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Este trabalho visa identifica¡ os elementos atuantes nos processos de inundação

em zonas estuarinas, tendo como estudo de caso os baixos cursos dos rios cubatão e

Moji, no município de Cubatão, Região Metropolitana da Baixada Santista (Sp). para

isso, são abo¡dadas duas categonas de elementos: aqueles referente s à dinâmic¿ nøtural

estuarina e os relacionados à intervenção anrnSpica no ambiente estuarino, bem como

seus desdobramentos no arranjo e dinâmica naturais desse ambiente, com reflexos diretos

na organiza@o sócio-econômica e temtorial que ele suporta.

A proposta desta pesquisa estí vinculada ao Projeto SIIGAL - Sistema Integrador

de Informações Geoambientais para o Liøral do Estado de São paulo Aplicado ao

Gerenciamento costei¡o (Processo FAPESP n' 98/14277-2), destinado a subsidiar a

implementaso de políticas públicas paftì. a zona costeira paulista, a partir da elaboração

de diagnósticos e prognósticos sobre o meio fisico e os riscos geoambientais.

Os resultados desta pesquisa serão inseridos entre os produtos temáticos do

projeto supracitado referentes a inundaFes, c¡ntemplando a dinâmic¿ de processos e a

identificação de áreas de risco a inundação em estuários, a fim de proporcìonar a

definição de diretrizes para o planejamento e ordenamento dos usos da terra e dos

recursos naturais.

RESUMO



This work aims to identrfy the elements acting in flood processes in estua¡ine

zones, having as a case study the low courses of Cubatão and Moji ¡ivers, in the

municrpality of Cubatão, Baixada Santista Metropolrtan Region. To reach this goal, two

categories of elements have been approached: those referred to natural estua¡ine

dynamics and those related to anthropic intervention i¡ the estuarine environment, and its

consequences in the natural framework and dynamics of this environment, witJr direct

reflects in the socio-economic and territorial arrangement that it supports.

The proposal of this rese¿rch is linked to the SIIGAI (Sistema Integrador de

Informações Geoambientais para o Litoral do Estado de São Paulo Aplicado ao

Gerenciamento Costeiro) Project, with tlre purpose of subsidize the development of
public policies for the São Paulo State coastal zone, departing fiom the diagnosrs and

prognosis elaborations conceming to its physical features and geo-environmental ¡isks.

The results of this research wlll be introduced as thematic products ofthe above

mentioned SIIGAL Project, referred to inundations, enclosing the processes dynamics

and risk areas identification to inundation in estuaries, and allowrng the definitìon of
ways for planning and ordering the land use and natural resources exploitation.
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1. Introdução

A Região Metropolitana da Baixada Santista ß-MBS), no setor central da zona

costeira paulista, apresenta-se densamente u¡banizada, com grande parque industrial

instalado e o maior porto exportador e importador do país, o Porto de Santos. Abrange os

municípios de Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Sâ¡tos, Cubatâo, Guarujá, Bertioga e

Vicente de Cawalho.

Os municípios da orla santista tiveram seu desenvolvimento inicialmente propiciado

pelas atividades do Po¡to de San¡os e, posteriormente, pelas atividades turísticas e de

veraneio, que levaram à expansão da urbaaização e da rede de bens e sewiços.

Área mais intema do Estuário de Santos, em contato com as escarpas da Sena do

Mar, o município de Cubatão teve seu crescimento relacionado à função de entreposto, que

historicamente ocupou nos períodos colonial e do Brasil imperial - de pessoas e

mercadorias que chegavam pelo mar e tinham que alcançar o planalto pela transposição da

ser¡a. A implantação do pólo industrial ocorreu em meados do Seculo )C( (Golderstein,

1965; Funda@o SEADE, 2003).

O Pólo lndustrial promoveu a expansão das instalações portuárias e retroportuárias e

da ¡ede de transportes teÍestres para o interior do Estuário Sa¡tista, agravando gradativa e

intensamente a deterioração de sua qualidade ambiental, causando alterações nocivas na

qualidade do ar, das âguas e dos solos pela emissão de efluentes líquidos e gasosos e pela

disposição inadequada de resíduos sólidos.

A expansão das manchas urbaaas, periurbanas e industrial na RMBS levou à

ocupação de áreas naturalmerte suscetíveis a inundações e movimentos de mass4 como

também provocou o aparecimento de novas áreas sujeitas a esses proc€ssos, pela alta taxa

de impermeabilização do solo, execuSo de obras de engenharia, constmções improvrsadas

em á¡eas de invasão de propriedades e elimrnação da cobertura vegetal de áreas muito

declivosas submetidas a um intenso regime de chuvas durante o ano todo.

As condições naturais peculiares do Estuário Santistâ, com dinâmica hídrica

superficial influenciada por processos oceamográficos (Alfreduri, 1999), levou à

necessidade de melho¡ compreensão dos processos de inundação, de como estariam
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relacionados aos movimentos de maré, além dos habituais fatores intervenientes nesses

processos, como os regimes plulrais e fluviais.

A partir dos primeiros trabalhos de campo, entendeu-se que a ocupa$o humana no

local não era apenas um elemento afe tado pelos eventos de inundação, mas também

provável elemento conrribuinte para intensificação dos mesmos, o que reforçou sua

investigaSo.

Nesse contexto, este estudo propõe-se a analisar a ocorrência de inundações em

zonas estua¡inas, a partir da obsewaso desse fenômeno em condições nah:rais de

ocorrência e quando alterado ou rntensificado pela ação antrópica. como área de pesquisa

foi escolhido o munrcípio de cubatão, por ser freqüentemente atingido por eventos de

inundação, principalmente no baixo cu¡so do Rio cubatão e, secundariamente, no baixo

curso do Rio Moji, assim hierarquizados pela quantidade e qualidade de dados disponíveis

e pelas denisedades de população humana e de equipamentos de engenharia em suas bacias,

Também, registros de eventos encontrados nas mídias impressa e digital relacionados a

esses locais foram considerados.

Segundo Souza (1998), a inttndação ocorre quando um rio recebe um volume de

água que excede a sua capacidade de escoamento, inundando as áreas baixas e planas

adjacentes ao canal que não são usualmente ocupadas por água * planícies de inundação.

Souza (1998) obsewa que, embora as inundações sejam um fenômeno natural, áreas nunca

antes atingidas pela água podem ser inundadas por causa da intervenção humana. O

Glossário de Defesa civil, Estudos de Riscos e Medicina de Desastres, do Departamento de

Defesa Civil do Ministério do Planejamento e Orçamento (1998), define inundapo como

transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou acumulação de

água por drenagem deficiente, em áreas habitualmente não subme¡sas.

Souza (1998), baseada em Cooke & Doornkamp (1990), afrrma que os fatores que

se inter-relacionam e são responsáveis pela ocorrência de eventos de inunda$o podem

ser divididos, quanto à temporalidade de atuação, em transitórios, permanentes e mistos.

os t¡ansitórios estão associados à ocorrência de chuvas, às taxas de evapotranspiração e

ao grau de saturação do solo. os permanentes devem-se às caractedsticas morfomét¡icas

e geológicas da bacia de drenagem. os fatores mistos (transitórios e permanentes) estão

¡elacionados ao uso da terra. Quanto à gênese dos fatores atuantes, Souza (199g)
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classifica-os em naturais e antrópicos, apresentando para cada bacia de drenagem do

município de São Sebastião, no lito¡al norte paulista, elementos dessas classes que

estariam em evidência na ocorrência dos eventos. como fatores naturais menciona

ba¡ramentos naturais, topografia deprimida, basculamento estrutural, zonas de sotamar,

assoreâmentos, suscetibilidade morfométrica da bacia, ma¡és de sizigia, fisiografia
costeira, baixo intervalo de ¡ecorrência ou tempo de retomo, microclima, barramentos

artificiais, ocupação intensa, falta de manutenção de tubulações de drenagem,

aterramentos, entulhamentos por lixo, mineração, est¡uturas de prevenção de inundações

e falta de sane¿mento.

O mencionado Glossário de Defesa Civil (Ministério do planejamento e

Orçamento, 1998) acrescenta que, em função da magnilude, as inundações são

classificadas como: excepcionais, de grande magnitude, no¡mais ou regulares e de

pequena magnitude. Em função do padrão evolutivo, são classifrcadas em: enchentes ou

inundações graduais, enxunadas ou inundações bruscas, alagamentos e inundações

litorâneas. Quanto às ca¿rsas das inundações, constâ no glossário que, na maioria das

vezes, o incremento dos caudais de superficie é provocado por precipitações

pluviométricas intensas e concentadas, pela intensificação do regime de chuvas sazonais,

por saturação do lençol freático ou por degelo, bem como pelo assoreamento do leito dos

rios; compactação e impermeabilização do solo; erupções vulcânicas em áreas de

nevados; invasão de terrenos deprimidos por maremotos, ondas intensificadas e

macaréus; precipitações intensas com marés elevadas; rompimento de barragens,

drenagem deficiente de áreas a montante de aterros e estangulamento de rios provocado

por desmoronamento-

Diante do que foi visto, é possível perceber que as causas de inundações, além de

se¡em fenômenos conjugados, podem sê-lo tanto por pfocessos naturais como induzrdos

ou intensificados pela intervenção antrópica no meio ambiente em que elas ocorrem.

A intervenção antrópica no meio natural vem sendo objeto de estudos sistemáticos

das Geociências. Sob a óptica geomorfológica, Pepe (2000) estudou o papel da ntotfologia

antrorygênica na redefinição da dinâmica da água e da ocorrência de urundações no

município de Diadema (SP). Suas considerações foram focalizadas na a$o do homem

sobre o meio fisico, e nelas agrega alguns conceitos da Geografia Humana à análise do
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mero. A partir dos conceitos d,e espaço e confguraSo territorial de Santos (1996 apud

Pepe, 2000), Pepe (2000) observa que, a depender da forma que este espaço é adquindo

(ocupações ou compra de lotes, por exemplo), ter-se-á uma padronização diferencial na

ocupação do temtório, e portanto, em sua dinâmica. Essa padronização diferencial denot¿ a

confgtração lerritorial, a qual é dada pelo conjunto þrmado pelos sistentas natura¡s

existentes em unt dado país ou numa dada area e pelos acnlscimos que os homens

utperimpuseram a esses sistemds naütrais (Santos, 1996 øpud Pepe, op. cit.).

Consideradas as novas formas e materiais introduzidos no espaço como resultado

(materialização) da ação antrópica, a definição de configuração territo¡ial toma-se

equivalente à de morfologia antropogênica (Pepe, 2000). Rodrigues (1997) propõe o termo

morfotogia antropogênica como os aspectos do modelado deivados da intervenção

antrópica no nteio relativos a forna, materiais e processos. Por meio desses três

parâmetros - formas, materiais e processos, considerados como o tripé metodológico de

análise da disciplina geomorfológica, é possível observar, nos diversos graus de derivação

ântropogênica do meio natural, que novas formas e materiais induzem, intensificam ou

aceler¿m os processos anteriormente resultantes das características natur¿is do meio,

conforme os parâmetros relacionados por Souza (1998). A análise re¿lizada por Pepe

(2000) mostra que materiais como asfalto e Goncreto, bem como formas tais quais muros,

calçadas, ruas e bueiros, canais retilinizados de córregos, suas características morfométricas

e direcionais, alteram a dinâmica original dos fluxos hidricos no escoamento superficial, e

que, sob esse ponto de vista, podem ser considerados exatamente como elementos

geomorfológicos, entretanto, construídos pela ação do homem.

