Vazão natural 307,2 14,30 12,50 11,06 9,60 7,80

Vazão com reversão  12,24 10,76 9,46 8,40 7,16

Redução da vazão (%)  14,4% 13,9% 14,5% 12,5% 8,2%

Foz do Itapanhaú (Mangue). Vazão natural 384,4 18,50 16,20 14,00 12,30 10,23

Vazão com reversão  16,20 14,50 12,63 11,13 9,45

Redução da vazão (%)  12,4% 10,5% 9,8% 9,5% 7,6%

Fonte: LabSid. Precipitações e vazões como subsídio aos estudos de impacto ambiental do aproveitamento do rio Itapanhaú para a 
represa Biritiba. Relatório Técnico. Fev. 2016 (Anexo 1 do RIC). 

A vazão logo a jusante da captação cai significativamente (49-72%), mas logo em seguida o rio 
é alimentado por outros afluentes, como o rio das Pedras e o rio Guacá. 

Depois da descida de serra, na altura das captações de Bertioga (setor de restinga), o rio 
Itapanhaú já apresenta uma área de drenagem e uma vazão natural próxima do dobro da 
registrada na captação, e a redução de vazão é da ordem de 23-34% da vazão natural. Seguindo 
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para jusante, a montante da foz do Itatinga (ainda no setor de restinga), a redução de vazão é 
da ordem de 19-26% 

O setor de mangue está situado a jusante da foz do rio Itatinga, que agrega importante bacia de 
contribuição e vazão incremental. Nesse local, a área de drenagem e a vazão novamente dobram 
em relação às verificadas na altura das captações, e a redução de vazão é da ordem de 8-14% 
da vazão natural. 

Ainda há uma bacia de contribuição adicional de 77 km2 até a foz no Canal de Bertioga, onde a 
vazão média é da ordem de 21 m3/s, a vazão mediana (Q50) é 18,5 m3/s, e a vazão mínima Q90 
de cerca de 10 m3/s. A redução da vazão na foz é da ordem de 8-12% da vazão natural. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, distribuído ao longo do rio, ocasionado pelo Projeto, 
ocorrente a médio e longo prazo, permanente, reversível. O impacto da redução de vazão tem 
magnitude variável, decrescente no sentido da foz: a magnitude é grande no planalto e na 
descida da serra, média no setor de restinga, e pequena no setor de mangue.  

A relevância do impacto é avaliada em função das implicações da redução de vazão sobre os 
usos da água e os ecossistemas associados ao rio, aspectos estes tratados nos itens seguintes. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa proposta assegura uma vazão de 1,00 m3/s logo a 
jusante da captação, o que representa 1/3 da vazão natural mediana na seção (Q50= 3,02 m3/s), 
e é 20% superior ao Q7,10 (0,834 m3/s) e 10% maior que a menor média mensal (Q100= 0,92 m3/s). 

A regra operativa proposta faz com que a redução de vazão diminua (em valor absoluto e em 
termos percentuais) quanto mais intensa for a condição de estiagem, mitigando o impacto da 
retirada prevista quando a disponibilidade hídrica é menor. Na condição extrema de vazão média 
mensal mínima (Q100), o impacto é nulo. 

7.3.3.3. Impactos na disponibilidade hídrica para atendimento das demandas de água de 
Bertioga 

Componente ambiental afetado: Meios físico e socioeconômico. 

Ação potencialmente impactante: Redução da vazão do rio Itapanhaú, pela derivação de 
águas do rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: O rio Itapanhaú constitui o manancial de água potável para o município de 
Bertioga, que é abastecido por meio de vários sistemas públicos e particulares, sendo os 
principais: (i) a captação particular da Riviera de São Lourenço, altura do Km 34,2; e (ii) a 
captação da Sabesp para abastecimento público da cidade, 700 m a jusante, altura do Km 33,5. 
O efluente tratado da Riviera de São Lourenço é lançado no rio Itapanhaú logo a jusante da 
captação da Riviera, na altura do Km 34,0. A Tabela a seguir apresenta as vazões de outorga 
para as principais captações e lançamentos. 

TABELA 7.6. CAPTAÇÕES E LANÇAMENTOS NO RIO ITAPANHAÚ E AFLUENTES. OUTORGAS DAEE 

Usuário Distância da 
foz (km) 

Vazão – Verão 
(m3/s) 

Vazão – Restante do ano 
(m3/s) 

Outorgas de Captação em Bertioga 
Riviera São Lourenço 34,2 0,417 0,300 
City Acaraú 34,2 0,047 0,047 
Sabesp Bertioga 33,5 0,418 0,418 
Sabesp, rib. das Furnas 11,0 0,062 0,062 
Sabesp, rib. Pelaes 8,7 0,058 0,058 
Total Captado  1,002 0,885 

Outorgas de Lançamento em Bertioga 
Riviera São Lourenço 34,0 0,333 0,200 
City Acaraú 33,8 0,037 0,037 
Sabesp, ETE Vista Linda 21,4 0,068 0,068 
SESC 14,6 0,009 0,009 
Sabesp, ETE Bertioga 8,6 0,254 0,254 
Total Lançado  0,701 0,568 
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O trecho crítico do rio Itapanhaú em Bertioga, em termos de disponibilidade hídrica, ocorre na 
altura do conjunto de captações e lançamentos existentes (~ Km 34). 

As outorgas do DAEE consideram como disponível para captação, em determinado ponto, uma 
vazão que permita manter para jusante no mínimo 50% da vazão Q7,10 natural, já considerando 
todas as captações e lançamentos outorgados a montante. 

A regra operativa proposta para a reversão do rio Sertãozinho assegura a manutenção de uma 
vazão mínima para jusante 20% superior ao Q7,10 na seção de captação. Portanto, a reversão 
proposta não causará diminuição da vazão Q7,10 nas seções a jusante da captação, e não 
modificará as condições sob as quais as outorgas para Bertioga foram concedidas. 

Outra questão a analisar é se as outorgas existentes são suficientes para atender o crescimento 
da demanda de água em Bertioga em um futuro previsível, ou se, novas outorgas de captação 
podem ser necessárias no futuro e a reversão do Sertãozinho pode colocar restrição à aprovação 
de novas captações. 

A análise a seguir mostra que as outorgas de captação para Bertioga dispõem de folga 
considerável, não se prevendo necessidade de ampliação dessas outorgas. 

A Tabela a seguir apresenta uma estimativa da população e das demandas de água futuras do 
município de Bertioga, considerando: (i) a população residente fora de temporada (“Resid”), entre 
março e novembro, (ii) a população no verão, em janeiro e fevereiro, incluindo a população 
flutuante; e (iii) a população de pico, geralmente ocorrente no réveillon. 

Em cidades balneárias, a Sabesp dimensiona o sistema de abastecimento para a demanda 
média de verão, e atende o pico utilizando os volumes acumulados nos reservatórios de água 
tratada. A demanda foi estimada, conservadoramente e em ordem de grandeza, na base de uma 
demanda equivalente per capita (produção requerida para atender toda a demanda doméstica, 
comercial e industrial, incluindo perdas) de 300 l/habxdia. 

TABELA 7.7. DEMANDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 

Ano 
População Demanda (L/s) 

Resid (1) Resid (2) Verão Pico Resid (2) Verão Pico 
2010 47.462 60.759 123.269 146.467 211 428 509
2015 55.660 64.281 129.787 154.670 223 451 537
2020 63.290 66.799 134.004 160.059 232 465 556
2025 69.714 69.099 137.689 164.775 240 478 572
2030 75.340 70.909 139.573 167.261 246 485 581

Resid (1) em 2010: IBGE, Censo Demográfico 2010    
Resid (1) 2015 a 2030: Fundação SEADE, Projeção feita em 2013   
Resid (2), verão e pico: Estimativa Sabesp, 2010     
Fonte (população): Plano de Bacia Hidrográfica 2015-2027. Diagnóstico. CBH-BS, Jan. 2015 

Conforme informado na Tabela 7.6, os principais sistemas produtores de água da Sabesp em 
Bertioga, com captação na bacia do Itapanhaú, dispõem de outorgas de captação para 
abastecimento público que totalizam: 418+62+58 = 538 l/s.  

O principal sistema particular, o da Riviera de São Lourenço, dispõe de outorga para captar 417 
l/s, mas funciona atualmente com uma capacidade de 200 l/s, demanda essa atingida no pico da 
temporada (informação institucional do condomínio, recente, disponível na Internet).  

O loteamento City Acaraú está licenciado, mas ainda não foi implantado, nem a sua captação. 

Há outros sistemas menores, da Sabesp e particulares, com captação em outras bacias (bacias 
do Itaguaré, Guaratuba) que atendem bairros e condomínios de Bertioga situados mais ao norte. 

Portanto, contando apenas as captações na bacia do Itapanhaú, os sistemas de abastecimento 
de Bertioga dispõem de outorgas de captação de: 538+417+47 = 1.002 l/s para uma demanda 
total estimada em 2030, no período de verão, de 485 l/s, ou até 581 l/s se considerada a demanda 
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de pico. Mesmo considerando uma demanda per capita equivalente maior, de 350 l/habxdia, os 
valores estimados seriam: 485x350/300 = 566 l/s e 581x350/300 = 678 l/s, respectivamente. 

Comparativamente, a RMSP tinha, antes da crise hídrica, uma demanda equivalente estimada 
de (72 m3/s) x (86.400 s/dia) / 20.000.000 hab = 311 L/habxdia, mesmo com um consumo 
comercial e industrial proporcionalmente mais significativo que Bertioga. 

Conclui-se que os sistemas de abastecimento de Bertioga dispõem de outorgas com folga 
considerável, pois elas permitem captar cerca do dobro da demanda de verão estimada para 
2030. Assim, o horizonte de projeto para o uso efetivo da vazão outorgada se estende por 
décadas. 

Os cálculos de balanço hídrico que instruem a emissão de outorgas consideram a situação mais 
crítica de captação integral da vazão outorgada, na condição hidrológica de vazão mínima Q7,10. 
Com captações menores, a vazão a jusante desse conjunto de captações e lançamentos será 
maior, com mais folga. E mais, a vazão mínima Q7,10 não ocorre no verão, quando a demanda é 
o dobro que no resto do ano. 

Assim, não há impacto da operação do empreendimento nas captações de Bertioga, da Sabesp 
e/ou particulares, nem há necessidade de medidas mitigadoras. 

Avaliação: Não há impacto. 

Medidas mitigadoras: Não são necessárias. 

7.3.3.4. Possíveis alterações na qualidade da água 

Componente ambiental afetado: Meios físico e biótico. 

Ação potencialmente impactante: Reversão de águas do rio Sertãozinho para o reservatório 
Biritiba. 

Análise do impacto: Os possíveis impactos na qualidade da água são analisados por setor. 

Bacia do Biritiba Mirim. A qualidade da água do reservatório Biritiba (ref.: ponto P4) tenderá a 
ficar mais semelhante à do rio Sertãozinho na captação (ponto P1), em face da vazão de 
transferência ser bastante superior às vazões naturais do rib. Biritiba Açu. O monitoramento 
mostrou que a qualidade da água desses pontos, e mais do P2 no Biritiba Açu já é muito 
semelhante. Assim, não se prevê impacto na qualidade dos corpos receptores da transposição. 

O impacto na qualidade da água dos reservatórios Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba tende a ser 
positivo (em termos de IQA, fósforo e clorofila a), visto que o ponto P1 tem baixa concentração 
de fósforo e demais parâmetros, com o que a vazão transposta contribuirá para diluir as 
concentrações atuais dos reservatórios. 

Rios Sertãozinho e Itapanhaú, setor de serra. Não haverá qualquer impacto na vazão nem na 
qualidade da água a montante da captação (ref.: ponto P1). O pequeno barramento não formará 
reservatório, com o que o tempo de trânsito e as condições tróficas permanecerão as mesmas. 

A vazão logo a jusante da captação vai diminuir bastante, mas não se espera alteração sensível 
na qualidade da água devido às baixas concentrações dos parâmetros e à inexistência de fontes 
de poluição ao sistema hídrico. 