Os trabalhos de Ta¡ifa (1982), Alves Filho (2001), Tarifa (2001) e Azevedo (2001)

abordam a questão das inundações em áreâs urbanas sob a óptica da Climatologia

Dinâmica, considerando noções advindas dos tr¿balhos de risco de Glbert White (197a,

apud Tarifa, 1 982), como a ð,e eventos extrenos; de Sorre (1934), como clinn e ritmo; e de

Monteiro (1973 e 1916) como ritmo e ctinta urbano. O objetivo dessas abordagens é

ampliar as possibilidades de abordagens estatísticas e avaliar a consistência de dados

pluviométricos disponíveis na análise dos eventos em zon¿ìs u¡banas. Tarifa (1982) enfatiza

a necessidade de considerar a realidade dos evenros climáticos rítmicos ftabintais) e

extremos em conlyaste com as abstrações da média, numa tentz.tiva de aperfeiçoar o
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direcionamento das análises quartitâtivas, Neste sentido, o auto¡ adicionou como parámetro

à análise usual desse tipo de eventos o tempo e tipo de precipita$o que antecede às

ocor¡ências de escorregamentos, desde a estação seca anterio¡. como ¡esultado dos

t¡abalhos constâtou que determinados tipos de eventos catastróficos serão desencadedos

tanto em áreas ocupadas como nahrrais, e percebeu que a ação e a ocupação humana podem

modificar esse quadro, tomardo índices de chuvas menos relevaltes promotores de eventos

igualmente catastróficos. Alves Filho (2001) definiu bem esse quadro, como resultado da

conexão entre um fato específico de um domínio intra-u¡bano com outro genérico de

circulação atrnosférica, regional. Azevedo (2001), estudando a pluviosidade em zona

u¡bana na divisa entre os municípios de são Paulo e osasco, avaliou que a rede de postos

pluviométricos é insuficiente para registrar as transformações topo e microclimáticas que a

cidade causa, não só pela pequena quantidade como pela disposição espacial inadequada de

postos, porque a cidade é dinâmica e seu crescimento temporal rápido não pode se sujeitar a

modelos elaborados a partir de uma rede que não se amplia acompanhando o crescimento

da cidade, prejudicando uma caracterização mais apropriada da dinâmica climática urbana.

Quando as inundações causam danos a vidas humanas e equipamentos utiliz¿dos

pelos homens, são consideradas perigos naturais ou situações de risco. o breve resgate

conceitual de Tominaga et al. (2001) mostra que as pesquisas sobre pengos naturais no

mundo foram iniciadas nos anos 60 por Glben white e seus colaboradores, cujos trabalhos

envolveram a avaliação de ¡isco de um evento natu¡al, através da identificação dos

processos sócio-econômicos envolvidos e dos processos fisicos (perigos geomórficos) e

seus parâmetros de análise: magnitude, ûeqüência, duração, extensâo em área, velocidade

de assentâmento, disposição espacial e intewalo de tempo de recorrência.

Vames (1984, apzd Tominaga et al.,20Ol) define nsco como o número esperado de

perda de vidas, danos a pessoas, bens e propnedades, ou intem.rp$o de atividades

econômicas devido a um fenômeno natural particular. Pepe (2000), em seus estudos sobre

inundações em bairros periféricos do município de Diadema (Sp), cira a afirmação de

Wïite (1974, apad Paschoal, 1981) de que a existência de um risco natural é entendida

somente quando pessoas podem ser por ele afetadas.

O Nacional Research Council - NRC (1983, apud Tominaga el a/., 2O0t ) entende

que os processos de avaliação de qualquer tipo de risco compreendem quâtro etapas:
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identificaçâo de perigos, avaliação do grau de exposição ao perigo, avaliação da dose de

resposta devida a deærminada exposição, e caracterização do risco envolvendo a estimativa

dos impactos potenciais baseados no perigo e na exposição. semelhantemente, o Glossário

de Defesa civil, Estudos de Riscos e Medicina de Desastres (Ministério do planejamento e

orçamento, 1998) sistematiza estes passos como: identificação da ameaça, caracterização

do risco, avaliação da exposição, estimativa de risco e definição de altemativas de gestão.

Tominaga et al. Q.001) abordam a questão de estudos de nsco no Brasil dentro da

perspectiva da cartografia de risco geológico, executada principalmente no âmbito da

geotecnia e geologia de engenharia, com destaque para os trabalhos de cartografia
geotecnica. De desenvolvimento recente - os primeiros trabalhos surgem na década de

1980, como os de Pr¿ndini et al. (1987) e Sobreira (1989), mencionados por Tomrnaga e/

al- (2001) -, ainda aprcsenta controvérsias quanto ao métodos de estudo e quanto à

interpretação de conceitos sobre riscos geológicos. Termos como risco, perigo,

suscetibilidade e vulnerabilidade são usados de forma confusa, inclusive na liter¿tura

intemacional. Tominaga et al. (2001) propõem a adoção dos seguintes conceitos, com base

nas definições adotadas de Vames (l9sa) e dos modelos de Marejo Integrado de Zonas

costeiras, adotados no GERCO (Sistema de Gerenciamento costeiro) paulista, para a

execução do Projeto SIIGAL:

- Perigio Geológico: refere-se à condiso geológic4 processo ou fenômeno geológico em si,

potencialmente danoso, e que pode se tomar uma ameaçâ à segurança e bem esta¡ das

pessoas e das atividades econômicas (USGS, 1 977, apnd Rodrigues-Carvalho, 1999).

- Probabilidade de ocorrência de Perigos Geológicos Q-Iazard): pode ser determinada

¿través da a¡álise da magnitude e da freqüência de eventos pluviométricos que

desencadeiam perigos geológicos. Pode ser obtida, portânto, at¡avés do intervalo de

recorrência ou tempo de retomo dos perigos geológicos.

- vulnerabilidade de Pessoas e Bens em re lação à ocorrência de perigos Geotógicos: é

um fator de dificil quantificaÉo devido à grande diversidade dos tipos de uso e dos graus

de danos possíveis. Por isso, a classificação será qualitativa e em relação à afeta$o de

grupos de elementos que i.nteragem nos espaços geográficos: pessoas, bens e atlvidades.



- Riscos de ocorrência de Perigos Geológicos: será obtido de forma qualitatrva em função

da suscetibilidade natural e suscetibilidade induzida pelo uso do solo, da probabilidade de

oconência de perigos geológicos e da vulnerabìlidade de pessoas e bens aos mesmos.

A no$o de risco esfá, portanto, ligada à idéia de que populações humanas estejam

em condições de vitimas de perigos naturais, configurando uma relação de polaridade - de

um lado, a natureza como uma ameaça; de outro, o fnlgil sistema humano.

A presença humana no meio pode, finalmente, ser vista de duas formas: comcr

agente interventor e modificador da dinâmica natural, sendo assim, um dos elementos

causadores, direta ou indiretamente, de inundações; e como ator que sofre a inundação

como perigo natural, quando en€o está diante de situações de risco. É sob essas duas

perspectivas, em momentos diferentes, que esse trabalho será desenvolvido.



2. Objetivos e Justi{icativa

conforme atestado por Tominaga et al. (200r), o crescimento sócio-econômico

acelerado da zona costeìra paulista vem desencadeando sérios conflitos não apenas de

cunho sócio-econômico, mas também ambientais, com muitos impactos negativos. Ent¡e

esses impactos dest¿cam-se o comprometimento dos recursos naturais e da qualidade

ambiental, e o aumento da freqûência e da intensidade de ocorrência de perigos naturaìs

(erosão costeira, enchentes e inundações, movimentos de massa" assoreamento de canais de

drenagem e erosão fluvial), com maior expressão na Baixada sa¡tista" intensificados pelo

pólo industrial de cubatão e o complexo portufuio de santos-Guarujá-são vicente. os
autores acima enfatizam a necessidade da reahzação de um Manejo Integrado da zona
Costeira, dentro do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, para o qual esæ projeto

pretende cont¡ibuir.

2.1. Objetivo Geral

Este t¡abalho visa identifica¡ os elementos atuantes nos processos de inundação em

zonas estuarinas, tendo como á¡ea de estudo o baixo curso do Rio cubatão, no municipìo

de Cubatão, na região da Baixada Santista (SP), e secundariamente, o baixo curso do Rio

Moji, com vistas a contribuir para o Gerenciamento costelro paulista. para isso, foram

identificadas duas categorias de elementos: aqueles referentes à dinâmica natural esù:arina,

incluindo as característicås do meio fisico, e aqueles referentes às modificações antrópicas

no ambiente estuarino, rrcluindo seus desdobramentos no arranjo e na dinâmica naturais

desse ambiente, bem como na dinâmica sócio-econômica que ele suporta.

2.2. Objetivos Específi cos

Como desdob¡amentos do objetivo geral deste trabalho, consideram-se seus

objetivos específicos:



- verifica¡ a nfluência dos movimentos de maré na ocorrência de inundações;

- avaliar o papel da intewenção antrópica direta e indi¡eta no meio natural, quer como

agente ativo na ocorrência dos processos de inundação, quer como agente passivo (que

sofre as conseqüências diretas e indiretas dos processos);

- avaliar a validade dos procedìmentos metodológicos de análise adotados no

desenvolvimento deste trabalho,

- contribuir para o conhecimento da ques€o em paut¿, isto é, oco¡rência de inundações em

zonas estuarinas.

23. Justificativa

No Brasil há poucos trabalhos ¡elacionados às inundações em regiões costeiras

estuarinas (souza, 1998), a despeito de grande parie da população b¡asileira concentr¿r-se

na orla lito¡âne¿ em grandes aglomerados urbanos, nos quais estes eventos são recorentes.

No Estado de São Paulo, Augusto Filho et al. (1993) estudaram uma pequena bacia de

drenagem no município de Ilhabela, na Ilha de são Sebastião, enquanto lnstituto Geológico

(1996) e Souza (op. cit.) abordaram o tema no município de São Sebastião. Ambos

relacionaram uma conjun$.o de elementos do meio fisico natural e antrópico intervenientes

na dìnâmica estua¡ina de canais de pequena ordem, apresentando uma interação complexa

de processos no que diz respeito à deflagração de inundações e ao surgimento de áreas de

risco. No Rro de Janeiro, Francisco (1993 a, b) estudou a bacia do Rio lnhomirim, na

Baixada de Guanabara, dando ênfase à dinâmica hidroctìmatológica loc¿l e regional na

ocorrência desses fenômenos.

Na literatur¿ intemacional, em consulta aos principais periódicos de hidrologia e

oceanografia, foram encontrados poucos estudos relacionadas à dinâmica das águas

superficiais e subterrâneas na zona costeira e subambìentes ou que dizem respeito a sua

interação com as ocupações te[itoriais de caráte¡ urbano e periurbano.

Custodio (1976 b) abordou, de forma bastante didática, as relações entre água doce

e água salgada nas regiões costeiras, tanto para águas superficiais quanto subter¡âneas.

Quanto às águas subterrâneas - pnncipalmente a relação entre a zona saturada pelo

aqüífero, e a insaturada, correspondente às camadas supefrciais do solo e sedimentos -
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custodio (1916 a) se utilizou da teoria elementar do fluxo d'água nos meios porosos para

entendimento dessas relações. Brady (1989), em seus capítulos que tratam respectivamente

da água no solo e do ar no solo, det¿lhou os processos fisicos dessa teoria e abordou a
influência das condiçöes da baixa atmosfer¿ no comporramento dos fluxos aquosos

subsuperficiais.

Em estudo das águas subterrâneas em zonas costeiras, Ataie-Ashtiani et al. (2001)

elaboraram um modelo numérico bidimensional variavelmente saturado que foi aplicado

para simular, com resultados observáveis na face praial, o compo¡tâ.mento de um aqüífero

costeiro hipotético, de tipo não-confinado. Tentou-se, a partir do modelo, prever as

conseqüências das flutuações de maré para o aqüífero. Em geral, o resultado da modelagem

aplicada mosûa que as flutuações de maré têm signifrcativos efeitos no volume de água

descarregada do aqüífero para o mar, para câsos onde o limite terrestre do aqùífero, em

direso ao continente, se estende para um reservatório de nível de água constante.

Entretanto, efeitos como os de subicla e acumulação das ondas não são considerados nesse

estudo, nem os das diferenças de densidade das águas do mar e do aqüífero costeiro, o que

tomada o modelo mais complexo e, de outro lado, ampliaria sua aplicação. por se

concentrar na observação dos efeitos das oscilações hídricas subtenâneas apenas na face

praial, pouco pôde ser aplicado no entendimento do comportamento das águas subterrâneas

de zonas estuarinas, que, ainda que sujeitas ao comportamento das águas mannhas

costeiras, adentram os terenos continentais e interagem com o sistema hidrográfico fluvial.

Os próprios autores atestam a escassez de estudos precedentes e a lenta evolução de

modelagens para compreensão dos fenômenos de interação entre águas marinhas e

continentais subterrâneas.