Rio Itapanhaú, setor das captações. Até o setor das captações (ref.: ponto PR), o rio Itapanhaú 
recebe a contribuição de uma área de drenagem adicional de cerca de 69 km2 (quase tão grande 
quanto a bacia da captação, 81 km2). A vazão sofrerá uma diminuição da ordem de 23-34%, mas 
a vazão incremental é gerada em uma bacia com ocupação antrópica mínima. Portanto não se 
espera alteração na qualidade da água afluente ao setor. 

Rio Itapanhaú, diluição de efluentes. No setor a montante da foz do Itatinga, há o lançamento 
da ETE da Riviera de São Lourenço (Km 34) e da ETE Vista Linda de Bertioga (Km 21,4). Em 
um cenário futuro de longo prazo, com plena utilização das vazões outorgadas de captação e de 
lançamento, a descarga de efluentes tratados seria de: [333+37+68] l/s = 0,438 m3/s. 
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A jusante da foz do Itatinga há, adicionalmente, o lançamento da ETE do SESC (Km 14,6) e da 
ETE principal de Bertioga (Km 8,6). No mesmo cenário de longo prazo, a descarga total de 
efluentes tratados no rio Itapanhaú poderá chegar a 0,701 m3/s. 

A Tabela a seguir apresenta a estimativa do fator de diluição de efluentes a montante e a jusante 
da confluência com o rio Itatinga, sem a operação do empreendimento (“sem projeto”) e com a 
reversão prevista, para três condições hidrológicas representativas: vazões medianas (Q50), 
vazões baixas (Q90), e a menor vazão média mensal (Q100). 

TABELA 7.8. FATORES DE DILUIÇÃO DE EFLUENTES. CENÁRIO DE LONGO PRAZO 

Item 
Montante Itatinga 

Q lançam = 0,438 m3/s 
Jusante Itatinga 

Q lançam = 0,701 m3/s 
Q50 Q90 Q100 Q50 Q90 Q100 

Vazão natural (m3/s) 8,40 4,38 2,27 14,30 7,80 4,10
Vazão com reversão (m3/s) 6,18 3,55 2,27 12,24 7,16 4,10
Diluição sem projeto (vezes) 19,2 10,0 5,2 20,4 11,1 5,8
Diluição com reversão (vezes) 14,1 8,1 5,2 17,5 10,2 5,8

A Tabela mostra que, mesmo em condições de vazões baixas (Q90), os fatores de diluição serão 
pouco afetados e se manterão na faixa de 8 a 10 vezes, valores bastante satisfatórios. Na 
condição hidrológica mais crítica, a qualidade da água não terá alteração. Cabe salientar que:  

 As vazões de efluentes consideradas correspondem aos valores de outorga, e são 
praticamente o dobro das vazões de verão projetadas para 2030 (as outorgas contemplam 
uma folga considerável);  

 A demanda de água, e o volume de efluentes mais do que dobra no período de verão (em 
relação ao resto do ano), em função da população flutuante; isto é, volumes maiores de 
efluentes ocorrem na época em que as vazões são mais favoráveis; vazões baixas (Q90) e 
mínimas (Q100) devem ocorrer apenas quando a vazão de efluentes for bem menor que os 
valores considerados; 

 O cálculo de diluição, agregado por setor, desconsidera a autodepuração que ocorre entre 
os vários lançamentos de efluentes; 

 Todo o setor onde ocorrem os lançamentos de efluentes apresenta características hidráulicas 
de estuário, sujeito a oscilações de nível de até 1,20 m de altura pelas marés semidiurnas, o 
que contribui para uma maior mistura, dispersão e autodepuração dos efluentes. 

Todas as considerações acima indicam que o cenário considerado no cálculo de diluição constitui 
uma situação extrema, muito conservadora, distante das condições previstas até 2030. 

Avaliação: Impacto negativo ou neutro, certo, distribuído ao longo do rio, ocasionado pelo 
Projeto, a médio e longo prazo, permanente, reversível, de pequena magnitude e baixa 
relevância. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa proposta já oferece mitigação adequada a um impacto 
que é, de por si, de pequena magnitude. Não são necessárias medidas específicas adicionais. 

7.3.3.5. Aumento da salinidade no estuário do rio Itapanhaú 

Componente ambiental afetado: Meios físico e biótico. 

Ação potencialmente impactante: Redução da vazão do rio Itapanhaú, pela derivação de 
águas do rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: O estuário do Itapanhaú, definido como o trecho de rio que está sujeito a 
variações horárias de nível em função da maré, estende-se da foz no oceano até as proximidades 
do Km 36, pouco a montante das captações para abastecimento de Bertioga. A carta da Emplasa 
indica que a curva de nível de 5 m corta o rio no Km 36,3. 

Em Dissertação de mestrado, Mendes D.A.R. (USP, 2010) reporta estimativa de variações de 
nível de até 1,20 m na altura do Km 36, para níveis máximos e mínimos de maré, e uma elevação 
brusca da cota do fundo do rio do Km 36 para montante. Os Gráficos a seguir reproduzem a 
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Figura 48 desse trabalho. A Figura 5 (RIC) indica a posição dos pontos Q1 a Q6 utilizados nesse 
trabalho. O ponto Q1, referência da abcissa dos Gráficos, está situado no Km 36,35. 

NÍVEIS D’ÁGUA NO SETOR DE CAPTAÇÕES PARA ABASTECIMENTO 

NA PARA MARÉ MÁXIMA NA PARA MARÉ MÍNIMA 

 

Fonte: Mendes D.A.R. Aplicação do modelo QUAL2KW para avaliação da capacidade de assimilação de 
cargas pontuais no rio Itapanhaú. Dissertação de mestrado, USP, 2010 (reprodução da Figura 48). 

Em Dissertação de mestrado, Moreno D.P. (UNESP, 2004) reporta a distribuição espacial de 
foraminíferos recentes associados à vegetação na faixa estuarina rio Itapanhaú. A Figura 5 (RIC) 
mostra a localização dos pontos de amostragem desse trabalho, distribuídos do ponto 1 próximo 
da foz do Itapanhaú no oceano (Km 1,4) até o ponto 17 (Km 19), logo a jusante da foz do rio 
Itatinga, a intervalos de cerca de 1 km. 

O estudo de Moreno reporta os valores de salinidade medidos na água intersticial (pontos 1 a 
13) e na água do rio (pontos 14 a 17). A Figura 5 (RIC) indica a salinidade determinada em cada 
ponto. A salinidade na água intersticial é uma medida indicativa de valores médios da salinidade 
da água com a qual o sedimento de fundo nas margens do estuário tem estado em contato. Já 
a salinidade da água do rio em um determinado ponto apresenta variabilidade significativa ao 
longo do tempo, hora a hora, em função da fase da maré e da vazão de água doce do rio. 

O perfil longitudinal de salinidade levantado com os dados de Moreno mostra uma redução 
contínua da salinidade na água intersticial, desde 30‰ no ponto 1 até 5‰ nos pontos 12 e 13 
(Km 14). A salinidade na água do rio mostra comportamento compatível, decrescendo até 2‰ 
no ponto 17, último ponto estudado. O trabalho de Moreno indica que o setor do estuário entre 
os Km 15 e 19 apresenta, tipicamente, água salobra com salinidade decrescente de 5 a 2‰. 

Essa conclusão de Moreno quanto aos níveis de salinidade é compatível com os mapeamentos 
da vegetação de mangue que constam do trabalho de Rodrigues et al (1999) e do “Mapeamento 
dos ecossistemas costeiros” (SMA, 1999) (Figura 2, RIC), que mostram que a vegetação de 
mangue no estuário do Itapanhaú chega até o Km 15,0-15,5 (Rodrigues) ou Km 17 (Mapa SMA), 
uma vez que a vegetação de mangue se desenvolve em contato sistemático com água salobra, 
em uma faixa ampla de valores de salinidade. 
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O levantamento de campo para o Diagnóstico da vegetação nas margens do rio Itapanhaú (RIC, 
Anexo 2) mostrou um panorama similar (vide Figura 2, RIC):  

“A vegetação de Manguezal ocorre nas duas margens do rio Itapanhaú, de forma 
predominante, a partir das imediações de sua foz até o Km 14. A partir do Km 14 até o Km 
16,5, aproximadamente, a vegetação se mostra como um mosaico de fisionomias que vão 
de Manguezal, Floresta Paludosa, a Floresta Alta de Restinga. Em alguns pontos próximos 
do Km 16 as espécies Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle são observadas nas 
bordas de fragmentos. A partir do Km 18 já não se observa vegetação de Manguezal, estando 
presentes Floresta Paludosa, Floresta Alta de Restinga Úmida e Floresta Aluvial”. 

O estudo de Moreno destaca que toda a parte baixa do estuário (até Km 11) corresponde a uma 
única fitofácie de mangue, mas é segmentado em quatro biofácies de foraminíferos, que são 
mais sensíveis às variações de salinidade. Já o médio e alto estuário (Km 11 a 19), sob influência 
maior das águas continentais, é compartimentado em quatro fitofácies (rápida sucessão de 
associações da vegetação ribeirinha, transição de mangue para restinga), enquanto que nele se 
observa uma única biofácie de foraminíferos, os quais já estão no limite máximo de tolerância a 
baixos níveis de salinidade. 

Outra informação relevante é fornecida pelo Parecer Técnico do Prof. José G. Tundisi sobre o 
Aproveitamento em licenciamento (RIC, Anexo 3), que inclui levantamento expedito de campo 
de salinidade e qualidade da água nos rios Itapanhaú, Jaguareguava e Itatinga, em superfície a 
cada 1-2 km, aproximadamente, e em perfis verticais em vários pontos, realizado pela firma 
Matsu-Aquatech. Esse levantamento foi realizado nos dias 02 e 03/12/2015, e coincidiu com a 
passagem imediatamente anterior de onda de cheia decorrente de chuva intensa nas cabeceiras 
nos dias 28 e 29/11/2015. A Figura 5 (RIC) mostra a localização dos pontos de monitoramento. 

Esse levantamento mostrou um gradiente de salinidade decrescente da foz para montante, 
sendo que o ponto 10 (Km 7,6 - na foz do rio Jaguareguava), é o último onde se verifica intrusão 
salina, no caso a partir de 3,7 m de profundidade, com máxima de 2‰ no fundo. A partir do ponto 
P14 (Km 9,1) não houve mais intrusão salina, apenas condições estuarinas de água doce. 

Comparativamente aos dados de Moreno (2004) acima descritos, estas medições de salinidade 
indicam que a passagem de onda de cheia provavelmente deslocou o limite entre água salobra 
/ água doce em mais de 10 km para jusante (do Km 19 para o Km 9, aproximadamente), e 
também diluiu a água salobra, tanto na camada superficial como na camada inferior. 

O Parecer Técnico indica que: “gradientes horizontais de salinidade em estuários flutuam com 
as marés, e a zona de transição águas salobras / águas doces não tem um limite fixo mas 
variável, dependendo das vazões de águas continentais e das marés”. O levantamento de campo 
fornece um indicativo da magnitude dessa variação para um evento de cheia correspondente a 
uma chuva de cerca de 50 mm em pouco mais de 24 hs, que deve ter provocado uma vazão 
média diária da ordem de 70 m3/s (cerca de 3,5 vezes a vazão mediana no mês de novembro). 

As variações que mais interessam para avaliação do impacto da redução de vazão na salinidade 
são no sentido inverso, para situações de redução da vazão de água doce. 

O que os dados apresentados até agora indicam é que: (i) as flutuações de nível e movimentos 
de massas de água decorrentes das marés chegam até o Km 36; (ii) condições típicas de água 
salobra com baixa salinidade, indicadas pela presença de foraminíferos e da tipologia da 
vegetação ribeirinha são observadas até o Km 19, logo a jusante da foz do rio Itatinga; (iii) a zona 
de transição água salobra / água doce parece se deslocar mais frequentemente entre os Km 16 
e 19, onde o mangue aparece em pequenos fragmentos ribeirinhos (até o Km 18). 