Uma análise preliminar dos registros em mídia impressa (jornais locais) e digiøl

Qnternet) de eventos de inudaSo em Cubatão mostrou que a percepção da populaçâo e das

autoridades locais quanto à ocorrência de inundações contempla, além das chuvas, as marés

e as descargas de águas do planalto realizadas pela Empresa Metropolitana de Águas e

Energia - EMAE, principalmente por meio da Usina Hidrelétrica Henry Borden. isto pode

ser observado nos documentos jomalisticos recolhidos em visita à Hemeroteca de Santos,

cujas cópias estão dispost¿s no Anexo 1. vereado¡es e prefeitos constantemente apresentâm

sinais de preocupa@o com as descargas procedentes da usina, que aumentam à época das
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chuvas mais intensas, no verão. Os jomais locais freqüentemente vinculanr, também, a

intensidade e dura@o das inundações com a altura das marés (em destaque nas reportagens

anexadzrs). Esta constatação reforçou uma busca pelo entendimento da questão hidrológica

na zona costeira e estuarina, principalmente quanto ao comportâmento dos aqüíferos, e dos

dados hidrológicos de chuvas, nível dos rios, marés e vazões de turbinamento da Henry

Borden, dos quais os dados fluviomét¡icos não puderam ser utilizados, devido à quasc

ausência de registros. o coæjo dos dados levantados em mídia jomalística impressa com

dados pluviométricos fo¡necidos pelo Departamento de Águas e Energia elétrica - DAEE,

dados maregráficos da companhia Docas do Estado de São paulo - coDESp e das vazões

de turbinamento (para produção de energia) com águas do planalto da própria Usina Henry

Borden permitiram verificar a consistência das preocupações, e o resultado da anáfise

desses dados encontra-se em Resultados e Discussão.



3, Caracterizaçâo da Área

O municipio de Cubatão localiza-se na região central da zona costeira paulista,

integrando-se à Região Metropolitana da Baixada Santista (Anexo 2). Situa-se no inte¡ior

do Estuá¡io Santista, com parte dos seus teÍenos em escarpas da Serra do Mar, e parte na

planície costeira" sem contato com a linha de costa oceânica.

3.1. A (des)ordenação espacial de Cubatão: breve histórico da ocupaçâo do município

Segundo hisørico compilado pela Fundação SEADET (2003), a primeira ocupação

da região estaria ligada à doa@o de sesmarias pelo donatario Martim Afonso de Souz¿ em

beneficio de Rui Pinto em 1553, de Francisco Pinto em 1557 e de Aritônio Roddgues de

Almeida em 1567, assim como à concessão de terras, ao sul do Rio Cubatão, a colonos

comuns e aos jesuítas. Apontâ-se ainda para a possibilidade, mais remota, de ter sldo João

Ramalho o "desbravadof' da região, que teria estabelecido um entreposto come¡cial na foz

do Rio Perequê para realizar trocas com portugueses e espanhóis fixados na costâ de São

Vicente.

Goldenstein (1965) e Fundação SEADE (2003) concordam que Cubatão deve seu

crescimento econômico, populacional e urbano à posição estràtégica que ocupava em

relação ao caminho que subia a Serra do Mar, ligando o litoral ao planalto e à Vila de São

Paulo. Trat¿va-se de parada obrigatória de comerciantes, autoridades do reino e todos os

viajantes que chegavam à região através dos rios e paravam ali antes de iniciar a árdua

subida da sena, primeiro pela antiga trilha dos tupinìquins e, a partir do final do século

X\l[I, pela Calçada Lorena, pavimentada de pedras.

No século XVII registrou-se o funcionamento do Porto Ge¡al de Cubatão, com

alåndega anexa, que teve intensa movimenta@o come¡cial por mais de dois séculos, ao

lado do qual desenvolveu-se um povoado que passou a ser conhecìdo pelo nome de

Cubatão. Com a inauguração da Sâo Paulo Railway, em 1866, que estabelecer.r a primeìra

I Fundação Sistema Estadual de A¡rálise de Dados - órgão esladual paulista equivalente ao IBGE, federal.
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ligação fenoviára do planalto com o litoral, o porto de Cubatäo passou a um período de

estagnação- Sua população passou a dedicar-se à agricultura.

Em 1 803, por meio de uma portaria do então Govemador da Capitania de São

Paulo, houve uma tent¿tiva de transferência do povoado para a região situada entre os rios

Capivari e Sant'Ana. Nesse mesmo ano foi publicado um edital pela Câmara de São

Vicente, convidando as famílias da regìão de Iguape a povoar as novas terr¿s. Nenhuma

dessas medidas teve sucesso.

O Po¡to de Cubatão, com o nome abreviado para Cubatâo, foi elevado à categoria

de município em 1833, mas sua instalação nunca ocorreu, Em vez disso, em l84l , Cubatão

foi incorporado à cidade de Santos. Mais tarde, em 26 de outubro de 1922, tomou-se

distnto desse município, obtendo em 24 de dezembro de 1948, sua autonomia política

(Funda@o SEADE,2003).

Em seqüência à conquista da autonomia política de Cubatão iniciava-se uma nova

fase de ocupação, desta vez rndust¡ial. Goldenstein (1965), em estudo do fenômeno

industrial em Cubatão, situa os eixos geográficos urbanos e industriais de expansão.

Descrevendo Cubatão como cidade de pé-de-serra, toda instalada em ter¿s baixas e

constituídas por terrenos sedimentares de formação recente cortados por uma rede de

drenagem desordenada, a autora constata que assim as ramificações urbanas antigas como o

crescimento urbano recentez processaram-se essencialmente à margem direita do Rio

Cubatão, em direSo a Santos. A zona industnal apresentava uma tendência nítida de

desenvolver-se à margem esquerda do rìo, mais próximo à encosta da serra, tâlvez na

tentativa de encontr¿r terrenos mais firmes e de material para aterros.

A construção do complexo industrial da Baixada Santista em Cubatão foijustrficada

principalmente pela localização junto a uma zona portuária. Cubatão integra o complexo

industrial de Santos, da mesma forma que a cidade, o porto, o comércio e o tu¡ismo de

Santos só se explicavam pela proximidade da grande metrópole do planalto - a ponto de se

poder falar numa unidade que seria o "binômio" São Paulo-Santos,

A instalação da primeira usina da L¡ght, em 1926, e a construção da Usina

Subte¡¡ânea de Cubatão, de 1952 a i955, como aproveitamento do alto gradiente

altimétrico entre o planalto e a planície costeira, também favoreceram a implantação do

: Décadas de l95O e 60
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Pólo Indust¡ial de Cubatão. Foram instaladas a Refina¡ia P¡esidente Bema¡des e as dive¡sas

indústrias petroquímicas que utiüzavam os subprodutos do petróleo como maténa-pnma. A

seguir, instalou-se a Companhia Siderurgica Paulista - COSIPA, em 1959, que recebia pelo

Pono de Santos enormes carregamentos de carvão e minério de ferro.

Entretânto, de acordo com Goldensæin (i965), nenhum plano orientou a instalação

das indústrias em cubatão. Foram se localizando perto ou longe do núcleo urbano, a favor

ou contra o sentido dominante dos ventos, ao sabor de vantagens imobiliárias ou de inf¡a-

estruturas necessárias ao seu bom funcionamento. Essa instalação desorde¡lada foi
particularmente grave por se tratar de indúst¡ias que oferecem periculosidade à segurarça e

à salubridade. Um zone¿mento "espontâneo" delineou-se em fun@o das próprias

necessidades das indústrias, sendo que a maior parte estabeleceu-se à margem esquerda do

Rio Cubatão ou junto a outros rios, procurando maior proximidade com a raiz da Serra -
exceção feita à COSIPA5 que ateÍou uma vasta área de manguezal junto ao braço oriental

do baixo Rio Cubaão, próximo à confluência com o Rio Moji.

Sobre o uso da água e os impactos ambientais (sociais) deco¡rentes, Goldenstein

(1965) descreve que a água, utilizada pela indústria em grande quantidade, provinha

basicamente do Rio Cubatão e afluentes, cuja vazão foi consideravelmente aumentada

depois da construção da Usina da Light e da captação das águas do Planalto_ Depois de

utihzada, a maior parte da água era era lançada" sem tratåmento e carregada de ¡esíduos, de

volta ao ¡io, Com isto, a autora verificou que ficou totalmente comprometida a

possibilidade de se utilizar a água do rio para consumo urbano. A COSIP¡! por exemplo,

qualdo entrasse em funcionamento, tinha previsão de consumir mais água do que toda a

cidade de São Paulo. Alfredini (1999) descreveu a influência da tomada de água da

COSIPA no baixo Rio Moji.

Outra questão pode ser ¡essaltada quanto às profundas transformações na paisagem

provocadas pelo uso da água quando da instalação das usinas geradoras da Light, tanto no

Estuário Santista como no planalto. RADESCA (1965) considera que as mais sérias

t¡ansfo¡mações na rede hidrográfica ocorreram no planalto. Um grande trecho da bacia

superior do Tietê, de São Paulo até 70 km a jusante, teve o seu sentido de fluxo

completamente invertido, passando a escoar as águas di¡etamente para o Atlântico e em
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sentido contrário ao declive natural do terreno, o Rìo Pinheiros deixou de serpentear seus

meandros através das várzeas inundáveis, para ser transfo¡mado num canal retilíneo, cujo

regime das águas passou a ser regulado pelo homem, As cheias do no praticamente

desapareceram e, em conseqüência disso, uma á¡e¿ de 22 milhões de m2, que era assolada

periodicamente pelas inundações, foi incorporada à cidade. A bacia do rio Guarapiranga foi

transfo¡mada nos lagos artificiais a sul e a sudoeste da cidade e fizeram surgir, ao seu redor,

clubes, residências permanentes e c¿sas de campo, onde os paulistanos habitam, passam

seus fins-de-semana e praticam esportes náuticos.

Na Baixada Santist¿, as transformações não foram menores. A rede hidrogúfica

também sofreu modificações: o Rio das Ped¡as teve seu curso superior inteÍompido por

uma barragem e o Rio cubatão viu sua vazão extraordinariamente aumentada pelas águas

do Pla¡alto (95,3 m3/seg., em média), o que forçosamente ac¿.retou alterações no regime

do rio, na velocidade das águas, na sua capacidade de transporte, poder erosivo e no perfil

transversa L

Outro elemento que introduziu grandes transformações na paisagem foi a

construção das vias Achieta e Imigrantes. Datam da construção destas rodovias as primeiras

invasões e ocupações dos Bainos-Cota, bem como a ocupa$o de manguezais junto à

Imigrantes, que hoje constituem sérios problemas sociais e ambientais_

3.1.1. A transposiçâo das águas: uma questão controversa

A questão das transformações promovidas na rede hidrogná.fica do alto planalto

Paulista e do Estuário Santista perpassa por uma lógica histórica de ocupação territo¡ial no

Brasil do final do Século XD( e inicio do Seculo )O(. De acordo com Seabra (1987), o

início do séc. )O( é ma¡cado pela entrada de capital fi¡anceiro intemacional no Brasil por

meio de empreendimentos rndustriais, e bem exemplifica a questão o caso da Conpanhia

Light (Prado Júnior, 1956 apud Seabra,1987). Isto se ve¡ificou a princípio, sobrerudo, em

empresas de sewiços púbhcos: estr¿das de ferro, serviços e melhoramentos urbanos.

instalações portuárias, fomecimento de energia elétrica. Praticamente tudo que se fez neste

ter¡eno desde a segunda metade do seculo passado é de iniciativa ou financiado pelo capital

estrargeiro, sendo particularmente natável o caso de maior truste no setor: a Ilrazilian
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T'raction Light & Power cY. Ltd,. que se organizou em 1904 no canadá, com capitais

intemacionais, sobretudo ingleses. l'oi se expandindo aos poucos e, através de vârias

empresas filiadas e subsidiárias, manteve por quase um século3 a maior parte dos serviços

públicos da capital do país, de São paulo e de toda região circunvizinha: luz e energia

elétnca, transportes urbanos, telefone, gás, esgoto e água. Theodoro da silva (r9a4, apud

seabra" 1987) observa que estes investimentos tiveram resultados noláveis na urbanização.

No Estado, a atuação de setores domi¡antes forçaram a definição de um perfil urbano, com

o apoio da ciência dos engenheiros - "ciência" que, posteriormente, será substituída pelos

projetos das companies, "a cidade sendo pensada a partir de fora".