Não há evidências, nem a favor nem contra, da ocorrência, frequente ou esporádica, de água 
salobra a montante da foz do Itatinga. 

Os movimentos de massas d’água por efeito da maré envolvem volumes significativos, pois o 
nível d’água oscila em cerca de 1 m em período de 6 hs, para uma profundidade média de cerca 
de 4 m no estuário, além da inundação de áreas ribeirinhas em faixa de cerca de 1 km de largura 
(efeito não quantificado, ocorrente na zona de mangue, no baixo estuário). No baixo estuário, a 
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maré provoca inversão do fluxo. Na parte média e alta do estuário, o fluxo é sempre para jusante, 
com variação horária da velocidade. Onde há estratificação salina, o fluxo pode também ocorrer 
com velocidades diferentes nas camadas superior e inferior. 

Portanto, os dados levantados no estudo de Moreno (2004) constituem o principal indicativo 
disponível do gradiente de salinidade no estuário do Itapanhaú, dados esses que se mostram 
totalmente consistentes com as demais informações disponíveis. 

Os dados de campo desse estudo foram colhidos no mês de março de 2003. A Tabela a seguir 
apresenta as vazões médias mensais do período Fev-Abr 2003, que indicam uma situação de 
vazões médias, próximas do Q40-Q50 no mês (vide RIC, Tabela 3). 

TABELA 7.9. VAZÕES (M3/S) À ÉPOCA DO LEVANTAMENTO REPORTADO EM MORENO (2004) 

Mês 
Montante 
Itatinga 

Rio 
Itatinga 

Jusante 
Itatinga 

Foz 
Itapanhaú 

fev/03 11,5 7,9 19,4 24,2 
mar/03 9,2 6,5 15,7 19,7 
abr/03 9,9 6,9 16,8 21,8 

As Tabelas 6 e 11 do RIC indicam que a redução de vazão no setor logo a jusante da foz do rio 
Itatinga (seção 5) é da ordem de 8-14,5%, para vazões baixas a médias, respectivamente. A 
redução de vazão na foz do Itapanhaú (seção 6) é da ordem de 7-12% para as mesmas 
condições hidrológicas. 

A Tabela a seguir apresenta: (i) os dados de salinidade medidos por Moreno (“Amostra”, “Sal. 
Nat”), associados à localização do ponto de amostragem ao longo do estuário (“Km”); (ii) o 
aumento percentual de salinidade adotado em cada ponto (“∆ Salin”), em igual porcentagem que 
a redução de vazão estimada para cada ponto; (iii) a salinidade com projeto, calculada ponto a 
ponto no percentual indicado; (iv) o aumento de salinidade em cada ponto, em ‰, para o setor 
entre o Km 1,4 ao Km 19. Os valores do Km 20 ao 23 (em vermelho) são projeções. 

TABELA 7.10. VARIAÇÃO DA SALINIDADE NO ESTUÁRIO, COM E SEM PROJETO 

Km Amostra Sal. Nat. (‰) ∆ Salin. (%) Sal com proj. (‰) ∆ Salin. (‰) 
1,4 1 30,5 10,0% 33,6 3,05  
2,0 2b 23,4 10,0% 25,7 2,34  
3,7 3 18,4 10,0% 20,2 1,84  
5,0 4a 23,3 10,0% 25,6 2,33  
6,6 5 12,8 10,0% 14,1 1,28  
7,6 6 13,0 10,4% 14,3 1,35  
8,8 7 10,5 10,8% 11,6 1,13  
9,8 8 8,6 11,2% 9,6 0,96  
10,8 9a 7,7 11,5% 8,6 0,89  
11,8 10 9,1 11,9% 10,2 1,08  
12,9 11 4,6 12,3% 5,2 0,57  
13,7 12 5,1 12,6% 5,7 0,64  
14,2 13a 5,2 12,8% 5,9 0,66  
15,6 14 3,5 13,3% 4,0 0,46  
16,6 15 3,4 13,6% 3,9 0,46  
17,8 16 3,0 14,1% 3,4 0,42  
19,0 17 2,0 14,5% 2,3 0,29  
20,0 Projeção 1,62 25,0% 2,03 0,41  
21,0 Projeção 1,10 25,0% 1,37 0,27  
22,0 Projeção 0,60 25,0% 0,75 0,15  
23,0 Projeção 0,12 25,0% 0,15 0,03  

  Salinidade medida na coluna d’água 
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A redução de vazão foi estimada para vazões pouco menores que a média, em torno do Q60-Q70, 
que é uma das condições hidrológicas mais desfavoráveis para o avanço para montante da água 
salobra: vazões baixas e maior redução percentual de vazão (redução de 1,4-1,7 m3/s). Tendo 
como referência a Tabela 6 do RIC, seções 5 e 6, foi considerada redução de: (i) 10% entre o 
Canal de Bertioga e o ponto 5, logo a jusante da foz do rio Jaguareguava (último grande afluente); 
(ii) 14,5% no ponto 17, logo a jusante da foz do Itatinga; e (iii) interpolação linear entre esses dois 
valores nos pontos intermediários, proporcionalmente à distância entre eles. 

O Gráfico a seguir apresenta a variação da salinidade medida (losangos azuis, Moreno, 2004) 
e da salinidade calculada para a situação com projeto (quadrados laranja), conforme tabela 
acima, como função da distância até a foz, e as linhas de tendência de ambos conjuntos de 
dados com ajuste logarítmico. O gráfico explicita as fórmulas resultantes do ajuste. 

Os valores de salinidade nos Km 20 a 23, indicados na Tabela acima para a situação sem projeto, 
foram calculados por extrapolação com a linha de tendência em azul. Esses números indicam 
uma redução gradativa da salinidade média ao longo dos rios Itatinga e Itapanhaú a montante 
da confluência dos mesmos, situada no Km 19,5. Os valores de salinidade para a situação com 
projeto, entre os Km 20 a 23 do rio Itapanhaú foram estimados com base no percentual de 
redução de vazão para o trecho a montante do Itatinga (seção 4), da ordem de 25%. 

O Gráfico mostra uma aderência muito boa da curva de tendência azul com os pontos medidos, 
o que fornece uma razoável segurança na extrapolação da salinidade para montante. 

O perfil longitudinal de salinidade (linhas de tendência resultantes deste cálculo) indica um 
aumento de salinidade na situação com projeto da ordem de 2-3‰ na parte inferior do estuário 
(até Km 5, próximo da foz), de 0,5‰ na altura do Km 15, onde termina a vegetação contínua de 
mangue, e da ordem de 0,3‰ no Km 19, próximo da foz do Itatinga. 

 

 

A curva de tendência da situação sem projeto permite estimar a presença de água salobra, na 
condição atual, até o Km 23 aproximadamente, ou seja, cerca de 3,5 km a montante da foz do 
Itatinga, onde chega com salinidade média inferior a 0,2‰. A montante do Km 19, o acréscimo 
de salinidade média devido ao Projeto continua a diminuir, tendendo a zero no Km 23. 

y = ‐10,75ln(x) + 33,829
R² = 0,9545

y = ‐11,76ln(x) + 37,161
R² = 0,9543
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A conclusão desta análise é que, com a redução de vazão decorrente da operação do 
empreendimento:  

1. A salinidade média no setor de transição Mangue-Restinga (Km 15 a 19) deve apresentar 
ligeiro aumento, inferior a 0,5‰; 

2. O aumento esperado na salinidade média no setor de transição Mangue-Restinga (Km 15 a 
19) equivale a um deslocamento para montante de cerca de 1 km dos locais onde ocorrem 
os atuais níveis médios de salinidade; 

3. O limite entre água salobra / água doce deve continuar a ocorrer, na média, na altura do Km 
23, aproximadamente, sem deslocamento significativo para montante (as linhas de tendência 
convergem para próximo de zero no Km 23). 

Esta conclusão é baseada apenas na diluição da salinidade em face da vazão menor do rio.  

Conforme afirmado anteriormente, o limite entre água salobra / água doce sofre importantes 
variações (de quilômetros), em termos horários, diários e sazonais, acompanhando o equilíbrio 
hidrodinâmico entre as forças da maré e da vazão advectiva do rio. Entretanto, os elementos 
apresentados indicam que a redução do volume de água doce associado à reversão do rio 
Sertãozinho não deve causar deslocamento significativo da presença de água salobra a 
montante de onde ela acontece habitualmente, em condições naturais. 

Destaca-se, adicionalmente, que a redução percentual de vazão é menor para vazões baixas, 
que é a condição hidrológica para a qual a água salobra tenderia a avançar mais para montante. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, distribuído ao longo do rio, ocasionado pelo Projeto, a médio 
e longo prazo, permanente, reversível, de pequena magnitude e baixa relevância. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa proposta já oferece mitigação adequada. Não são 
necessárias medidas específicas adicionais. 

7.3.3.6. Possíveis alterações no ecossistema de Mangue pela redução de vazão 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ação potencialmente impactante: Redução da vazão e aumento da salinidade no trecho 
inferior do estuário do rio Itapanhaú, pela derivação de águas do rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: Os elementos técnicos e científicos apresentados no RIC convergem para 
sustentar a conclusão que a redução de vazão produzida pela operação do empreendimento não 
deverá causar alterações significativas no ecossistema de mangue. As eventuais alterações 
devem ficar restritas a possíveis rearranjos localizados da vegetação existente e da fauna 
associada, com manutenção da diversidade da flora e da fauna da região. 

O Parecer Técnico da Dra. Sônia Gianesella (RIC, Anexo 4) reporta que a estrutura e a 
produtividade da vegetação de mangue não são significativamente alteradas para salinidades 
inferiores a 50‰, sendo que o estuário de Itapanhaú apresenta, em toda sua extensão, 
salinidades inferiores a 30‰, que o aumento máximo da salinidade média pode ser de até 3‰ 
próximo da foz, e que o mangue da parte baixa do estuário já está adaptado à entrada periódica 
de água do mar. 

O Parecer Técnico do Prof. Tundisi (RIC, Anexo 3) enfatiza a conectividade hídrica do rio 
principal, com seus afluentes e com a zona de inundação periódica, como elemento crítico cuja 
manutenção assegura a estabilidade do ecossistema de mangue. A Dra. Gianesella também 
enfatiza que, em clima úmido e sob regime de micromarés semidiurnas, não existe estação seca 
nem alteração do regime de inundação, com o que as regiões internas do mangue não sofrem 
acúmulo de sal nem fatores de estresse do solo. 

A região de mangue do Itapanhaú conta também, como fatores de estabilização, com três 
importantes fontes permanentes de água doce que afluem, em grande parte, de forma 
espacialmente distribuída e contribuem para manter a salinidade sob controle: (i) o rio Itatinga, 
que contribui com vazão equivalente à do rio Itapanhaú a montante da confluência de ambos (já 
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descontada a retirada prevista no empreendimento); (ii) o aporte direto de frequentes e intensas 
precipitações pluviométricas, na faixa de 2.600 a 3.340 mm/ano; e (iii) os vários afluentes do 
Itapanhaú pela margem direita, entre o Itatinga e a foz, que drenam diretamente para o mangue 
a partir das encostas da Serra do Mar. A Tabela a seguir explicita as contribuições (i) e (iii) para 
diferentes condições hidrológicas. 

TABELA 7.11. AFLUÊNCIA DE ÁGUA DOCE AO TRECHO DE MANGUE (M3/S) 

Seção Local Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q100

4 Montante Confl. Itatinga * 12,88 10,2 8,4 7,15 6,18 5,45 4,76 4,25 3,55 2,03

5-4 Rio Itatinga 10,84 9,13 7,94 7,08 5,90 5,13 4,71 4,15 3,42 1,83

6-5 Afluentes ao Mangue ** 7,41 6,00 5,21 4,57 4,20 3,70 2,94 2,70 2,43 1,53

* Já descontada a retirada prevista no empreendimento 
** Córrego Guaxinduva, cór. Carambiu, rib. das Furnas, cór. Pelaes ou Fazenda, cór. Canhabura, rio Jaguareguava. 

A princípio, os ambientes de mangue são considerados ambientes vulneráveis, mas a pequena 
redução de vazão durante a operação, a manutenção de vazão mínima no período de seca, a 
alta pluviosidade da região e a não alteração do regime de marés atuam favoravelmente para 
evitar impactos no ecossistema. 

Com efeito, os níveis de água no estuário são determinados pela altura da maré, sendo a vazão 
do rio um fator de segunda ou terceira ordem. Portanto, os níveis d’água e a extensão espacial 
da área de inundação periódica em nada serão afetados pela redução de vazão do rio Itapanhaú 
com a operação do empreendimento. 

A redução de vazão do rio Itapanhaú no setor de mangue será, no máximo, de 14,5% a jusante 
da foz do rio Itatinga, diminuindo para 10-12% próximo da foz no Canal de Bertioga, para vazões 
próximas da média. Em valores absolutos, as reduções serão de 2,0-2,5 m3/s em relação a 
vazões naturais da ordem de 21 m3/s. 

Os aumentos de salinidade média no setor de mangue são estimados em 2-3‰ na parte baixa 
do estuário (Km 0 a 5), e da ordem de 0,5-0,6‰ no extremo superior do mangue, entre os Km 
13 e 15, além de acréscimo no tempo de exposição a esses níveis mais elevados de salinidade. 
Variações dessa ordem de grandeza são muito menores que as flutuações horárias a que esses 
ambientes estão sujeitos em condições naturais, por efeito das marés e das vazões do rio, e 
estão dentro da faixa de valores de salinidade que não causam estresse ao ecossistema. 

A manutenção de vazão a jusante da captação, superior aos mínimos históricos, assegura que 
o rio e os ecossistemas ribeirinhos nunca estarão sujeitos a situações mais críticas que outras já 
ocorridas no registro histórico. Mais ainda, a redução de vazão se torna menor, tanto em valor 
absoluto quanto em termos relativos, quanto mais intensa a estiagem, reduzindo a níveis muito 
baixos os potenciais fatores de estresse ao ecossistema em condições de estiagem. 

A interface entre os setores com vegetação de mangue e restinga ocorre a partir do Km 15, onde 
a salinidade média, medida por Moreno (2004), é de 3,4‰. O aumento esperado da salinidade 
média nesse setor, da ordem de 0,5‰, equivale a um deslocamento do perfil de salinidade de 
cerca de 1 km para montante. 

A transição da vegetação de mangue para restinga não depende apenas da salinidade, mas 
também de outros fatores, como topografia, tipo de solo, profundidade do lençol freático, 
deposição de material nos bancos arenosos entre os meandros, etc.  

É possível que o mangue passe a ocupar novas áreas a montante da sua atual fronteira, 
provavelmente não de forma contínua, mas em convivência com vegetação de restinga, como já 
ocorre em algumas bordas na altura do Km 16-17. Também é possível que ocorram substituições 
de um tipo de mata de restinga por outro, em função das espécies mais tolerantes ao sal que 
passarem a predominar. 

De todo modo, essas eventuais alterações, se houver, devem ocorrer a médio prazo e 
constituirão rearranjos localizados do mosaico de vegetação existente e fauna associada, sem 
impactos significativos na diversidade da flora e da fauna da região. Em particular, tais rearranjos 
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não irão resultar em fragmentação de habitats, sendo que a presença de áreas protegidas 
garante a manutenção da conectividade entre os diferentes tipos de matas. 

Estima-se que o limite superior da presença de água salobra (Sal ~ 0,2‰) ocorra, na média, nas 
proximidades do Km 23, cerca de 3,5 km a montante da foz do Itatinga. O aumento de salinidade 
neste setor deve ser inferior a 0,4‰ e tender a zero próximo do Km 23. Isto é, a redução de 
vazão pela operação do empreendimento não deverá estender para montante a presença de 
água salobra, tanto em função dos valores já naturalmente muito baixos, como pelo fato que a 
redução de vazão será praticamente zero para situações mais críticas de estiagem. 

Conclusão: A operação do empreendimento causará uma pequena redução da vazão de água 
doce do rio Itapanhaú e pequeno aumento da salinidade no estuário, mas em níveis que não irão 
afetar a dinâmica e a estabilidade do ecossistema de mangue.  

Avaliação: Impacto ligeiramente negativo ou neutro, possível, localizado principalmente no setor 
de transição mangue-restinga, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, permanente, de 
pequena magnitude e média relevância. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa prevista é medida mitigadora suficiente para reduzir os 
fatores de estresse em caso de condições hidrológicas severas de estiagem. 

A Sabesp propõe realizar o monitoramento periódico de: (i) salinidade no estuário, e (ii) cobertura 
da vegetação de mangue, mediante imagens de satélite, nos primeiros anos de operação do 
empreendimento, de acordo com metodologias a serem detalhadas por ocasião da solicitação 
da Licença de Instalação. 

7.3.3.7. Possíveis alterações nos ecossistemas de Restinga pela redução de vazão 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ação potencialmente impactante: Redução da vazão e aumento da salinidade no trecho 
inferior do estuário do rio Itapanhaú, pela derivação de águas do rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: Os potenciais impactos nos ecossistemas de restinga estão relacionados 
com: (i) aumento de salinidade na zona de transição, que pode causar avanço da vegetação de 
mangue sobre a de restinga; e (ii) eventual variação nos níveis do lençol freático. 

A vegetação de restinga é considerada tolerante à salinidade, mas: (i) requer água doce para 
seus processos vitais; e (ii) há escassa informação de literatura quanto aos níveis de salinidade 
tolerados pelas diferentes espécies e tipologias dessa formação. 

A presença de Floresta Paludosa e Floresta Aluvial nas margens do rio Itapanhaú a montante do 
Km 15-16 mostra que essa vegetação de restinga tolera níveis médios de 2-3‰ de salinidade, 
e, temporariamente, valores maiores durante a preamar. 

Estima-se que o aumento máximo na salinidade média de 0,4-0,5‰ a jusante da foz do Itatinga 
não vá a causar a desestabilização do ecossistema de restinga existente, pois as zonas 
marginais baixas já estão adaptadas à inundação periódica com águas salobras, e a vegetação 
conta também com o aporte direto de água doce proveniente de níveis muito altos de chuva, 
inclusive nos “meses secos”. 

Como anteriormente indicado, é possível que o mangue passe a ocupar novas áreas a montante 
da sua atual fronteira, provavelmente não de forma contínua, mas em convivência com 
vegetação de restinga, ou que ocorram substituições de um tipo de mata de restinga por outro, 
isto é, rearranjos localizados do mosaico de vegetação existente e fauna associada, sem 
impactos significativos na diversidade da flora e da fauna da região. Em particular, tais rearranjos 
não irão resultar em fragmentação de habitats, sendo que a presença de áreas protegidas 
garante a manutenção da conectividade entre os diferentes tipos de matas. 

Quanto aos níveis do lençol freático, destaca-se que as diferenças florísticas entre os vários tipos 
de floresta de restinga estão ligadas à localização das formações em relação aos cordões e 
intercordões arenosos, com diferentes graus de influência do nível do lençol freático. Em outros 
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setores (que não ao longo do rio Itapanhaú), o fator determinante é a distância à linha da praia, 
que condiciona a influência do lençol freático, o gradiente de salinidade e a ação das marés. 

A vegetação de restinga às margens do rio Itapanhaú se estende do Km 15 até o Km 39-40, no 
sopé da Serra do Mar. Na maior parte desse trecho, do Km 15 até o Km 36 (21 km), o nível 
d’água é controlado primariamente pela altura da maré, com oscilações semidiurnas da ordem 
de 1 m, e a vegetação conta também com o aporte direto de água doce proveniente de níveis 
muito altos de chuva, inclusive nos “meses secos”. Em todo esse setor, o nível do lençol freático 
não será afetado, mantendo-se inalteradas as condições abióticas que condicionam a 
distribuição espacial da vegetação de restinga.  

O trecho de rio de planície com fluxo livre, com tendência a rebaixamento do lençol freático pela 
redução de vazão está restrito a apenas 3-4 km, entre os Km 36 e 39-40. Esse fenômeno já 
ocorre sazonalmente, acompanhando as variações naturais de vazão do rio. Na situação com 
projeto, essa oscilação da vazão continuará a ocorrer dentro da faixa normal de variação, sempre 
com vazão superior às mínimas históricas, mas com permanência maior de situações de vazão 
baixa, como se os períodos secos ocorressem com maior duração e frequência. 

A tendência de rebaixamento do lençol freático em função da vazão menor do rio será 
contrabalançada: (i) pelos níveis altíssimos de precipitação direta no sopé da serra, da ordem de 
3.400-3600 mm/ano, inclusive nos “meses secos”, com cerca de 140 mm/mês, bem no epicentro 
do núcleo de maior volume de chuva no Brasil (vide Figuras 3 e 4 do RIC); e (ii) pela pressão 
hidrostática da água subterrânea nas encostas adjacentes, situadas em cotas superiores. 

Portanto, observa-se que o nível do freático e a disponibilidade de água doce para a vegetação 
de restinga nesse trecho não dependem apenas da contribuição do próprio rio, pois ocorrem 
volumes muito elevados de chuva por efeito orográfico, e a recarga do aquífero tem como fontes 
adicionais a chuva local e a pressão hidrostática do lençol freático nas encostas adjacentes. 
Adicionalmente, predomina nesse trecho a Floresta de Transição Restinga-Encosta, mais 
adaptada a variações sazonais de vazão e de nível do lençol freático. 

No agregado, estima-se que as alterações na vegetação de restinga nas imediações desse 
pequeno trecho do rio Itapanhaú serão muito pouco significativas. 

Conclusão: A vegetação e os ecossistemas de restinga existentes no médio Itapanhaú não 
sofrerão impacto significativo como consequência da redução de vazão do rio. 

Avaliação: Impacto ligeiramente negativo ou neutro, possível, localizado principalmente no setor 
de transição mangue-restinga, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, permanente, de 
pequena magnitude e média relevância. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa prevista é medida mitigadora suficiente para reduzir os 
fatores de estresse em caso de condições hidrológicas severas de estiagem. 

A Sabesp propõe realizar o monitoramento periódico de: (i) salinidade no estuário, e (ii) cobertura 
da vegetação de restinga, mediante imagens de satélite, nos primeiros anos de operação do 
empreendimento, de acordo com metodologias a serem detalhadas por ocasião da solicitação 
da Licença de Instalação. 

7.3.3.8. Fragmentação do habitat e perda de conectividade; Efeito barreira para a fauna 
terrestre 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ações potencialmente impactantes: Supressão de vegetação; abertura da faixa de trabalho e 
acessos viários; instalação da adutora. 

Análise do impacto: Apesar da estrada de acesso à captação e a trilha da linha de transmissão 
já existirem, a supressão vegetal para alargamento de tais trilhas diminuirá a conectividade, de 
forma de que espécies de fauna sensíveis poderão ter seus deslocamentos e hábitos alterados 
ou serão desencorajadas a transpor maiores distâncias de não-habitat.  
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Este impacto ocorrerá em toda a extensão linear dos cerca de 6 km iniciais de adutora (na estrada 
de acesso à captação) e nos 5 km de estrada para implantação da linha de transmissão. Apesar 
de representar uma extensão linear contínua significativa (10+1 km), a importância do impacto é 
relativizada pelo fato de os maciços florestais de ambos lados apresentarem grandes dimensões, 
e que continuarão a existir conexões entre eles além dos extremos do trecho. Há que considerar 
também que o caminho de serviço para linha de transmissão terá largura menor (4,5 a 6,0 m), e 
representará um obstáculo menor para a fauna. 

No trecho de 6 km em que a adutora de 1,20 m de diâmetro será instalada sobre a estrada de 
acesso à captação, com a geratriz inferior a 30 cm do solo, a conectividade entre fragmentos 
florestais lindeiros à adutora será bastante dificultada, e o maior impacto será para espécies 
terrestres, principalmente mamíferos de médio e grande porte. Espécies como répteis, anfíbios 
e pequenos mamíferos poderão se deslocar por baixo da adutora, embora tendo que atravessar 
também um caminho cascalhado, sem qualquer vegetação. Ainda, para espécies totalmente ou 
parcialmente arborícolas, como primatas, roedores e alguns marsupiais, o alargamento das 
estradas da adutora e linha de transmissão aumentará os espaços entre fragmentos, divididos 
pela estrada, dificultando o movimento entre fragmentos. 