Os resultados da racionalidade avançada da Companhia Light no processo de

apropriação de bens e das concessões para serviços públicos, conforme avalia Seabra

(1987), refletem-se até hoje na irracionalidade do da disposição do espaço urbano
paulistâno, evidenciado pelas enchentes que freqüentemente assolam a cidade nos períodos

chuvosos, as quais, teoricamente, seriam cont¡oladas pelo sistema Hidráulico instalado pela

empresa. Hoje, o funcionamento do sistema se restringe, sob as normas legais, ao controle

de inundações da capital paulista, para o que se tem mostrado ineficaz. Ao mesmo tempo,

tem sido prejudicial às ocupações urbanas, periurbanas e industnais do município de

cubatão, na medida em que as águas drenadas arti{icialmente do planalto são lançadas na

planície costeira, junto a este município. Se, por um lado, hoje, a EMAE, empresa

concessionária substitutâ da Light na execu€o dos serviços de água e energia elétrica em

São Paulo, justifica a permanência de seu funcionamento par¿ o controle das cheias do

Tietê e do Pinheiros, por outro, é este mesmo funcionamento um dos elementos mais

atuaÍtes na ocorrência de inundações em cubatão, como se poderá obsewar a partir do

exposto no capítulo de Resultados e Discussão.

3-1.2. O funcionamento atuâl do sisúema hidráulico Serra do Mar

Segundo texto dsponibilizado na Internet pela EMAE, o complexo Henry Borden,

localizado no sopé da Serr¿ do Mar, em cubatão, é composto por ciuas usinas de alta queda

(72O n), denominadas de Extema e Subterrânea, com 14 grupos de geradores acionados

I r\ Cornpaahia Light, cono crå connecidqjÁ se d€sfez de seus b€ns adquiridos e dâ gesrio destes sdigos públic¡s, desde a déoåd! de
1980, processo 6tc bem descrito por S*bra (198Ð.
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por turbinas Pelton, perlazendo uma capacidade inst¿lada de gg9MW, para uma vazão de

157m3/s, Desde outubro de 1992, a opera$o desse sistema vem atendendo às condições

estabelecidas na Resolução conj unta sMA/sES 03/92, de 04/10/92, atualizada pela

Resolução sEE-sMA-sRHSo-I, de L3103/96, que só permite o bombeamento das águas do

fuo Pinhei¡os para o Reservatório Billings para controle de cheias, reduzindo em J5o/o

aproxìmadamente a energia produzida pela Henry Bo¡den. os componentes do sistema

hidraulico operado pela EMAE estão ilust¡ados no Anexo 3.

As usinas Henry Borden e piratininga são administradas centralizadamente,

obedecendo as determinações do oNS - operador Nacional do sisæma Elétrico. com
antecedência mínima de um dia, em relação àquele em que será implementado, é feito o

programa de geração, definindo a geração horana em cada uma das usinas.

A programação de geração na Usina Henry Borden considera, além das

disponibilidades das unidades geradoras, o controle do armazenamento do Reservatório

Billurgs e as solicitações de atendimento feitas pelo oNS para reduzir déficits de geração

no Sistema Interligado. Atualmente, segundo a EMAE, com as restrições ambientais que

proíbem o bombeamento de águas poluídas para o Reservatóno Billings, essa usina vem

operando com cerca de 10% de sua capacidade. Entretânto, sua geração máxima no horário

de maior consumo de energia elétrica é consideÉda de fundamental importância para o

Sistema lnterligado.

A empresa entende que graças à ação preventiva exercida na opera$o de seu

sistema hidraulico, a EMdE impede que áreas localizadas no vale do Rio pinheiros sof¡am

com as consta-ntes inundações a que estariam sujeitas nas épocas das grandes chuvas, além

de contribuir através de seus resewatórios para o amortecimento das cheias. A operação do

controle de cheias tem como objetivo atenuar e encaminha¡ as ondas de cheias afluentes aos

vários pontos do sistema, reduzindo os riscos de inundação.

O esquema de operação inclui: a antecipaçâo da aberhrra total das comportas da

Barragem Edgard de Souza, dando escoamento natural às águas do Tietê; a separa@o das

bacias dos rios Pinhei¡os e do Tietô por meio do fechamento da Estrutur¿ de Retìro; o

acionamento dzrs estações de bombeamento de Trai@o e pedreira para controle do nível de

água no canal Pìnheiros e a utihzação dos volumes de espera nos reservatórios Billings,
Guarapiranga, Pedras e Pirapora, para atenuar as ondas de cheias de suas próprias bacias e
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mlnlmlzar o flsco de inundação a jusanæ, segundo a EMAE, nos rios prnhei¡os. Tietê e

Cubatão.

Para melhorar a capacidade de escoamento das vazões no Canal pinheiros, a EMAE
explica que executa permanentemente o seu desassoreamento e a remo@o do lixo que

chega a ele, considerado prejudicial à operação do canal, por acumular-se e obstruir as

grades de proteFo do sistema de bombeamento das usinas elevatórias de Traição e

Pedreira, prejudicando o ftncionamento das bombas no momento em que sua utirização
plena é necessána.

3.2. Aspectos sócio-econômicos

o município de cubatão apresentâ área de r4g km2, com artitude media de 10

metros e coordenadas geográficas 23"53'30" s e 46T5'30"a. os dados censitá¡ios de

caracterizaÉo da população de cubatão no ano 2000 obtidos junto à Fundação IBGE
(2003) e à Fundação SEADE (2003) encontram-se apresentados na Tabela l:

I'abela I - comparação entre os dados censitários da FIBGE e da Fundação SEADE sobre

a população de Cubatão

rcsldente de l0 anos ou mqis

+ Taxa de Urbaniztt$o : popula@o ttrbana / população total x 100

rgutrl ou maior de l0 anos

aa Taua dc Alfabetização - população igual ou marcr de l0 anos olfabetízada / poulaqio rcsiden¡e de l0
anos ou nais r 100

FIBGE (2003) e Íundação

n Valores de alti¡rde e coordenadas referentqs â sede municipal. Nota da Fundação SEADE: "Darlos obtirlos
por mcio de interpolaçâo gnihca do ccntro geométricÐ da sede dos municipios, ê não correspondem a um
mafco monumgntado".

(2003)
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0 c¡escimento da populaSo cubatense entre os a¡os de 1980, 1991 e 2000

apresenta-se da seguinte maneira (Fundação SEADE, 2003):

Tabela 2 - Crescimento populacional em Cubatão ent¡e os anos de 1980, l99l e 2000

;iii-i¿îååiffÌ-Ëffi
Populaçâo l otâl

Homens

Pcpulação Urbana

Pcpulaçâo Rural

Taxa de Urbanização (%)

i.i

Os indices percentuais mostr¿m significativo crescimento em todas as vanáveis

apresentadas, cabendo ressaltar que tanto a população feminina como a população rural

obtiveram os maiores índices de crescimento (50,95% e l}l,56%o, respectivamente). O

aumento da população rural, ainda que aparentemente pouco significativo em números

absolutos, foi responsável pelo decréscirno da taxa de urbanização em 0,18o%.

O número de estabelecimentos comerciais subiu de 346 em 1995 para 384 em 2000,

mas caiu o de estabelecimentos industriais, de 157 em 1995, para 137 em 2000.

Entre os dados da Fundação SEADE (2003) não foram encontradas refe¡ências

especificas às ocupações inegulares (invasões) dos Bairros-Cota, na escarpa da Serra do

Mar, dos Bainos Água Fria e Pilões, no médio e baixo curso do Rio Cubaûo, a jusanæ da

zona u¡bana consolidada, ou dos novos adensamentos como os de llhabela, sobre os

manguezais. Estas áreas, em especial, são caracterizadas por invasões de grande extensão

situadas em áreas de risco que, segundo o COMDEC-Cubatao, já abrigam milhares de

pessoas residentes. Quanto à situação domicilia¡, as variáveis e respectivos dados

encontrados foram (censos de 1991 e 2000)5:

78.439

SE,ADE. 2OO3

42.866

35 _573

7u.l l8

È:Ì+2000.rî:.,,t,,í
: :íì tl:-j ,. ¡':-:'l!;.1:

iíì;¿it:;l:'å
90.Eóó

44.433

qg sR

46.433

90.393

t08.t 35

473

9938

54.4i

53.69E

t07.484

64'1

99¡0

37,86

26,99

50,95

37,6r)

5 Para o srio de l98O foi encont¡¿da apenas a variável "l*I" total de domicilioJ', com valor de 17.784.

l0Ì.56

- 0,lE
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Tabela 3 - Situação domiciliar em Cubatão nos anos de 1991 e 2000

N" total de domicilios

. ., . ,. : Variável.de análise

Domicilios urbanos

Lroftrclllos ruf¿!s

'I otal de domrcílios pû¡ticulares pcrmaneîtcs

Doúrcihos particulûrcs permãìentes sm cômodos

Domlcihos p¿ficulares psrma¡rsnles em casas

Domicílios particulares peÍnqtentes em apartÂmentos

Domicílios pa-ticulares perma¡ìentes urbånos

Domicilios pa¡ticulû¡es permanentes ruars

l)omrcílios improvis¡ldos

Ilomicíllos cole trvos

O conceito de cada variável medida, de{inido pela FIBGE e adotado pela fundação

SEADE, tem a seguinte definigo:

- Domicílio pnrticular permanente - Domicího é o local construído parà servir

exclusivamente à habitação e tem a finalidade de sewir de moradia a uma ou mais pessoas

O domicílio é considerado particular quando o relacionamento entre seus ocupantes é

ditado por laços de parentesco, de dependência doméstrca ou por nortnas de convivência.

- Domicílio ¡xtrticalar pennanente en cômodo - Domicílio composto por um ou mais

aposentos localizado em uma casa de cômodos, cortiço, c¿beça-de-porco, etc.

- I)omicilio particular permanenle em ca.sa - Domicílio loc¿lizado em uÍra edificação de

um ou mais pavimentos, desde que ocupado inægralnrente por um único domicílio, com

acesso direto a um logradouro (arn-ramento, vila" avenida, caminho, etc.), legalizado ou não,

independentemente do material utilizado em sua construÉo.

- Domicilio particular permanente em apartamento - Domicílio localizado em edificio de

um ou mais andares, com mais de um domicilio, servido por espaços comuns (hall de

ent¡ada, escadas, corredores, portaria ou outras dependências). O domicílio localÞado em

um prédio de dois ou mais andares em que as demais unidades não eram residenciais e,

ainda, aquele localizado em edificio de dois ou mais pavimentos com entradas

independentes para os andares, foram considerados æmo apa¡tamentos.

20

(2003

23.2'16

23.158

2mo,

8

|.797

i0_361

J0.t

22.321

176

29.994

u6

t.381

Il7

25.983

722

2.670

29.820

1'14

43
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- Domicílir.¡ improvisado - Domicílio localizado em uniclade não-resiciencial (loja, ñbrica
etc.) que não tlnha dependências destinadas exclusivamente à moradia, mas que e o"upuao

por morador. Os prédios em construção, vagões de trem, carroças, tendas, barracas, grutas,

etc. que servem de moradiâ, também são considerados como domicílios particulares

improvisados.

- I)omicilio coletivo - O dornicílio é considerado coletivo quando a relação entre as pessoas

que nele habitam é ¡estrita a normas de subordinação administrativa, como em hotéis,

pensões, presídios, cadeias, penitenciárias, quartéis, postos milita¡es, asilos, orÈnatos,

conventos, hospitars e clínicas (com rntemação), alojamento de trabalhado¡es, moteis,

camping, etc..

- Domicílio urbano - Domicilios localizados em áreas urbanÞadas ou não, correspondentes

às cidades (sedes municipais), às vìlas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas.

- Domicílks ntral - Domicílios localizados em toda a área situada fora dos limites urbanos

inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e os núcleos.

Observados os c¡itérios censitirios e as condições de moradia encontradas nos

Bainos-Cota, Água Fria e Pilões, os domicilios desses bairros podem ser classificados tanto

por permanentes como por improvisados, visto que essa definição não depende da

Iegalidade de sua instalação, conforme indicanr as definições. Facilita-se um pouco mais o

enquadramento como domicíiios rurais, visto que configuram verdadeiros apêndices das

zonas urbanas, funcionando praticamente como bairros-dormitóno, sem a infia-estrutu¡a e a

dinâmica sócio-econômica que caracteriza domínios urbanos e, de outro lado, sem

economia de ca¡áte¡ rural. Neste trabalho, aplicar-se-á a nomenclarura cie "penurbana" a

essas zonas ou regiões de transição ocupacional entre o urbano e o rural e de dinâmica

sócio-econômica peculiar.