A implantação da adutora por gravidade com cerca de 2 km de extensão também significará uma 
fragmentação do habitat e uma barreira quase instransponível para a maioria das espécies não 
voadoras. Entretanto, o impacto de fragmentação neste setor incidirá sobre fragmentos florestais 
muito menores e já mais alterados. 

A diminuição e fragmentação do habitat faz com que muitas espécies se tornem vulneráveis às 
mudanças da paisagem natural, o que pode provocar diminuição nas populações ou o 
desaparecimento de espécies de habitats específicos, sobretudo para as espécies de anfíbios e 
répteis com exigências ecológicas de temperatura, umidade, radiação solar, entre outros fatores. 
Tais mudanças acarretam maiores impactos em espécies que se enquadram nos status de 
conservação como em perigo crítico, em perigo, vulnerável ou quase ameaçadas de extinção. 

Este impacto começará a manifestar-se já a partir da abertura da faixa de trabalho, mas seus 
efeitos serão sentidos de forma mais intensa e permanente na etapa de operação, com a estrada 
ou caminho de serviço já abertos e a adutora já instalada, elementos estes que constituirão uma 
barreira física para a movimentação de muitas espécies de fauna. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado todo ao longo da ADA, ocasionado pelo Projeto, 
a curto médio e longo prazo, permanente, irreversível, de média magnitude e alta relevância. 

Medidas mitigadoras: As medidas para mitigar o efeito barreira consistem na implantação de: 
(i) passagens inferiores de fauna, associadas à travessia de cursos d’água, dimensionadas para 
a travessia de animais até de grande porte com altura mínima de 1,5 m e com ambientes úmidos 
e secos de travessia, a fim de contemplar seu uso pelo maior número de espécies; e (ii) 
passagens superiores, para a travessia de espécies integral ou parcialmente arborícolas, como 
primatas, roedores e marsupiais. 

7.3.3.9. Eventual sucção de peixes na captação no rio Sertãozinho 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ações potencialmente impactantes: Captação de águas no rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: O funcionamento da captação no rio Sertãozinho não deve causar 
mortandade de peixes, pois: (i) a tomada de água será dotada de grades, que evitarão a entrada 
na elevatória dos indivíduos de maior porte; e (ii) a velocidade do fluxo não será obstáculo para 
o afastamento dos peixes do canal de captação. 

A velocidade do fluxo nas imediações da grade do canal de captação será similar à do rio e não 
deve implicar em arrasto forçado dos peixes, que poderão se espraiar na seção do rio e 
acompanhar o fluxo para jusante sobre a soleira vertente. 
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O canal de captação disporá de grade para segurança e retenção de material flutuante, plantas 
aquáticas, etc., com malha de 2,5 cm x 2,5 cm. A grade estará dotada de dispositivos de limpeza 
para manter a seção de escoamento desobstruída. 

A grade poderá funcionar como uma barreira para algumas das espécies observadas no rio. 
Entretanto, outras espécies possuem altura típica menor que o tamanho da malha da grade, 
sendo portanto suscetíveis de entrar no canal de captação. Exemplares juvenis de espécies com 
altura maior que a malha da grade na fase adulta, também podem entrar na captação. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado no rio Sertãozinho junto à captação, ocasionado 
pelo Projeto, a médio e longo prazo, permanente, irreversível, de pequena magnitude e média 
relevância. 

Medidas mitigadoras: O projeto do canal de captação com grades já constitui medida suficiente 
para tornar o impacto pouco expressivo. Não são necessárias medidas adicionais. 

7.3.3.10. Possíveis alterações na composição do fito e zooplâncton 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ação potencialmente impactante: Reversão de águas do rio Sertãozinho para o reservatório 
Biritiba; redução da vazão para jusante. 

Análise do impacto: Os impactos do empreendimento nas comunidades fito e zooplanctônica 
estão relacionados aos seguintes aspectos: 

 Transferência de organismos aquáticos da bacia doadora para a bacia receptora; 

 Diminuição da vazão a jusante da captação, com eventuais alterações em áreas de remanso 
ao longo do rio, favorecendo ou dificultando o crescimento de organismos planctônicos;  

 Alteração das condições de salinidade no baixo curso do rio Itapanhaú, ampliando para 
montante as áreas favoráveis às espécies estuarinas. 

O pequeno barramento no rio Sertãozinho (ponto P1) praticamente não irá alterar os níveis do 
curso d’água nem o tempo de residência, com o que a nova condição hidráulica não modificará 
as condições de florescimento do plâncton, comparado à condição lótica atual. 

Fitoplâncton. A diversidade na forma e tamanho do fitoplâncton e portanto sua riqueza, 
densidade e composição de espécies, está relacionada à cinética para utilização de recursos e 
à susceptibilidade a processos de perda (BRASIL & HUSZAR, 2011). Por serem facilmente 
dispersos, dados seu pequeno tamanho e elevada abundância, é razoável assumir que as 
condições locais (estrutura física do sistema, disponibilidade de recursos, processos de 
escoamento hidráulico, sedimentação e herbivoria) determinarão quais espécies ocorrerão em 
um dado momento (BEISNER et al. 2006). Dessa forma, as condições ambientais locais devem 
atuar como filtros favorecendo grupos de espécies que compartilham características adaptativas 
similares (WEBB et al. 2002). 

Não há estudos anteriores que documentem a composição do fitoplâncton dos corpos de água 
de interesse ao empreendimento. E mesmo o levantamento realizado para o EIA representa a 
estrutura e composição da comunidade numa única ocasião, lembrando que o comportamento 
do fitoplâncton é muito dinâmico, com respostas rápidas a alterações ambientais e alterações de 
outros grupos de organismos, podendo mudar totalmente sua composição em questão de dias.  

De qualquer forma, o levantamento realizado (vide diagnóstico) mostrou grande similaridade na 
composição fitoplanctônica entre os pontos P1 (Itapanhaú) e P2 (Biritiba Açu), o que é compatível 
com as características desses ambientes e sua proximidade. 

Devido a seu pequeno tamanho, curto tempo de geração e facilidade de dispersão, a presença 
de uma certa assembleia de espécies num determinado lugar está associada principalmente às 
condições ecológicas presentes. Há uma facilidade de transporte de pequenos organismos, 
como as algas do fitoplâncton, embora para a maioria delas não exista nenhuma informação 
sobre o mecanismo de transporte. Sabe-se que as algas podem se dispersar passivamente por 
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meio da água, do ar e de outros organismos, como aves e mesmo o homem, por meio dos barcos 
e petrechos de pesca, por exemplo (KRISTIANSEN 1996). Comparado com o transporte pela 
água, o transporte pelo ar pode se dar por distâncias maiores, havendo inclusive espécies 
resistentes à dessecação por longos períodos de tempo, a chamada flora aero-algal ou algas 
nascidas do ar (SHARMA et al., 2007).  

Portanto, é possível que as alterações provocadas pelo Projeto causem algum grau de 
modificação na estrutura e dinâmica da comunidade fitoplanctônica, particularmente em função 
de alterações localizadas nas condições hidrodinâmicas dos sistemas fluviais. 

Vale lembrar, ainda, que o plâncton tem um papel secundário em termos de fluxo de energia e 
ciclagem de matéria para a comunidade de sistemas fluviais, particularmente no alto curso dos 
rios. No baixo curso do rio Itapanhaú, onde as condições hidrodinâmicas permitem maiores 
densidades às populações planctônicas e, portanto, maior importância no funcionamento do 
sistema, os impactos do Projeto serão menores. 

Zooplâncton. A similaridade na composição do zooplâncton entre os pontos P1 e P2 sugere que 
o impacto na transposição de organismos desse grupo não é tão importante, principalmente 
quando, como nesse caso, as distâncias são curtas quando comparadas à capacidade de 
dispersão desses organismos. 

Shurin et al. (2009) ressaltaram que diferenças no modo de dispersão de organismos aquáticos 
sugerem que os organismos maiores podem ser mais limitados em relação à sua distribuição 
geográfica pelo modo de dispersão que os organismos de menor porte. Em primeiro lugar, os 
micro-organismos possuem frequentemente reprodução assexuada e, portanto, são menos 
suscetíveis a extinções locais quando em tamanhos populacionais baixos. Muitos organismos do 
zooplâncton e fitoplâncton também têm na sua história de vida fases dormentes, nas quais 
podem ser transportados através de vetores como vento ou animais, e permitem que as 
populações possam ser ressuscitadas após extinções locais.  

Segundo Padial et al. (2014) fatores ambientais, como qualidade da água e condições 
hidrodinâmicas, são particularmente importantes para os organismos com alta capacidade de 
dispersão, como os do zooplâncton, indicando a importância da triagem das espécies pelas 
condições ambientais na formação da estrutura da comunidade desses organismos. 

Portanto, as alterações provocadas pelo empreendimento nas condições dos cursos d’água 
podem ter efeito na comunidade zooplanctônica, favorecendo o seu desenvolvimento em 
algumas situações e prejudicando em outras, principalmente pelas alterações nas condições 
hidrodinâmicas, uma vez que não são previstas alterações significativas na qualidade da água. 

Avaliação: Impacto neutro, possível, disperso, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, 
variável no tempo, de pequena magnitude e baixa relevância. 

Medidas mitigadoras: Não se aplica. Prevê-se monitoramento periódico da biota aquática na 
etapa de operação do empreendimento. 

7.3.3.11. Possíveis alterações na composição da ictiofauna 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ação potencialmente impactante: Reversão de águas do rio Sertãozinho para o reservatório 
Biritiba; presença de barramento no rio; redução da vazão para jusante. 

Análise do impacto: Os possíveis impactos na ictiofauna são analisados por setor. 

Bacia do Biritiba Mirim. A transposição de águas de uma bacia hidrográfica para outra pode 
causar a mistura de comunidades aquáticas anteriormente separadas fisicamente, e esse 
contato pode afetar a composição futura da comunidade da bacia receptora. 

A composição específica da ictiofauna da bacia Costeira (pontos P1 e PR) difere da bacia do 
Alto Tietê (pontos P2 e P4). Do total de 29 espécies de água doce registradas, somente 5 
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ocorrem nas duas bacias. Das 5 espécies registradas no ponto P1 (captação) e das 10 espécies 
no ponto P2 (no rib. Biritiba Açu), apenas uma está presente nos dois ambientes. 

É possível, portanto, que haja introdução de espécies de riachos do Alto Itapanhaú na bacia do 
Alto Tietê, o que pode alterar a composição da ictiofauna no Biritiba. Também é possível que 
essa transferência possa ocorrer sem o empreendimento, pois existem drenagens muito 
próximas das duas bacias nessa área.  

Por outro lado, a mudança das condições hidrodinâmicas do corpo receptor poderia reduzir a 
extensão espacial do habitat favorável a sobrevivência de peixes presentes no rib. Biritiba Açu. 
Em particular, a espécie ameaçada Pseudocorynopoma heterandria, registrada no ponto P2 é 
observada frequentemente em ambientes mais lênticos (OYAKAWA et al., 2006; SANTOS & 
ESTEVES, 2014), não sendo encontrada em ambientes lóticos. 

A solução de condução da vazão transposta por adutora até setor largo de várzea, pouco a 
montante do remanso do reservatório Biritiba preserva as condições atuais do rib. Biritiba Açu, 
registradas no ponto P2, e evita impacto sobre o habitat dessa espécie. Não está claro se essa 
espécie também ocorre no ambiente lêntico do reservatório Biritiba, mas ela não foi registrada 
no ponto P4. Não existem trabalhos específicos para as demais espécies encontradas em P2. 

No reservatório de Biritiba e nos reservatórios Jundiaí e Taiaçupeba, a jusante, não deve haver 
efeitos significativos, pois são ambientes já antropizados, inclusive com introdução de espécies 
de peixes, como indicam os trabalhos de Silva (2010), Arruda et al. (2013), Pires (2014), Rosal 
(2014) e Carvalho et al. (2014). 

Itapanhaú Planalto, a montante e jusante do barramento. Os impactos na ictiofauna do curso 
superior do Itapanhaú (representado pelo ponto P1) estão relacionados a: (i) implantação de 
pequeno barramento para possibilitar a captação de água, que representará uma barreira entre 
os trechos a montante e a jusante, e (ii) diminuição da vazão a jusante do barramento. 

O barramento permitirá a passagem livre de peixes para jusante, sobre a soleira vertente, mas 
impedirá o movimento em contracorrente, de jusante para montante.  

A bacia do rio Sertãozinho encontra-se, há cerca de 100 anos, segmentada pela denominada 
“Barragem da Light”, uma pequena soleira vertente implantada pela antiga Light em trecho 
encachoeirado na altura do Km 47,9 (medido a partir da foz do rio Itapanhaú no oceano), com o 
objetivo de medição de vazão, tendo em vista um possível aproveitamento hidrelétrico da queda 
de 700 m da Serra do Mar. A soleira prevista no presente empreendimento está situada 3,1 km 
a montante da barragem da Light. 

A Figura 6 do RIC ilustra, em planta da Emplasa escala 1:10.000, a configuração do rio 
Sertãozinho entre a captação prevista (cota Emplasa 714 m) e a foz do rio Guacá no Itapanhaú 
(cota Emplasa 163), abrangendo o trecho final no planalto e quase toda a descida da serra. 

Observa-se que a partir do Km 47,6 (uns 300 m a jusante da barragem da Light), o rio Sertãozinho 
passa a fluir sobre afloramento rochoso contínuo: nos primeiros 800 m (até cota 700) com 
declividade moderada (1%), mas em seguida, com declividade crescente e bastante acentuada: 
cota 627 sob a ponte da SP-098; cota 518 na foz do rio das Pedras; depois, grande queda nas 
Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante; e cota 163 na foz do rio Guacá. 

Trecho a montante da barragem da Light. Medição feita no GIS do Projeto Itapanhaú sobre a 
hidrografia da bacia (digitalizada das cartas da Emplasa 1:10.000) indica que a rede hídrica a 
montante da barragem da Light, disponível para a livre movimentação bidirecional da fauna íctica 
(já excluída a sub-bacia a montante de antiga barragem de mineração dento do PESM) é de 318 
km lineares. O mesmo cálculo, a montante da captação proposta indica uma rede hídrica de 312 
km lineares. 

Destaca-se que a barragem da Light: (i) já constitui uma barreira praticamente instransponível 
para a fauna aquática subir o rio Sertãozinho, e (ii) permite a passagem livre para jusante. 
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Portanto, a implantação de nova soleira junto à captação proposta implica em redução do espaço 
de livre movimentação bidirecional dos peixes de 3,1 km no próprio rio Sertãozinho, e de 318-
312= 6 km (2%) no total da rede hídrica da bacia a montante da barreira preexistente. 

Considera-se que o impacto dessa nova configuração hidráulica do rio Sertãozinho sobre 
espécies migratórias e/ou endêmicas de peixes, em termos de redução dos locais de refúgio, 
alimentação e reprodução, é de pequena magnitude, pois: (i) o rio já se encontra segmentado há 
100 anos pela barragem da Light no exutório da parte superior da bacia; e (ii) a segmentação 
adicional, o trecho de rede hídrica entre ambas soleiras representa 2% da rede hídrica da bacia. 

Destaca-se, adicionalmente, que: (i) pela regra operativa proposta pela Sabesp, o trecho entre a 
captação e a barragem da Light ainda contará com um fluxo d’água mínimo de 1,0 m3/s, bastante 
significativo, abundante vegetação ribeirinha e alguns pequenos afluentes, que também 
oferecerão locais de refúgio, alimentação e reprodução aos indivíduos viventes nesse trecho; e 
que (ii) a passagem de peixes para jusante de ambas as soleiras continuará a ocorrer tal como 
já ocorre hoje na barragem da Light, causando pequena modificação na dinâmica da fauna 
aquática na bacia do rio Sertãozinho. 

Trecho a jusante da barragem da Light. O trecho da bacia do Itapanhaú entre a barragem da 
Light (Km 47,9) e a cota 10, no pé da serra (Km 39,2) apresenta um desnível de 700 m em 8,7 
km, com várias cachoeiras e regime torrencial na maior parte do percurso. Os principais 
afluentes, o rio das Pedras e o rio Guacá também apresentam características similares.  

Essas condições hidráulicas extremas tendem a favorecer espécies endêmicas de peixes, que 
habitam preferencialmente poças d’água, afluentes e trechos com menor correnteza. A descida 
da serra constitui uma barreira natural de grande porte que separa a fauna íctica do planalto e 
da planície costeira. 

Medição feita no GIS do Projeto Itapanhaú sobre a hidrografia da bacia indica que a rede hídrica 
nessa sub-bacia tem cerca de 216 km lineares, sendo que a redução de vazão ocorrerá apenas 
no rio principal, em 8,7 km, o que corresponde a 4% do total. Por outro lado, a fauna íctica do rio 
principal tende a concentrar-se em poças e setores com menor correnteza, onde a redução de 
vazão causa menor alteração do ambiente local. 

Considera-se que o impacto da redução de vazão sobre as espécies de peixes ocorrentes no 
setor de descida da serra será de pequena magnitude, pois os habitats preferenciais já 
constituem locais naturalmente mais protegidos, que continuarão a prover condições favoráveis 
de refúgio, alimentação e reprodução. 

Itapanhaú, setor de água doce. Conforme indicado anteriormente, os níveis d’água neste setor 
(Km 23 a 36) estão controlados primariamente pelas oscilações semidiurnas da maré. Apenas 
em pequeno trecho logo após a descida da serra (Km 36 a 39) a redução de vazão deve causar 
alguma redução do nível d’água e exposição de áreas marginais, que tendem a ser ocupadas 
sazonalmente pela vegetação ribeirinha. Entretanto, essas alterações estão dentro da faixa de 
variação natural da vazão do rio em anos ou períodos mais secos. 

No ponto PR, situado no Km 37, foram registradas 12 espécies, das quais 10 não estiveram 
presentes nos outros pontos amostrados, sendo 9 onívoras e 3 herbívoras. 

Itapanhaú, setor de água salobra. A comunidade de ictiofauna do setor de água salobra do 
Itapanhaú (representada pelo ponto P3, próximo a foz do rio) não sofrerá alterações em relação 
às condições atuais. São espécies com algum grau de importância para pesca comercial e/ou 
esportiva das regiões sudeste e sul do Brasil. 

Cabe salientar que a zona de transição água salobra / água doce, que constitui a fronteira entre 
os habitats das respectivas espécies de ictiofauna, flutua permanentemente (hora a hora, 
diariamente, sazonalmente) ao longo de vários quilômetros, dependendo da fase da maré e da 
vazão advectiva do rio. 

A redução de vazão deve causar um deslocamento para montante de cerca de 1 km dos níveis 
habituais de água salobra no trecho a jusante da foz do rio Itatinga, implicando em pequena 
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expansão média do habitat para as espécies de água salobra, e consequente pequena redução 
para as espécies de água doce, mas com amplo espaço para os indivíduos se deslocarem em 
busca de condições favoráveis. Destaca-se que essas variações diminuem para montante, e se 
estima que não avancem além do Km 23. 

Portanto, as modificações no hábitat decorrentes da redução de vazão devem ser de pequena 
magnitude, muito menores que as flutuações naturais associadas à maré e à variação das 
condições hidrológicas, sendo que a fauna íctica desse setor já está adaptada a essas variações. 

Avaliação: Impacto ligeiramente negativo ou neutro, possível, localizado em trechos específicos 
de rio em cada setor, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, permanente, de pequena 
magnitude e baixa relevância. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa proposta já oferece mitigação adequada. Considera-se 
que não são necessárias medidas específicas adicionais. Prevê-se monitoramento periódico da 
biota aquática na etapa de operação do empreendimento. 

7.3.3.12. Riscos de transferência de organismos aquáticos entre bacias 

Componente ambiental afetado: Meio biótico. 

Ação potencialmente impactante: Transferência de águas do rio Sertãozinho para o 
reservatório Biritiba. 

Análise do impacto: As informações da literatura científica indicam que a transferência de águas 
entre ambientes aquáticos próximos tem importância maior para os organismos de maior porte, 
como peixes e macrófitas aquáticas, e menor importância para os organismos de plâncton e 
bentos, que dispõem de diversos mecanismos de dispersão: (i) naturais, por meio de aves ou do 
vento; e (ii) antrópicos, por meio de barcos, utensílios, criação de peixes, etc.   

O rio Sertãozinho situa-se em área sem ocupação antrópica e, portanto com qualidade da água 
e organismos em condições naturais. Já no reservatório Biritiba existe atividade antrópica no seu 
entorno, especialmente agricultura, com o que é provável que impactos na estrutura das 
comunidades aquáticas já se fizeram presentes. 

Apesar da proximidade física das bacias, as espécies de ictiofauna presentes no rio Sertãozinho 
são em sua maioria diferentes daquelas observadas no rio Biritiba Açu e reservatório Biritiba. 
Entretanto, não se observou no rio Sertãozinho espécies que possam ser consideradas um risco 
ao ecossistema aquático dos reservatórios Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba. 

Outro fator a considerar é que a transferência de água entre os reservatórios se dará por meio 
de bombeamento com altura manométrica de 110 mca. Isso significa que os organismos 
(fitoplâncton, zooplâncton, bentos, peixes, ovos e larvas) que sejam sugados na estação 
elevatória serão submetidos, em uma fração de segundo, a uma variação de pressão de mais 
de 10 atmosferas. Isso equivale a colocar, de repente, um organismo que está em equilíbrio com 
um ambiente aquático raso, em outro ambiente a 110 m de profundidade, fazendo-o permanecer 
com pressões variadas por pouco mais de uma hora (tempo de trânsito na adutora). 

Essas variações bruscas de pressão devem causar a morte da maioria dos indivíduos, 
especialmente os organismos maiores, de estrutura corporal mais complexa. Não se descarta 
que alguns indivíduos possam sobreviver e se disseminar na represa receptora, somando-se aos 
vários processos naturais de transferência de organismos. 

Avaliação: Impacto negativo, possível, localizado no reservatório Biritiba, ocasionado pelo 
Projeto, a médio e longo prazo, permanente, de pequena magnitude e média relevância. 

Medidas mitigadoras: Caso necessário, estudo de medidas para combater ou mitigar o risco da 
presença de espécies invasoras. Prevê-se monitoramento da biota aquática na etapa de 
operação do empreendimento. 
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7.3.3.13. Impacto paisagístico nas cachoeiras do Itapanhaú 

Componente ambiental afetado: Meios físico e socioeconômico. 

Ação potencialmente impactante: Redução da vazão nas cachoeiras, pela derivação de águas 
do rio Sertãozinho. 

Análise do impacto: A redução de vazão no rio Itapanhaú causará uma diminuição importante 
da vazão nas cachoeiras, e redução do atrativo paisagístico, em especial das Cachoeiras Véu 
da Noiva e do Elefante. 

A Figura 6 do RIC apresenta a localização das cachoeiras sobre planta Emplasa 1:10.000. 
Observa-se que, caminhando no sentido de jusante: (i) as Cachoeiras Poço da Anta e da Pedra 
Furada estão localizadas no Km 48,6 e 46,6 aproximadamente, entre a captação proposta e a 
foz do rio das Pedras, ainda no planalto; e (ii) as Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante estão 
localizadas no Km 44,6 e 44,2 aproximadamente, entre a foz do rio das Pedras e a foz do rio 
Guacá, na parte mais íngreme da descida da serra. 