O Plano Direto¡ do Município de Cubatão (Lei Municipal n" 2-513, de 14 de

setemb¡o de 1998) não contempla a existência desses bairros quando cielimiu as zonas de

uso, o que é inteligível clo ponto de vista legal, visto tratarem-se de invasões em áreas

legalntente protegidas do ponto de vista ambiental, segundo criténos estabelecidos nas

diversas esferas administrativas por diplomas legais. Os Bairros-Cota estão dentro da área

do Parque Estadual da Se¡ra do Mar, Unidade de Conservação da Natureza de Proteção
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lntegral, e assim como os bairros Água Fria e pilões e as demais invasões sob¡e os

manguezais, 
"m 

Á¡eas de Preservação Permanente (Apps)6. No plano Diretor ùIunicipal,

estão inse¡idos nas chamadas Zona de Reserva Ecológica, correspondentes àquelas áreas

protegidas, estando portanto também em desconformidade com a legislação municipal

vigente.

A existência dessas áreas irreguiarmente ocupadas em terrenos sob ¡isco de

movimentos de massa e inundação, configuram em problema social já consolidado no

município. Também indicam que problemas ambientais são, na verdade, de natureza social,

econômica e política. o caso dos bainos Água Fria e pilões ilustra bem a questão: as

invasões das áreas de preservaçâo permanente, especificamente as áreas naturais de

inundação do Rio cubatão, datam, segundo informações do conselho Municipal de Defesa

Civil, CO.MDEC-Cubatào, da segunda metade da década de 1980. Em cerca de l0 anos a

populaSo subìu de algumas dezenas de famílias para mais de 3 mil moradores. Uma das

reportagens anexas a este trabalho menciona cerca de 5 mil pessoas - que já contam com

fepresentação nos órgãos colegiados da política municipal (por exemplo, a Câmara dos

Vereadores). Nesse sentido, vale ressalta¡ que os políticos locais são responsáveis pela

execução de benfeitonas nesses bairros, como asfalto, luz, telefone, escolas, postos de

saúde, etc., proporcionardo assim a sua consolidação (legalização) e incentivancio a

continuidade das invasões.

33. Aspectos nafurâis

33.1. Geologia, Geomorfologia e Solos

No ìvfapa Geomorfológico do Estâdo de São Paulo, na escala l:500.000 (Ross &
Moroz, 1997), a Baixada Sanrisø e seu entomo estão inseridos em duas grandes unidades

morloestruturais: o cinturão orogênico do Atlânrico e as Bacias Sedimentares cenozóicas.

O Cinhtrão Orogênico do Atlântico compreende, na áre.l de estudo, dois setores: o

Planalto I)aulistano/Alto 'l-ietê, leste/sudeste da Região ùIetropoliæna de São paulo, e a

6 A esse tcspeito, veritic¿r: Lei Fe<leral 9.985200O - institui o Sisrenta Nacional dc Unidaclcs dc
conscrvação, c a Lt:i lÌcderal n'4771ß5, moditìo¿da pela l.ei Fecloral nù 7.80ii/u9 - ctirJigo Horr:stal
N¿cion¿l
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fiscarpa/serra do Mar e Morros [,itorâneos, representando a borda do planaito, região de

contato entre as tenas altas e a Baixada Santista. corresponde litologicamente ao Escudo

Atlântico, Faixa de Dobramentos Apiaí (IPT, 1981), de rochas cristalinas <ìe idade arqueana

até eopaleozóica.

No Planalto PaulisranotAlto't'ietê predomìnam formas de relevo denudacionais

cujo modelado se constitui de mo¡ros médios e altos com topos convexos ('mares de

morros"), com g¡au de entalhamento dos vales muito fiaco (menor de 20 m) e dimensão

interfluvial média7 muito pequena (menor de 250 m). possui altimetrias de g00 a 1000 m e

as litologias dominantes são de granitos, migmatitos, gnaisses e micaxistos. A drenagem

apresenta um pad¡ão dendritico, às vezes obedecendo às direções estruturais reqìonais - em

alguns casos, porém, com traçados independentes dessas direções. Em sua extremidade

leste, encontrar-se o divisor de águas entre o planalto e a zona costeira, em que algumas das

drenagens principais do planalto descem em direção à planície litodne¿.

A unidade morfológrca li.scarpat'serra do Mar e Morrtss Lilorânet>.;, cor$tituída de

uma faixa de encostas com vertentes abruptas que margeiam o planalto Atiântìco desde a

região do Planalto da Bocaina (divisa são Paulo/Rio de Janeiro) até o vale do Ribeira de

lguape (sul de São Paulo), apresenta formas de relevo t¿mbém denudacionais cujo

modelado constitui-se basicamente em esca¡pas e cristas com topos aguçados e topos

convexos, com grau de entalhamento dos vales muito forte (nraior de 60 m) e dimensões

interfluviais médias que variam de 1.?50 a mais de 3.750 m. As altimetrias variam de lo a
1000 m e as declividades dominantes vão de 20 a mais de 30 ?á, com presença de

cambissolos, solos litólicos e aflo¡amentos rochosos. As litologias compõem-se

basicamente de granitos, migmatitos, gnaisses e micaxistos. O padrão de drenagem é

dendrítico, adaptado às direções das estruturas relacionadas a falhas, fìaturas e contatos

litológicos. Por essas características, Ross & Moroz (1997) classificam-na com um nivel

muito alto de fragilidade porencial. conr á reas sujeins a processos erosivos agressivos,

inclusìve com movimenros de massa - o que vem sendo freqüentemente constatado na

história da ocupaøo humana desse setor e suas adjacências.

? .\ di¡n¿nsÃo inlcrtìúvi¡l ñédiã é um FsrÀñcLro 0fro¡iimûtilo dâ noção dc dansidÂ<lê dè drñagem, ¡ qùÂ¡ aprcsanrû ¡lt¡.utd¡dñ l'irâ o

e.,tabelcc¡ntcnLo de cleos pue es€€l{ìc nédi¡3 € poqucnRs (l:500.000 e l:250.0ùÒ). Conro umbos porrìDcùos são inucnamentc

¡roporcionais, basLr sabcr quo, quånLD m¿ior ¡ d.Nrdadc de drenàgc'ù, ncnos â disr¡ìnci^ inrl.rnuvial ¡r¿diâ (l{¿\t)À\íBRASIL T¡ lìoss
& iuomz, op. oir)
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A Planície Costeira Sãntista, segundo IPT (1981) é composta de sedimenios

cenozóicos de origem marinha e continental, às vezes indiferenciados, e é caracterizada por

planícies marinhas e intertidalss, com altimet¡ias variando entre 0 e 20 m. Segundo Ross &
Moroz (1997) a declividade não ultrapassa os 2o%, ocorrendo solos Podzol Hidromórfico e

Hidromórfìco, sendo os níveis de fragilidade potencial muito altos, por se¡em áreas sujeitas

a ìnundações periódicas, com lençol freático pouco profundo e, geotecnicamente,

sedimentos inconsolidados sujeitos a acomodações.

Suguio & Martin (i 978) fazem uma caractei,zaø,o litoestratigráfica de maior

detâlhe desse compartimento morfológico, drsc¡iminando sedimentos quatemários

continentais indiferenciados, referentes aos depósitos coluviais das escarpas da Sena do

Mar, sedimentos marinhos pleistocênicos da Formação Cananéi¿ e sedimentos holocênicos

de diversos ambientes deposicionais.

Os contextos geomorfológico e geológico de Cubatão e da Região Metropolitana da

Baixada Santista estão apresentados nas figuras I e 2. À legenda original do mapa

geológico do IPT (1981) acrescentaram-se as descrições efetuadas por Suguio & Martin

(i e78).

Devido ao contâto do Planalto Paulìstano com o Estuário Santista por meio das

Escarpas da Serra do Vfar, a dinâmica natural das escarpas está diretamente ligada com a do

Esttuíno Santista. O alto gradientc topográfico (de até 900 m entre Pla¡ralto e Baixada) enr

estreia faixa longitudinal, com declividades superiores a 30%o, representa energia

gravitacional bastante elevada que se manifesta tanto nas descargas como nas cargas

fluviais e nos movimentos de massa, principalmente nos periodos mais chuvosos. Esta

situação é importante na explìcação do comportamento hidrológico das inundações na área

de estudo.

O Estuá¡io Santista, com seu baixo gradiente altimétrico (à exceção dos morros

lito¡âneos de Sa¡tos e São Vicente), representa, para o baixo curso dos canais fluviais que

descem as esoarpas, o nível de base local, assim como o nível do mar em maior escala

representa o nivel de base global. As águas de alta energia que descem pelos canais pela

escarpa encontram uma ruptura bastânte brusca de declive, que provoca uma repentina

desaceleração do fluxo superflrcial e o acúmulo das águas continentais j unto ao sopé da
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I'igUTN 1 . SITUAÇÃO CNOTTIORF'OLÓGICA - BAIXADA SANTISTA / CUBATÃO
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Figura 2 . SITUAÇÃO GEOLÓGICA - BAIXADA SANTISTA / CUBATÃO
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bo¡da do planalto, já na planície. A dificuldade de escoarnento pela planicie pode ser

incrementada pelas oscilações de ma¡é, especialmente durante as cheias (preamares de

sizígiae). Neste caso, o papel de va¡iár,eis como gradiente altimét¡ico e declividade na

análise regional da ocorrência de inundações é importante, como será visto mais adiante, no

capítulo de Resultados e Discussão. A Figura 3 (nas páginas a seguir) aptesenta dois perfis

topog¡áficos - a) do vale do Rio CubaÉo e b) do vale do Rio Moji- Por suas semelhanças

morfológicas, supõe-se que apresentam mecanismos semelhantes no que dü respeito ao

escoamento das águas pluviars e fluviais.

Estes perfis evidenciam outro aspecto de suma importância na caracterização do

comportamento hidrológico regional: a circulação atmosférica secundária, na qual esá

presente o efeito orográfico, como será visto no item a seguir.

33.2. Clima: os sistemas atmosféricos legionais e o efeito orográfico

Monteiro (1973), situa o Estado de São Paulo numa zona de transição entre três

grandes sistemas atmosfé¡icos: o Tropical atlântico, o Polar atlântico e o Tropical

continent¿I. De acordo com esse autor, as facilidades de trocas entre sistemas tropicais e

intertropicais na Amé¡ica Aust¡al colocam o temtório paulista na faixa de conflito entre os

dois sistemas. A grande amplitude da área de flutuação da Frente Polar tem justamente em

nosso tenitório, sob o Trópico de Capricómio, não só uma acentuada freqüência de

passagem do eixo principal como sobretudo a sede da definição do eixo reflexor0. Este

c€ntro nevrálgico de choque de massa de ar alia-se à presença da faixa limiuofe entre duas

grandes regiões climáticas da vertente atlântica da América do Su[. Justa¡rente a transição

entre o Brasil Mendional, permanentemente úmido e o B¡asil Cenlral em altemância de

períodos seco e úmido bem defrnidos encontra-se o territóno do Estado de São Paulo. Os

mecanismos gerais da circulação atmosférica sul amerìcana, pulsando sob o controle da

dinâmica da Frente Polâr, iraz ao território paulrsta o fluxo rlestas três grandes conentes

antagônicas.

o P¡e¿rma¡: asÇengão do nivcl do mu ¡csultante tle oscilação dir'nia. Siágiar a-sccnçãe do nivel do mar
resultante de escilação m€nsal, Ambas são comandadas pelas relaçrìcs gravitacionais entre a l,ua ç a Terra.
to F,ixo de reãtivaÇã¿.¡ dc uma Iircnte Friâ quejá estava em cstágio dc dìssipação, motivada pela aprosimacão
de uma oub¿ì Frente lirir¡.
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Figura 3a - Seção Transversal do Vale do Rio Cubatão, sentido NW-SE, na altura da Estação de

Captação de Água da Sabesp no Rio Cubatão, bairro Água Fria
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Figura 3b - Seção Transversal do Vale do Rio Moji, sentido NW-SE, cerca de I km a montante do

baino Jardim São Marcos
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Os principais sistemas atmosféricos atuantes na região leste cio Esrado paulista,

junto ao litoral, são, segundo ìvlonteiro (1973): o sistema Tropical atlântico (sTa), semi-fixo

e de alt¿r pressão; o sistema Polar Atlân¡co (sPa), móvel ou migratório e também de alta

pressão; e a Frentc Polar atlântica (FPa), móvel ou migratória e de baixa pressão. r\ Fpa

resulta do contato das massas de ar dos sisternas Tropical e Polar atlântico - o primeiro,

quente e úmido, e o segundo, íÌio e úmido. O encontro dos dois sistemas de alta pressão,

agravado pelos choques de temperatu¡a, produz uma zona de baixa pressão, visível pelas

imagens de satélites meteorológicos na forma de uma faixa de nuvens, resultante da

instabilidade provocada pelas correntes ascendentes de ar úmido, que condensam e

provocam precipitação. Um terceiro sistema de alta pressão, o Tropical continental (sTc),

não atua diretamente sobre a área de estudo, ficando mais para o interior do território

paulisø. O deslocamento, no outono-invemo, do centro da alta Tropical atlântica (sTa) para

leste, indo ele parar sob¡e o oceano atlântìco, permite que a alta Tropical continental (sTc)

também se desloque mais para leste, "empurrando" o eixo da-s frentes polares para sobre o

Atlântico e diminuindo a quantidade de chuvas sobre o continente. Em direção ao lito¡al,

essa diminuição, apesar de constatada, é menor.

Segundo rV[onteiro (1973), na primavera-verão, descontinu idades f¡ontais violentas

e estacionamento de frentes podem produzir fortes inrpactos pluvìais no Sudestc do tsrasil.

No outono-invemo, os fluxos vigorosos dos sistemas meteorológicos polares poclcm até

produzir condições violenlas de chuvas pelo Iitoral até o Nordeste. Connsratam-se, assim,

grandes instabilidades climáticas o ano todo na fachada atlântica i:rasileìra, agravadas peìa

ação orográfica.

A maio¡ freqüência de sistemas frontais na primavera-verão faz conr que o litoral

paulista, principalmente o centro-norte, seja a área de maior pluviosidade do país. O vaie do

Rio Itapanhaír, em Benioga, locatizado no limite leste do Estnário Santista, alcança ín<.lices

superiores a 2300 nlnl de chuva anuais, cont locais que atingem 3000 mrìì. EntreLanto, são

verifìcadas diierenças sensíveis nos volumes totais precipilados entre a pdrnavera-verão e o

outono- inverno.

O efeito orográfico resultante da interação das cor,entes de ar conl a morf'ologia cio

relevo intensifica, no caso da Baixada Santista, a atuaøo da Frente Polar, r,.isto que o aìlo e

brusco gradiente altimétrico das escarpas favorece a circulação ascendente (e conseqrienie
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resfriamento) dos ventos úmidos o¡iundos da costa (brisa nrar'írima). os efeìtos da, Iìrente

Polar poden.r assim se¡ prolongados, geralmente pot mais um dia, além da possibilidade de

que as frentes sejam estacionárias.

O próprio efeito orognifioo ó responsável por dias com net¡ulosidade na Baìxacla

Santista, sem que haja atuação de frentes polares.

De acordo com Alfredini (1999), existe uma tendênci¿¡ de circulação atmosférica

com predominância de ventos do quadrante sul (SW, S, SE) no periodo de abril a outubro, e

dos ventos do quadrante sudeste (S, SE, E) no periodo de novembro a março,

caracterizando condições tipicas de invemo e verão, respectivamerìte.

3.3.3. Os sistemas hidrográficos de supcrficie: lluviais, estuarinos e ¡narinhos costeiros

Os rios que drenam o Estuário Santista geralmente nasceÍl no planaito, descendo

pelas escarpas até a plâ¡ície costeira, mas alguns deles, como o Rio Branco cu Boturoca, se

originam na própria planície costeira. As altas declividades da escarpa da Serra do Mar, a

pequena área de suas bacias de drenagem e a alta pluviosidade regional e local resultam em

regimes de escoarnento tonencìais, corn ondas de cheia de cur!â duração e de grarrde

amplitude (Alfredini, 1999). Assim, no periodo de estiagem a vazão natural clo Rio Cubatão

é da ordem de 5 mr/s, podendo baixar para 1,4 m3/s em condições excepcionais, ou subir

para 500-600 tr'tt/s enr clieias esporádicas. Na época de chuvas (cle novembro a nraio) as

vazões normais são de 7 rr3/s, podendo atingir picos de Io00mr/s l)a mesnra ti¡rma, rro rio

Moji a va'ão basica de estiagem é de I a 1,5 mr/s e cheias brusce.s poder.r 3tingir máximos

de 600 m3/s" (Allredini. t 999).

As principais bacras hiclrogúficas que drenam o rnunicípio de Cubatão nascem nas

vertentes da Serra e são as dos rios Pilões, Perequê, CubaËo, Moji e QLrilornbo, serldo o

Pilões e o Pereclüê tributários do Rio Cubatão em seu nrédio e baixo curso, confbrnre se

observa no Anexo 2. o fuo lvloj i também colresponderia a unl tributáno cio que r\lfrcdinr
(1999) clenomina de Braço onental da foz do Rio cubatão. Enrretanro, confomre será vjsro

mais adiantc, sL¡as dinânlicas têr¡r mecanismos independerries.

A Tabela 4 nìostra as priacipais características rnorl.ométl icas dessas bacjas.

Excetuando-se a bacia do Rio Pilões, todas as denais bacils cnrrrcterizarrr-se por tcrcnl
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forma retangular, que favorccem a rápida acumulação da água no eixo longitudinal do canal

principal (ou canal de maior ordem). A lorma triangular da bacia do Pilões, por sua vez,

favorece o direcionamento do fluxo hídrico não para um eixo, mas para um ponto. Por

outro lado, dimrnui a diferença de comprimento entre os canais, o que favorece a

diminuição da concentra@o de energia. (Tabela na próxima página.)

A maior baoia em arca é a do Rio Cubatão, sendo também a de maior ordem

hierárquica e de maior comprimento do canal, O número de canais chega a ser cinco vezes

maior que o da segunda maior bacia, a do Rio Moji, apesar de ser, em área, apenas três

vezes maior, e o comprimento dc canal, pouco menor que o dobro deste (1,7 vez). A

densidade de drenagem do Rio Perequê é 0,4 vezes menor que a do Rio Cubatão; e do Rio

Moji,0,6 vezes e a do Rio Quilombo,0,4. Estas caracteristicas, considerada a relativa

homogeneidade pluviométrica entre as bacias discriminadas, indica maior acúmulo de água

n¿ bacia do Rio Cubatão do que nas demais.

Entretanto, o índice de freqüência de canais de primeira ordem é superior â 70 o/o

para todas as bacias em questão. São poucos canais de ordem superior que recebem fluxo

de água concentrada daqueles primeiros, muito abundantes. Isto explica os relatos de fluxc

hidrico tor¡encial dos registros de eventos analisados neste trabâlho. No baixo curso,

dificuldades de escoalnento favorecem o acúmulo das águas devido à conectividade com o

nível dc base global (o mar).

Neste trabalho, a ênfase será dada ao Rio Cubaño e, secundariamente. ao lvloji,

pelas segrrin tes razões:

- a disponibilidade de dados e informações é maior para o Rro Cubatão;

- as áreas de urbaniza@o e áreas periurbanas com maiol incidência de sinrações de risco

estão concentradas rlo entorno do Rro Cubatão;

- no vale do Rio Moji encontram-se indústrias, principalmente o Pólo de Fertilir:antes, com

instalações de dimensões maio¡es e danos de natureza sócio-econômica diferencia<ios

daqueles de áreas de ocupação esrritamente urba:ra ou de ocupação por invasões Ce

propriedaclc, bem corno o são âs alternativas de prevenSo e con-rbate a peligos naturais

adot¿dos.

32



Tabcla 4 - Ca¡acterísticas morfométricas das bacias e sub-bacias hidrográficas do município de Cubatão
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DRENAGEIII

FORNIÀ
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3.3.3.1 Caracterização hid ráulico-salina do baixo cur.so do Rio Cubatâo

Alf?edini (1999) îaz uma sintese dos conhecimentos do conìportâmento hìdráulico

estuarino do baixo curso do cubatão, baseando-se em estudos rcalizados nas décadas cle

1970 a 199o, com partictrlar detalhamento das observações feilas no ano hidrológico

1992/1993. Algumas considerações dessa síntese são apresentadas a seguir.

o Rio cubatão deságua atrar'és de dois braços no sistema estuarino de santos,

recebendo influêncìa da maré que penetra pelo canal do porto de santos (ver Anexo 2). A
Bacia Hidrográfica do Rio cubatão é a principal contribuinte de água doce ao sistema

flúvio-marítimo sob influência do Canal de Santos.

Quanto à disponibilidade de água subterrânea, as vazões são muito nrais ¡eduzidas e

as captações estão sujeitas à salinização com o tempo. Não sendo as vazõcs naturais

regularizadas, deve-se considerar, para frns de abastecimento, as vazões mínirnas fluviais,

embora sejarn insuficientes. o balanço hídrico apresentado evidencia que, além do

problema de contenção da intrusão salina proveniente do canal do porto, existe um enorme

déficit hídrico no abastecinìento, notando-se que 12.35 m3ls de água são retirados dos rios e

n¿io retornam a eles. Pa¡a suprir este déficit há necessidade, por um laclo, da irnportação de

água e, de outro lado, de um esforço eleti'o de racionalização do consunlo cle água. Este

déficit foi historicamente suprido peias vazões de turbinamento da usina l-ienry llorden,
proven ientes do Reserva¡ór'io IJil I in gs (A lfredrni, I 999)

As descargas provenientes do canal de fuga cla usina Henry Borcren clesír.quam no

Rio cubatão a cerca de 1 krn a montante da barragem móvel da R.etinaria presidente

Bemarcles da PETROBRÁS e cerca de 2 km a montante cla confluêncìa conr o Rio pereqLrê.

Este ponto representa urn nível de soleira que é o limite da influência n:arítjma do Ricr

cubatão, antes deste rio atingir o Braço ocidental de sua f'oz. Já o Braço oriental rccebe as

águas dos rios Piaçagüera e lvloji. Em virtude da vaâo natural clo Rio Moji ser insuficiente

para satisfazer à cler¡anda da companhia Siderurgica paulista - cosip¿\, o bonbeamento

de água cla cosIPA inverte o sentido de escoamerìro do ììio pizrçagùerÌì e, nesse processo,

as águas do Braço Oriental penetr:rm para montante.

O Rio Cubatão, a montante da Barragem da Pet¡obrás, onde se encontra a estaøo de

tratâmento de água para abastecìmento rr¡bano - ETê. cubatão, apresenta teore..; de cloretos
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residuais de 30 a 60 ppm, "considerados nomrais". Note-se que o teor de cloretos presentes

na águn do mar oonesponde em média a 550/o de salinidacle.

A respeito do papel das águas de defìúvio da Henry Borden na clinâmica hidráulica

e de uso indust¡ial das águas do Rio cubatão, as vazões descarregaclas na iJsina Henr¡,

Borden constituíram-se historicamente no cont¡ole artificiai do fenônleno de int¡usão

salina, representando medida operacional de frenagem das vazões de origem marítima
trazidas pelas marés de enchente. A geração de energia proporcionou sempre a

disponibilidade de vazões amplamente superiores ao déficit hídrico, permitindo inclusive
mitigar os problemas de intrusão salina no baixo Rio cubatão. Dados econômicos de

geração de energia elétrica, fornecidos pela ELETROpAULO em 1993, ìndicavam que o

sistema por ela operado tinha o seu melhor desempenho (ponto ótimo) para vazões de

turbinamento superiores a 60 m3/s, o que nem sempre se verificou por contingências

hiclrológicas, ambientais ou políticas.

A misturação da água salgada no canal do porto com a água doce afluenie do baixo

Rio cubatão exibe caracte¡ísticas extremamente variáveis no espaço e no tempo em função

de:

- oscilação do nível de água no esruário devicla às marés astronônrrcas (sizígìa e

quadratura), tlue são periódicas e bem definidas, e das marés meteorológìcas (geradas pelas

ntudanças cle pressões barométricas e ventos associados atuando na nrassar <Je água

oceânica);

- '¡azões fluviais influenciadas pelas descargas da usina Henry Borden, de lnagnitude e
freq üència variáveis;

- conentes induzidas pelas marés e pelas diferenças cle densidade da água;

- propagação da onda de maré desde a Baía de Santos pelos canais estuarinos;

- propagação das vazòes fluviais;

- geometria dos canais:

- precipitações pltrviométricas sobre a bacia hrdrográ1ica contribuindo pi¡r'e uûì rnaior pocler

cle diluição das águas peio aumento das vazões dos rios.