Considerando que a área de drenagem intermediária e a vazão incremental entre o Poço da Anta 
e a Pedra Furada são muito pequenas, da mesma forma que entre o Véu da Noiva e do Elefante, 
apresentam-se a seguir, para fins ilustrativos, gráficos comparativos da vazão natural (sem 
empreendimento) e da vazão com reversão, seguindo a regra operativa proposta (Q mínima para 
jusante = 1,00 m3/s), para dois locais: Cachoeira da Pedra Furada e Cachoeira do Elefante, para 
um ano típico seco (2007) e um ano típico médio (2008). 
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Os gráficos mostram que, com a operação do empreendimento, a vazão deve oscilar pouco 
durante o ano em todas as cachoeiras, em torno de valores da ordem daqueles observados em 
condições naturais nos meses secos: cerca de 1,2-1,5 m3/s na Cachoeira da Pedra Furada, e 
1,4-2,4 m3/s na Cachoeira do Elefante.  

As vazões típicas atuais na época de verão, de 4 m3/s na Pedra Furada e de 5 m3/s no Elefante 
serão observadas em cerca de 10% do tempo (Q10), em períodos de vazões naturais elevadas. 

Assim, a condição das cachoeiras atualmente observada nos meses mais secos passará a ser 
a condição normal na maior parte do ano. As características típicas atuais das cachoeiras nos 
meses de verão, de vazões altas, serão observadas com menor frequência, nos períodos de 
vazões naturais bastante elevadas. 

As obras do empreendimento não terão qualquer interferência com os acessos às cachoeiras, 
mesmo o Poço da Anta e a da Pedra Furada, mais próximas da captação, pois o acesso às 
mesmas se dá por trilhas na mata a partir da rodovia Mogi Bertioga alguns quilômetros após o 
Km 79 (acesso à captação). 

As cachoeiras continuarão a constituir um atrativo para o turismo de aventura, praticado por 
pessoas que curtem caminhadas em trilhas na mata, montanhismo, e que vão em busca de 
beleza cênica, banho nas poças do rio a jusante da cachoeira (as poças não serão afetadas), e 
banho de cachoeira, que será mais seguro pela vazão menor. 

As Cachoeiras Poço das Antas e da Pedra Furada não são visíveis a partir da estrada e o acesso 
às mesmas é possível somente por caminhada de vários quilômetros por dentro da mata. A 
experiência global da aventura de visitar essas duas cachoeiras deve continuar praticamente 
inalterada. Situação similar deve ocorrer com o turismo de aventura para visita às Cachoeiras 
Véu de Noiva e do Elefante, de acesso mais difícil. 

A modificação do aspecto paisagístico ocorrerá para aqueles viajantes que param seus veículos 
nos dois mirantes existentes na rodovia Mogi Bertioga para apreciar, de longe, a vista das 
Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante. O vale do Itapanhaú, as encostas da Serra do Mar 
recobertas de mata e essas duas cachoeiras continuarão a oferecer uma vista de grande beleza, 
porém, o evento das cachoeiras com grande vazão ocorrerá mais raramente. 
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Isso reduzirá a fruição de beleza cênica por pessoas de passagem pelo local, mas não afetará 
uma atividade econômica, pois não há um turismo organizado para visita a esses mirantes. A 
grande maioria das pessoas que param nos mirantes para apreciar a vista é de pessoas que se 
dirigem de carro ao litoral. Os mirantes da rodovia Mogi Bertioga não constituem um destino 
turístico, ou uma opção significativa de passeio para os turistas que se destinam a Bertioga, mas 
uma opção de aproveitar uma parada na viagem para apreciar a natureza. 

A redução dos períodos de maior vazão nas Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante constitui um 
impacto inevitável do empreendimento, pois: (i) a vazão do rio das Pedras é insuficiente para 
repor a vazão captada no rio Sertãozinho; e (ii) a manutenção de vazões significativas nas 
cachoeiras comprometeria a produção de água necessária à segurança do abastecimento 
público de água da RMSP. É a mesma água disputada para usos concorrentes em locais 
distintos. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, 
permanente, de média magnitude e baixa relevância. 

Medidas mitigadoras: A regra operativa proposta permitirá manter nas cachoeiras uma vazão 
mínima típica dos meses mais secos. Pela sua natureza, o impacto remanescente não é passível 
de mitigação adicional. 

7.3.3.14. Risco de erosão na descarga da vazão revertida a montante do remanso do 
reservatório Biritiba 

Componente ambiental afetado: Meios físico e biótico. 

Ação potencialmente impactante: Descarga da vazão revertida na várzea do Biritiba Açu, 
pouco a montante do remanso do reservatório Biritiba. 

Análise do impacto: A vazão revertida chegará no final da adutora, pouco ao norte da “ponte 2” 
com uma carga hidráulica significativa, que deve ser dissipada para evitar erosão e arrastre de 
sedimentos na várzea existente a montante do remanso do reservatório Biritiba. 

O Anteprojeto prevê a implantação de dispositivo de dissipação de energia no final da adutora 
por gravidade, que consistirá em válvula redutora de pressão, seguida de tanque de 
tranquilização que verterá para rampa em concreto com formato trapezoidal (Figura 5-13 do EIA). 
Essa rampa, com baixa declividade e pequena soleira no deságue com largura da ordem de 25 
m, distribuirá uniformemente a vazão sobre uma seção maior, de forma que a água verterá 
suavemente em fluxo laminar, a razão de 100 L/s por metro linear de soleira, para a vazão 
máxima de 2,5 m3/s. 

Prevê-se, adicionalmente, o revestimento em rachão do solo de várzea no setor junto ao deságue 
da soleira, para prevenir qualquer risco de erosão e auxiliar na distribuição lateral da vazão 
revertida em fluxo laminar. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, 
permanente, controlável, de pequena magnitude e baixa relevância. 

Medidas mitigadoras: A implantação de dispositivo de dissipação de energia no final da adutora 
constitui medida suficiente para assegurar que a descarga ocorra com fluxo laminar distribuído 
sobre uma seção larga, com velocidades baixas que evitem o arrastre de sedimentos no local. 

7.3.3.15. Riscos de atração de ocupações nas áreas de manancial 

Componente ambiental afetado: Meios biótico e socioeconômico 

Ação potencialmente impactante: Abertura de acesso à captação desde a SP-098 e de via de 
acesso para implantação da LT. 

Análise do impacto: A abertura de acessos em áreas de mata e de proteção de mananciais 
pode ensejar o estabelecimento de ocupações irregulares ou a entrada de caçadores e 
pescadores que promovam atividades predatórias. O acesso até a captação será fechado com 
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cancela junto à SP-098 e terá acesso controlado, permitido apenas à Sabesp e ao proprietário 
da área adjacente. O mesmo deve ocorrer com o acesso à linha de transmissão, que também 
deverá ter o acesso permitido apenas à concessionária e proprietários das terras do entorno. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado, causado pelo Projeto, a médio e longo prazo, 
permanente, controlável, de pequena magnitude e baixa relevância. 

Medidas mitigadoras: Vedação e controle do acesso à captação e à linha de transmissão. 

7.3.3.16. Riscos associados à operação e manutenção das instalações fixas 

Componente ambiental afetado: Meios físico e socioeconômico. 

Ação potencialmente impactante: Operação da captação; geração de resíduos sólidos na 
operação e nos serviços e obras de manutenção das instalações do canal de captação, estação 
elevatória e instalações elétricas. 

Análise do impacto: A operação das instalações do empreendimento assemelha-se à operação 
de instalações industriais, apenas que com menor utilização de insumos, pois o principal insumo 
e produto é a água, um recurso natural que é feito fluir através do sistema. 

A maior parte das operações na captação ficará confinada ao interior das instalações e deve 
causar impactos muito limitados. Adicionalmente, a operação da captação e da estação 
elevatória foi planejada com cuidado, pois elas estarão localizadas em local ambientalmente 
sensível, na margem do próprio rio Sertãozinho utilizado como manancial. 

O material vegetal retido na grade fina será retirado sistematicamente por sistema de limpeza 
mecanizado e transportado em caçambas para disposição em aterro sanitário. 

Os sedimentos depositados no canal de captação e na caixa da elevatória de baixa carga serão 
periodicamente sugados mediante bomba e a vazão será descarregada a jusante do barramento. 

Outros resíduos a serem gerados na operação da captação, e os processos de manejo e 
disposição final dos mesmos, preliminarmente previstos, abrangem: 

 Esgoto doméstico coletado nos banheiros químicos. Será retirado de forma periódica por 
empresa especializada, licenciada para execução desse serviço. 

 Resíduos do tipo domiciliar: restos de alimentos, embalagens, sacos plásticos, etc. Serão 
encaminhados a aterro sanitário. 

 Resíduos sólidos industriais: estopas e panos sujos com óleo, peças, pilhas, baterias, restos 
de caixas, embalagens plásticas, papéis, metais, etc., deverão ser classificados em 
conformidade com a NBR 10.004 e manejados de acordo com as normas. Boa parte deles 
constituirá, provavelmente, resíduos perigosos, os quais deverão ser separados e 
encaminhados para aterro industrial licenciado. 

Os geradores e o tanque de armazenamento de diesel contarão com bacias de contenção de 
eventuais vazamentos, e o platô desses equipamentos terá sistema de drenagem pluvial com 
sistema separador água / óleo na saída, prévio à descarga das águas de chuva no rio, para 
prevenir qualquer poluição do mesmo. 

A operação das caixas de ventosa e descargas não gera efluentes nem resíduos, pois são 
dispositivos passivos de controle hidráulico. 

Os serviços de manutenção das instalações envolvem: (i) serviços periódicos de manutenção de 
rotina, e (ii) obras e serviços de maior porte, sejam de manutenção programada ou em função 
de problemas emergenciais. 

Os serviços periódicos de manutenção de rotina abrangem: (i) roçada, jardinagem, pintura e 
conservação de cercas, acessos e áreas externas das instalações; (ii) pequenos reparos nas 
edificações e estruturas; (iii) limpeza, ajustes e troca de peças e componentes dos equipamentos 
hidráulicos, hidromecânicos, eletromecânicos e elétricos. 
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Os serviços e obras de manutenção de maior porte podem requerer a retirada, transporte e 
posterior reinstalação de equipamentos pesados, como conjuntos moto-bomba, tubulações, 
grades, transformadores, etc. 

Os resíduos líquidos e sólidos que serão gerados nos serviços de manutenção se enquadram, 
em geral, em alguma das categorias acima descritas e requerem o mesmo tipo de manejo. As 
quantidades geradas serão de pequena monta. 

Os serviços de manutenção podem gerar outros dois tipos de resíduos: 

 Resíduos vegetais, que podem ser reaproveitados como material orgânico para adubação 
verde, ou dispostos em aterro sanitário; 

 Resíduos de construção civil, que devem ser dispostos em aterros habilitados para essa 
finalidade. 

A Sabesp deverá implementar uma solução própria para a disposição final dos resíduos. O 
detalhamento dos sistemas de tratamento e a designação das áreas para aterros de resíduos 
serão estabelecidos no projeto executivo. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado, ocasionado pelo Projeto, a médio e longo prazo, 
permanente, controlável, de magnitude pequena e relevância média. 

O impacto potencial da geração de resíduos é perfeitamente controlável mediante práticas de 
manejo previstas nas normas da ABNT. 

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle dos Impactos da Operação deve contemplar: 

 Projeto das instalações de captação, elevatória e sistema de alimentação elétrica, incluindo 
todos os sistemas, dispositivos e áreas designadas para cada finalidade, requeridos para a 
contenção de eventuais vazamentos e o adequado manejo de resíduos. 

 Serviços de remoção periódica e adequada destinação final dos resíduos gerados nessas 
instalações, abrangendo: (i) aterro sanitário, (ii) aterro de resíduos de construção civil; e (iii) 
aterro industrial habilitado a receber produtos perigosos. 

 Implementação de rotinas e procedimentos apropriados para o manejo, tratamento e 
disposição final de resíduos, com periódico controle e monitoramento dos processos. 

7.3.3.17. Riscos no transporte, armazenamento e utilização de óleo diesel 

Componente ambiental afetado: Meios físico e biótico. 

Ações potencialmente impactantes: Transporte, armazenamento e manejo de óleo diesel para 
geração elétrica na captação. 