A capacidade de renovação das águas pelo Braço ocidental do tìio cubatão é maior
do que pelo Braço Oriental, isto é, tanto a penet¡ação como a expansão da cunha salina são

mais rápidas no primeiro. os teores de cloretos no trecho sob influência do Braço ocidental
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do Rio cubat¿io podem ser caracte¡izados pelos dados obtidos na tomada de água indusuial

da CARBOCLORO, localizada na ma¡gen'ì esquerda do Rio Cubatão,.iunto à confluência

com o Rio Perequô. A onda de maré apresenta períodos de enchente mais rápidos do que os

de vaza¡te, sendo a defasagem ternporal da onda de maré com rela$o ao marégralo de

Torre Grande variável de 1 a 1,5 hora. As velocidades dâs correntes são ern geral muito

reduzidas, mesmo pa¡a elevadas vazões tu¡binadas na Usina ËIenry Borden, devido à baixa

declividade do álveo, sendo rlue as operações da barragem móvel da pETROBRÁS podem

irtfluenciar a propagaSo das vazões em lunção dos transientes hidniulicos que podem

produzir num curto período. Com e¡andes descargas na Usina Henry Borden pjdqsqtel

todo o trecho com escoamento apenas de vazante mesmo com a ocorrência de fortes marés,

o que produz um recuo progressivo da int¡usão s¿lina do trecho fluvial. Neste trecho as

estofasrl de conente ocorrem cerca de 2 horas defasadas em relação às preamares e baixa-

mares locais. Também aqui se observa que as marés mais favoráveis à intrusão salina são as

de cruadratura, particularmente as com fortes irregularidades (estofa prolongada), sobretuclo

quando da elevaSo do nivel médio do mar por motivos meteorológicos, pois não ocorre a

expulsão da cunha salina na vaz:;nte, a menos que haja uma forte vazão afluente de água

doce, penetrando a mes¡ÌìÍì ciclìcamente rio acinla. Os e'u,gnþs de utJlusões saiilt¡s mais

4gqdeq !çgrrelf__e¡!¡e a pfeamar e a estofa de_corrente locais.

Uma vez que a cunha salina apresente intrusões profundas no Rio Cutratão há uma

maior dificuldade na sua expulsâo, verificando-sc que a cunha pernanece mesmo apirs um

considerável aumenio de vazão e da inversão do sentido da co¡rente fluvial, mantendo-se o

teor de cloretos elevado por vários ciclos de maré (Alfredini, 1999).

O papel da dinâmica climática zonal e local no colnportamerrto das águas no

Estuáno Santista, relacionando à posiSo geográfica a intensa atuação das f¡errtes frias,

como perturbações meteorológlcas que alte¡arn as condições oceancgráficas locars e
produzem, em sua passagem, sensível alteração dos níveis do mar., influenciando o

conìportamento hid¡áulico-salino do estuário e qerando condições para um maior oLr rrenor

âmlazenamcnto dos volumes líquidos. isto implica no aumento ou redução dc,s teores cie

rrEstola: pcríoclo em quc o nivcl ckr ma¡ fìca cxtacionário. sem oscilaçrio de rn¿ué, c quç (ìcorrrì nâ fìrearniìr
(cstotà clc cnchortc) c na baixa-rnar. (estof¿ì do vazantc). (Dic. Novo Atl¡elro)
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cloreto durante vários ciclos de maré em funÉo das trocas entre a camada de água inferior,

de maior salinidade, e a superior, de menor salinidade.

O regime de marés no Estado de São Paulo pode ser classificado conto semi-diu¡no

nristo, com desigualdades diumas reforçadas pelo efeito meteorológico, sendo que a

amplitude máxim a é de 2 m (micro-maré na classificação de Davis, 1 964).

Alfredini (1999) considera que a previsibilidadc da maré na Baía de Santos é

pequena. As informações fomecidas pelas Tábuas de lvfarés da ùfa¡inha do Br¿utlr2

consicleram apenas os dados da maré astronômica, filtrada das influências climato-

meteorológicas, embora se saiba que as marés na costa paulista resultam da superposiSo de

uma maré astronôrnica complexa e de perturbações atnrosféricas resultantes de um

fenômeno meteorológico de grande período (no período de i¡verno, a incidência de

passagem de frentes frias fortes é de uma a duas por semana).

A ma¡é astronômica na Baía de Santos tem altula normal de 1,5 m nas sizigias

médias, podendo atingir 2,0 m em marés excepcionais, Os efeitos meteorológicos pocJenr

ter duração de alguns dia;, podendo produzir deslocamento do nível do r¡ar da mesma

o¡dem de grandeza dos observados em marés de sizígia. Assim, já foru¡ observaclas

sobrelevações de até 1,0 m ou rebaixamento de 0,5 nr em relação à maré prevista.

Sob o ponto de vista hidráulico-salino, o Estuário do Canal do porto dc Santos pode

ser considerado honrogôneo lateralmente, cont estratificação vertical rnoderada- para

qualquer tipo de maré e para quaiquer valor de descarga fluvjal. tendendo à estratificaçiio

de jusante para ìonÉnte. DutaÌlte as marés enchentes ou por ocasião da passa_qem de

fientes fiias, a água salgada oceânica, mais densa, penetra no estuârio através da Barra dc

Santos rumo às cabeceiras, por baixo da camada de á_qua doce qlle escoa pernìânenternente

nlmo à Baía de Santos, constituindo a intrusão salina.

Ao se estuda¡ a dinâmica da cunha salina no sistema junto ao R.io Moji, é preciso

considerar a captação de água situada no trecho sob influência clo Braço Oriental do Rio

Cubatão da COSIPA, situada num trecho de antigo meanciro do Rio Þftrgi, a cerc¿t cle 7 knr

clo canal de fuga da Usina llenry Borden. Aqui, coltstata-se um caráte¡ oscilatório nos

teores de cloretos, devtdo à ação das nrarés em suas fases enchente e vâzante, produzindo

12 
Segunclo Alfrcdin¡ (op cit.), a prcvisão clas'lábuir-s dù M ús estlì lunciamcntada nos rlocltrs do marógrafo ¡e

Torle (ìta¡rde, cotlespqìden(jo a 77 cm tle nivel urúdio do nr¿rl com lelação ao niveldo reclucÀo cl¡ ìr,i¿uinLr¿.
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tncremento e reduÉo, respectivamente. verifica-se que a permanência do nivel méclio da

água em cotas elevadas propìcia ao sistenla condições fàvorâveis para o avanço da cunha

salina, principal.renie em rnarós de quadratura. ¿\ ocor¡ência de chuvas na bacia

contriburnte ao Rio vloji tem efeito favorável na redução dos teores de cloretos nessa

região. Nas marés de siziqia há maior renovacão das águas. reduzindo-se os efeitos da

fntruS¿S_Sa!¡A igyidq às acões mais intensas de enchente e vazante da maré. enqu3_ûa_que

nas marés de cruadratu¡a as áquas salobras têm maior possibilidade de penetracão devido
praticamente à estabilidade do nível de áqua. sob condições propícias, conro marés de

quadratura com nível médio eÌevado do mar, persistente ausência de chuvas na bacia e

baixas vazões naturais ou provindas da usina Henry Borden, a camada superficial da

coluna de água é gradualmente salinizada, produzindo a contamina$o completa e

persistente do sistema.



4. Nletodologia

Antes de definir as etapas de desenvolvimento desta pesquisa, algunras

considerações de caÉter teó¡ico-metodológico levantara:n questões relacionadas ao objeto

e ao objetivo do estudo. Elas estão sintetizadas na pergunta: ouais são os elententos

atuantes na ocorrência de inundações em zonas estuarinas? Alguns parânett.os e sua

escala de analise.

O estudo dos elementos atuantes na ocorrência de inundações em zonas estuarinas,

como qualquer estudo de caráter científico, pressupõe a necessidade de se organizar

sistematicamente a maneira de estudá-los, do ponto de vista teórico (conceitual) e

metodológico. Costâ (2000), em busca da compreensão da rela$o entre os elemenfos do

meio fisico em suas manifestações na paisagem, encontrou na abordagem sistêmica e ta
abordagenr dialerica os dois grandes condutores do pensamento geografrco modemo, com

base nos tr¿balhos de Bertrand (1971), Chrisrofolleti (1974), Tricart (1977), Mendonça

(1 992) e Rodrigues (1997).

A contribuição da abordagem sistêmica para o presente t¡abatho consiste enr adotar

a bacia de drenagem como unidade de análise e, em seguida, em individualìzar e elencâr os

elementos atuantes nos processos de inundações. A abordagem dialética, especialmente a

partir de T¡icart (1977), aparece no processo de desenvolvimento da pesquisa na medicia em

que permitiu ao pesquisador notâr que a percep$o dos elementos (e seus atributos)

atuantes na ocorrência de inundações só pode ocorer mediante processos intercalados de

análise e síntese do objeto de estudo. Isto signifrca, em outras palavras, trabalhar com

momentos de fragmentação (análise) e reconstrução (síntese) do objeto, à medida que

novos conhecimentos vão serrdo incorporados durante o processo de pesquisa. Também

signìfica a possibilidade de fragmentar e reconstruir o objeto sob a perspectiva de dive¡sas

escalas espaciais e temporais de análise, a fim de entende¡ seu comportanÌcnto e evolução

no espaço e no tempo. Em sintese, o pensamento dialético aceÌrtua a proposta sistêmica cle

uma percepção dinâmica, já que os fluxos de matéria e energia não podem ser percebidos

no todo que compõem se este não fo¡ observado sob as diversas perspectivas ou escalas
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espaço-temporais, ainda que com os métodos e técnicas específicos à ciência ou disciplina

que os observa.

Para a análise de inundações em metodologias de abrangência regiona!, os dados

de entrada essenciais são os geomorJòlógicos, hidrologicos, clinato!óg¡cos e de

investigação histórica de eventos passado.r, conforrne atestam scofield e Margottini (1999

apud Penella, 1999) A estes dados, no presente trabalho, unem-se os dados

oceanografcos, especialmente aqueles concernentes a marés e ressacas.

Na analise local das ocorrências, tratândo-se da identìfcação de areas cle risco, as

quais, por definìção, incluem a presença humana no ambiente, os dados essenciais, de certo

modo, continuam os mesmos, mudando apenas o enfoque de sua observação, dado, na

verdade, pelo nível escalar de percep$o do mesmo evento.

Partlndo-se da escala de maior detalhe - a da inundação, vista no campo - p¿ua uma

escala mais genérica - a dos sistemas atmosféricos, por exemplo - encontra-se uma série de

níveis escalares (ou taxonômicos) espaciais e temporais, ci.ljos elementos e pÌocessos atuam

e interagem direta ou indiretamente na oconência de inundações, sejam eles de origem

natu¡al ou antrópica.

Com orientações obtidas por meio das ¡evisões bibliográficas teó¡icas e

metodológicas, já apresentada ao longo deste trabalho até o presente cepítulo, dos dados e

observações de campo e gabirrete e das informações cartograficas de diversas esc¿las da

Baixada Santista e do município de Cubatão, foi possível construir wn pñmeiro esque,na

sisiênico de relação entre os elemenlos atuanle,s nos processos de inundação no esluario

de Santos:
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Fþura 4 - Esboço sistêmico de relação entre os elementos e atributos atuantes nos

proc€ssos de inundaçâo no município de Cubatão - Estuário Santista

¡
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NATURAL
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Esle esoucnn conJìgura a nrinrcira hipó¡ese de nnh<tlho a_ser varifìutda. Os

elementos de escala regional esüo relacionados às feições moríoestnrtur¿is do relevo,

sisternas atmosféricos zonais e orográ,ficos, bacias hidrográficas, condições hidrogeológicas

e oceanográficas. Os fenômenos de escala local ressaltam peculiaridades dos da esc¿la

regional, cuja mudança esc¿lar de observação altera também o enfoque de sua abordaqem.

Estão principalmente ligados a feições do modelado (geonrórñcas), à ocorrência de

proc€ssos morfogenéticos naturais e às diversas modalidades de intervençìo antrópiur.

direta no meio, alterando as formas, materiais e processos genmorfológicos e os fluxos

hidrológicos e oceanografi cos origirrais.