Análise do impacto: O suprimento de energia para as bombas da estação elevatória, 
anteriormente à implantação da linha de transmissão, será fornecido por geradores a diesel 
instalados na área de captação. Há riscos associados ao transporte, armazenamento e utilização 
de óleo diesel, especialmente porque essas atividades se realizarão em área protegida de 
elevada sensibilidade ambiental e na margem do próprio manancial. 

A geração a diesel deve funcionar por cerca de 2-3 anos, sendo depois desativada. 

Um eventual vazamento importante de diesel no rio Sertãozinho (ou no rib. Leste, no transporte 
até o local) constituiria um acidente ambiental de grande magnitude, com efeitos negativos na 
biota aquática e nos ecossistemas ribeirinhos de floresta ombrófila densa, floresta de restinga e 
mangue, por dezenas de quilômetros a jusante, praticamente até a foz, afetando várias unidades 
de conservação. 

Avaliação: Impacto negativo, possível, distribuído ao longo de todo o rio a jusante da captação, 
ocasionado pelo Projeto, a médio prazo, temporário mas com efeitos de longa duração, de difícil 
remediação, passível de prevenção eficiente; em caso de ocorrer, impacto de grande magnitude 
(dependendo do volume do vazamento) e relevância muito alta. 
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Medidas mitigadoras: O Programa de Gerenciamento de Riscos e Ação em Emergências 
(PGR/PAE) contém as medidas preventivas e corretivas em relação ao transporte, 
armazenamento e utilização de óleo diesel.  

O transporte do óleo diesel deve atender ao Decreto Federal no 96.044 de 18/05/1988, que 
regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos em território nacional, uma vez que o 
produto é classificado como sendo de Classe de Risco 3 – Liquido Inflamável. Além das questões 
sobre o veículo, também é considerada a largura da pista, que deve ser suficiente para o fluxo 
de veículos nos dois sentidos além de guardar mais um recuo que permita algum tipo de manobra 
em caso de necessidade. Também devem ser consideradas as drenagens da pista, 
principalmente quando estas são direcionadas a algum corpo d’água. Nesse caso há a 
necessidade de estudo de viabilidade de implantação de canaletas de drenagem direcionadas a 
caixas de retenção para o caso de acidente com o caminhão transportando combustível. 

A instalação do tanque de armazenamento de combustível deve seguir a NBR 7505-1 
“Armazenagem de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis” da ABNT, que contém especificações 
diversas, incluindo o dimensionamento e especificações técnicas da bacia de contenção para o 
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Essa norma aborda desde a 
classificação dos tanques até sistemas de proteção e combate a incêndio para o armazenamento 
de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR deverá contemplar vários itens de segurança, 
como por exemplo: programa e cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos 
voltados às operações com o combustível, como o tanque, a bacia de contenção, válvulas, linhas, 
etc. Também um programa e cronograma de capacitação do pessoal envolvido diretamente no 
manuseio do produto, para que tenham conhecimento dos riscos que o produto oferece e a forma 
correta de manipulação. 

O Plano de Ação de Emergência (PAE) deve planejar de forma objetiva as ações que deverão 
ser adotadas quando da ocorrência de um acidente envolvendo o vazamento do combustível. 

7.3.3.18. Emissão de ruídos e vibrações 

Componente ambiental afetado: Meios físico e biótico. 

Ações potencialmente impactantes: Operação de bombas na estação elevatória, dos 
geradores a diesel e dos transformadores da subestação. 

Análise do impacto: A operação de equipamentos de grande porte na captação produzirá níveis 
de ruído elevados, típicos de uma instalação industrial.  

O fluxo d’água na adutora aérea não produz ruído nem vibração perceptível. As emissões de 
ruído e vibração nas instalações auxiliares (ventosas e descargas), não são particularmente 
altas, e esses dispositivos também estarão em locais afastados de ocupação humana, o que 
reduz a possibilidade de ocorrerem incômodos à população ou atividades próximas. 

Três tipos de fontes causarão emissão de ruído na captação: (i) os conjuntos moto-bomba da 
estação elevatória (1º e 2º estágio de bombeamento), que constituem uma fonte permanente de 
ruído sempre que houver a operação da reversão; (ii) os transformadores da subestação, 
também uma fonte permanente de menor intensidade; e (iii) os geradores a diesel, que serão 
utilizados de forma temporária, durante um período estimado de 2-3 anos, enquanto a Sabesp 
viabiliza a implantação, a cargo da EDP Bandeirante, de linha de transmissão em média tensão 
para alimentação elétrica da estação elevatória e demais instalações da captação. 

Estas emissões serão praticamente contínuas, com algumas variações em função do regime de 
operação dos equipamentos.  

Como não há ocupação antrópica no entorno da captação, o ruído não afetará população na 
vizinhança. Entretanto, o ruído pode causar stress na fauna silvestre na área de mata adjacente 
e efeitos negativos em vários grupos de fauna, nos quais a vocalização exerce fundamental 
importância na atração para reprodução e na defesa do território. 
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A emissão de ruído na captação será mitigada com a instalação de dispositivos de atenuação de 
ruído em volta dos equipamentos. Estima-se que níveis de ruído decorrentes da operação dos 
geradores e dos conjuntos moto-bomba, que possam interferir na vida da fauna silvestre serão 
sentidos em um raio de, no máximo, algumas centenas de metros, um impacto localizado do qual 
os indivíduos poderão afastar-se por dentro da mata, sem restrição de deslocamento, em um 
ambiente natural de dimensões muito maiores que o raio de alcance do impacto. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado, ocasionado pelo Projeto, a médio e longo prazo, 
permanente, reversível, passível de controle tecnológico, de magnitude média e relevância baixa. 

Medidas mitigadoras: Por ocasião do projeto executivo, quando a configuração física das 
instalações e as características técnicas dos equipamentos estiverem bem definidos, a Sabesp 
realizará avaliação do ruído a ser gerado na captação e elaborará o projeto de dispositivos de 
atenuação que permitam manter as emissões sonoras em níveis aceitáveis. 

Após a entrada em operação do empreendimento, a Sabesp realizará monitoramento dos níveis 
de ruído e vibração em áreas vizinhas às instalações, para verificar o grau de alteração causado 
pela operação dos equipamentos.  

No caso eventual de verificar-se alguma não conformidade ou incômodo ao entorno, a Sabesp 
implementará medidas adicionais para redução das emissões de ruído ou vibração que permitam 
o atendimento dos parâmetros legais. 

7.3.3.19. Emissões atmosféricas dos geradores a diesel 

Componente ambiental afetado: Meios físico e biótico. 

Ações potencialmente impactantes: Operação dos geradores a diesel. 

Análise do impacto: A operação temporária dos geradores a diesel produzirá emissões de 
poluentes atmosféricos que causarão uma afetação localizada da qualidade do ar. 

Tendo em vista o atendimento do Decreto Estadual no 59.113/13, que estabelece padrões de 
qualidade do ar, é feita uma estimativa preliminar das emissões atmosféricas dos geradores a 
diesel para os poluentes: Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Óxidos de 
Enxofre (SOx) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s) exceto metano. 

Em face do estágio preliminar do projeto de engenharia (consistente com a etapa de 
licenciamento prévio do empreendimento), a Sabesp não dispõe ainda das características 
específicas dos geradores, nem de informações de fornecedores que permitam utilizar fatores 
de emissão garantidos pelo fabricante. 

A presente estimativa preliminar consiste no cálculo de valores máximos de emissões baseado 
em: (i) a energia que será consumida na estação elevatória em um ano típico (em MWh/ano); e 
(ii) limites máximos de emissão de poluentes para motores a diesel de veículos pesados novos, 
estabelecidos para a Fase 7 do PROCONVE (P7) (em g/kWh ou kg/MWh). Para SOx utilizou-se 
norma equivalente da USEPA de 1996. 

Cálculo da energia consumida por ano: 

Geradores a instalar: 10 geradores de 750 kVA 

Potência instalada: 10 x 0,8333 x 750 = 6.250 kW = 6,25 MW 

Supondo o funcionamento conjunto dos 10 geradores para o bombeamento contínuo de 2,5 m3/s: 

Energia consumida em 24 hs = 6,25 x 24 = 150 MWh/dia 

Considerando o bombeamento de uma média anual de 2,0 m3/s: 

Energia consumida no ano = (2,0/2,5) x 150 x 365 = 43.800 MWh/ano 

Estimativa de emissões anuais: 

A Tabela a seguir apresenta a estimativa de emissões máximas para cada parâmetro, em t/ano, 
e a comparação desses valores com os limites fixados no Art. 12 do Decreto no 59.113/13, acima 
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dos quais novos empreendimentos devem submeter-se às regras de licenciamento 
estabelecidas no Art. 11 do mesmo Decreto. 

TABELA 7.12. ESTIMATIVA DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DOS GERADORES A DIESEL 

Parâmetro 
EPA 1996 
(kg/MWh) 

Limite P7 
(kg/MWh) 

Energia consumida 
MWh/ano 

Emissões 
t/ano 

Limite Art. 12 
t/ano 

MP 0,04 0,03 43.800 1,3 100 
NOx 7,91 2,00 43.800 87,6 40 
COV, NM 0,00 0,55 43.800 24 40 
SOx 4,92 --- 43.800 215 250 

Observa-se que a máxima emissão estimada para NOx (87,6 t/ano) ultrapassa o limite fixado no 
Decreto (40 t/ano), sendo os limites atendidos para os outros três parâmetros. 

A metodologia aqui utilizada considera uma analogia, razoável, entre motores a diesel de 
caminhões pesados, aos quais se aplicam os limites do PROCONVE, e os motores a diesel de 
geradores estacionários.  

Nesse sentido, cabe salientar que o Relatório da CETESB “Emissões Veiculares no Estado de 
São Paulo, 2012”, utiliza fator de emissão de NOx de 1,39 kg/MWh para estimativa das emissões 
médias de caminhões pesados em 2012 (Anexo P), inferior ao limite de 2,00 kg/MWh do P7. 
Com o fator 1,39 a emissão de NOX seria de 60,9 t/ano, ainda maior que o limite do Decreto. 

Os geradores serão instalados em área rural do município de Biritiba Mirim, sem população 
residente nas proximidades, em local lindeiro à divisa do Parque Estadual da Serra do Mar, 
situado a cerca de 13 km da cidade de Biritiba Mirim, 21-23 km da área urbana da cidade Mogi 
das Cruzes, e 13 km da cidade de Bertioga. Consultada, a CETESB indicou que o local encontra-
se em sub-região sem classificação e, nesse caso, devem ser atendidas as disposições do inciso 
IV do Art. 12 do Decreto no 59.113/13. 

Destaca-se que os geradores a diesel serão utilizados apenas de forma temporária, durante um 
período estimado de 2-3 anos, enquanto a Sabesp viabiliza a implantação, a cargo da EDP 
Bandeirante, de linha de transmissão em média tensão para alimentação elétrica da estação 
elevatória e demais instalações da captação. 

Avaliação: Impacto negativo, certo, localizado, ocasionado pelo Projeto, a médio prazo, 
temporário, reversível, passível de controle tecnológico, de magnitude média e relevância baixa. 

Medidas mitigadoras: Por ocasião do projeto executivo, quando a configuração física das 
instalações e as características técnicas dos equipamentos estiverem bem definidos, a Sabesp 
realizará avaliação das emissões atmosféricas com base em fatores de emissão garantidos pelo 
fabricante para os equipamentos previstos. 

Caso as emissões anuais previstas superem os limites fixados no Art. 12, a Sabesp providenciará 
(i) a aplicação de modelo matemático aprovado pela CETESB para comprovar o atendimento 
dos padrões de qualidade do ar fixados para a sub-região onde as fontes serão instaladas; e (ii) 
a utilização, caso necessário, de sistemas de controle de poluição do ar baseados na melhor 
tecnologia prática disponível para geradores elétricos a diesel.  

A Sabesp propõe cumprir os requisitos de licenciamento dos geradores, previstos no Decreto no 
59.113/13, por ocasião da solicitação da Licença de Instalação. 
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