Quando se decidiu para este trabalho agnrpar variáveis de o¡dens escalare;

diferentes em duas ordens de grandeza generalizadas - uma aqui designadaprl regional e z
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ojJtra, local * não se preocupou rnrcialmente em definir intervalos de expressão em área

para estas grandezas, que correspondessem exatâmente a cada nível taxonôrnico. Assim,

para os objetivos deste t¡abalho, e partindo-se também de noções ligadas à percepção

geográfica in loco do fenômeno, especialmente aquela manifestada pela populaçäo local e

apreendida nos trabalhos de campo - a qual revela também a escala direta de intervenção

do poder público nos momentos de risco eminente e na realizaSo de obras cor¡etivas e

preventivas - optou-se pelo agrupamento e organizaSo tal qual foi apresentada

anteriormente, em que a escala local revela a escala da percep@o do observador in situ. E

preciso lembrar também que a expressão geográfica dos fenômenos não é meramente

espacial, mas também temporal, o que significa entender que o espaço é, antes de tudo,

dinâmico e construído pela própria sucessão temporal dos fenômenos em cada lugar,

caracterizando-o - eis aí a idéia temporal inserida na palawa processo.

Identificados os elementos do sistema estuarino atuantes na oconência de

inundações, a pesquisa partiu da premissa de que os lençóis freaticos e as águas superñciais

das planícies litorâne¿s e costeiras, com particularidade para as zonas estuarinas, têm seu

volume e fluxo controlado por três fontes pnncipais de água:

. a água dos rios que alimentam o estuário (incluído o aqüífero conespondente),

. a água do mar (incluído o aqüífero correspondente);

. a água das precipitações pluviais.

Considerando-se o grau de intervenção antrópica no local, deve-se ac¡escentar o

aporle de aguas servidas no esluario, comparando-se sua vazão e área de dssca¡ga com as

das fontes naturais apresentadas. Também deve ser levado em cont¿ o bombeamento de

água dos sistemas hídricos superfrciais para abastecimento, já que o abastecimento com

águas subterrâneas em zonas costei¡as, por causa da tendênoia à salobridade dessas águas,

geralmente não é utilizado (Custodio, 1976 b), o que confirma Alfredrni (1999) para a

rcgião. A segtnda hipotese a ser verilicada. portanto. é a de clue a inten'encã.o dntrópica

no espaco chelnte a ser tal que os Droces,gos de inundacão possatn .ser dellaqratio.s.

intensificados ou acelerados por ela.

Se o volume e fluxo dos lençóis freáticos.se apresentâm nanralment'e coltrolados, é

possível pensar que a saturação dos terrenos estuarinos e os processos de exlravasanìento

dos canais fluviais e estuarinos estejam diretamente ligados tanto à oscilação dos niveis
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fluvial e mannho, quanto à precipiøção direta no local. Difelenças locais nos teurpos de

saturaÉo (enchimento) e no de dessaturaçã.o (escoanento) dos terrenos estuarinos estarão

ligadas à composição granulométrica, mineralógica e ainda ao arranjo estrutural dos

materiais que os compõem.

Para um estudo detalhado da dinâmica da água subterrânea dos terrenos estuarinos

da Baixada Santista, haveria a necessidade de caracterização dos materiais aonde essas

oscilações seriam particularmente obsewadas e de um monitoramento do comportamento

das águas do aqüifero livre (freático). Essa idéia foi inicialmente contemplada, mas a

impossrbilidade de executá-la pela falta de recursos, especialmente para o monitoramento,

descartanam-na, optando-se pela análise de dados de monitoramento existentes em órgãos e

instrtuições.

A terceira hipótese e a de que as marés represenfant pane I preponderante no

comDortdmenlo das inundações em zonas estuarinas. quanlo à fi¿a ocorrência ou não.

intpneiàn¡lp /mn<ntin,àe) p ¡¡,nnn ¡l¡, ¡lttrncão

Os estudos de Ataie-Ashtia¡i et al. (2001), jâ mencionados, demonstrar¿m em parte

a relação dos fluxos de maré com o movimento das águas subterrâneas em aqúíferos

costeiros não-confrnados. Nesse contexto, uma ótima contriburção sobre os tipos de

oscilações dos níveis piezométncos da água subterrânea e suas causas é apresentada por

Custodio (1976 a). Segundo o autor, elas podem ser classificadas, quanto aos intervalos

temporais de recorrência, em três tipos de oscilações:

.Oscilações rápìdas, cuja duração vana descle menos de um minuto até pouco mais de utn

dia;

.O,scilações de período longo que se repetem com base em un ciclo semianual, antlal ou de

vários anos;

.O.scilações de período médio no caso de aqüíferos atingidos pelas oscilações de nrarés

ligadas às fases lunaresl3, de freqüência semanal.

As oscilações promovidas pela interven$o antrópica- por bombeamento para fins

industriais ou urba¡os das águas subterrâneas ou com gÊnde deflúvio de águas servìdas,

podenr ser conside¡adas tauto de período médio como de curto, va¡iável com a

'r As oscitações tigad{s Às msrcs não 1'oram, nestå clæsilicoçao, con{.ñplâdß pelo ûutor- rn¿s inseri<lc pels prsentc outom dèlido n

!{culieid¡d! dca(o 6tudo.
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peculiaridade local de cada área estudada. Para a presente, serão conside¡adas de período

curto, e portanto, oscilações rápidas, devido à temporalidade dos eventos de inundaSo que

se supõe que elas afetem.

Como as inundações tratam-se de eventos que, conforme a descrição, classificam-se

de curta dura@o, estes serão os aspectos destacados a seguir.

a - OscìIações rápìdas de tipo periódico

. Oscilações devidas às mudanças de pressão atmosfiirica

As diferenças barométricas mais evidentemente observadas na atmosfera são dadas

pela dinâmrca das massas de ar ou sistemas atmosféricos atuantes em escala zonal a

regional, conhecidos como sistemas de alta pressão e de baixa pressãcla. De acordo com

Custodio (1976 a), o aumento da pressão atnosférica se reparte entre o terreno e a água, otr

seja, tanto aumenta a pressão intergranular como a pressão da água. Nesse contexto,

introduz-se o conceito de Eficiência Ba¡ométrica (EB), que se refere ao quociekte entre a

ntudança de nítel de agta e a mudança de pressão attnosJërica, expres,sado em altura de

ágza. Corno as variações rápidas de pressão atmosférica r¿ms vezes supeftrm 20 mm de

mercúrìo, mesmo com EB:l (isto é, o que va¡ia na atmosfera varia proporcionalmente na

altura de água) é raro encontrar oscilações de nível nlpidas por esta causa superiores a 0,26

m, para aqüíferos confirrados, segundo o autor. Nestes, nota-se uma descensão do nível nos

poços e piezômetros como conseqüência de um aumento na pressão atmosférica, e urna

ascensão de nível como conseqüência de uma diminuição da mesma.

Ainda segundo Custodio (op. cit.), os aqüíferos liwes não deven teoricamente

mostrar efeito baromét¡ico @B:0), já que a variação de pressão atua tanto sobre o ponto de

obsewação como sobre a água do aqüifero através dos c¿nalículos fomrados pelos poros

conectados do meio não saturado. Na ¡ealidade, podem tambénr mosrrd uma ccrta

efrciência barornétrica se no solo que cobre a formação existir uma zolia saturada suspensa

que faz com que a variação de pressão não se transmita ou se t¡ansmita amortecida à água

I¡ Consultu o oapitulo que irats dá C¿ralh.riz¡ção <h Á¡ea de cstudo, no iteB rÈfa€¡te so Clrmq psrÀ esclårecimcit.- qu¡ñto às

vârisções b¡rrométl.ic¿s arhosfóriÈÂs.



do aqüífero (a carga se traduz só em aumento de tensões capilares). Também aparece uma

cerLa eficiência barométrica em aqüíferos livres com nível de água profunda por

deficiências na transmissão da variaSo de pressão - através do ar se chega aos poros do

meio não-saturado (estabelece-se certa circulação do ar que supõe uma perda de carga). Se

o aqüífero for livre hidraulicamente, mas estiver separado do exterior por uma capa pouco

permeável, o efeito barométrico t¿mbém aparece. Entretanto, a eficiência barométrica é

normalmente pequena e variável segundo o grau de satutação, talvez de menos de 0,05

(Gilliland, 1969 apud Custodio, 1976 a).

. Oscilações devidas às mudanças de nível de agtns saperf ciai,s

Em aqüíferos livres é válida a mesma formulação daquela para aqüíferos confinados

costeiros de grande extensão e conectados hidr¿ulicamente com o nÞr (Custodio, 1976 a).

Ao ser o coeficiente de acumulaSo muito maior, faz com que as oscilações da maré se

amorteçam muito rapidamente ao afastar-se da costa e que rrclusive perto da mesma sejam

dificeis de apreciar - o processo precisa do movimento de grandes volumes de água pan

encher ou esvaziar poros e isto supõe uma grande inércia de reação. A Figura 2 pemite a

visualização têmporo-espacial desse processo:

Figrrra 5 - Oscilações periódicas do nível da água em um aquífero induzidas pelas

oscilações de maré no estuáno de um rio (Custodio, 1976 a)
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De acordo com Custodlo (1916 a), observa-se a diminuìção da amplitude com a

distâncìa assim como o atraso que se produz na onda. o esquema anexo esclarece o

fenômeno mostrando o nível piezométriconr em um instante dado.

. Oscilações devitlas à evapotranspiração

Segundo Custodio (1076 a), os aqüíferos livres com nível freático próximo à

superficie do terreno ou submetidos à ação de plantas freatófitasr5 sofrem um efeito de

evaporação e ou evapotranspiração direta que alcança um máximo valor durante o dia e o

mínimo valor durante a noite. Isto produz uma flutuação de níveis de 24 horas de período.

Por efeito de histereser6 o nível freático mínimo se produz próximo do pôr-do-sol e o
máximo se produz pela meia-manhã (Todd, 1958 aprud Custodio, 1976 a).

O efeito de evapotranspiração direta é depreciável, exceto quando o nível freático

está a menos de 1 m da superficie, O efeito de evapotranspiração pode alcançar superficies

freáticas situadas a mais de lo m de profundidade se existem plantas freatófrtas, mas é raro

que em situações de cultivos normais chegue a mais de 2 ou 3 m de profundidade

(Custodio, 1976 a).

Segundo o mesmo autor, as oscilações produzidas são muito mais intensas no verào

do que no ìnvemo, podendo desaparecer em épocas muito frias. A amplitude da oscilação ó

influenciada pelo vento, temperatu¡a, etc, É raro encontrar oscilações qtre superem os 10

cm. Em primeira aproximação, esta oscila@o não pode superar o valor. da

evapotraûspiração diária dividida pela porosidade do aqüífero livre.

b - Oscihtções nipídas não-periódìcas

15 Plantas cujo sistema radicular se aprofunda em busca das áp¡ras clo leoçol freático.
ló Fliste(esc é a difelençt da curva dc sahlr¡ìção para r dr: d$sânracão de um mesmo llelerial poroso: c

processo de dessaturução prc$supõe que o material qrteja completamenre satuado (sem *.¡. l"u*do o 
"u-n 

i
colnponiìr-sc dc una rnaneii a; no processo inveßo, o de satu¡-ação dc"xc mesoo rùateriai- a prcsença de ar

oos poros ¡eta¡da de algrrma lormu a entrada dr: égua no sistelrìa, com â tb¡maçâo de bolhas de iu que

retardam a completa saturação do mesmo, provocando uma leve inflesão na curr {r c difs¡e¡rciando-a, assim,

da prinreiru t a partir de Brady. I984).
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. Oscilações dos níveis piezométricos devidas às variações na recarga pcla precipitação

A fonte principal de recarga dos aqüíferos é a infiltração profunda da água de

chuva, e esta tem um caráter inte¡mitente. A recarga se produz de forma descontínua, corn

maior intensidade em c€rtas épocas do que em outras e de forma variável segundo os anos,

em alguns lugares as chuvas são quase i¡existentes ou não são eficazes para produzir

reca¡ga durante vários meses do ano, marcando-se claramente algumas estações em que se

produz recarga e outras estações nas quais normalmente não se produz (Custodio, op. crt.).

A recarga origina uma elevação do nível da água que depois se dirige para os

lugares de descarga, naturais ou artificiais, dando origem a uma descida de níveis ou

recessão, a qual se mantém até o período seguinte de recarga. Na Figura 3 é mostrado o

efeito de recârgâ em um aqüífero livre como conseqüência de duas chuvas intensas.

Obsen'a-se claramente o período de recessão final. O gráfrco superior da mesma figura

mostra a evolução de níveis em uma época em que não há chuvas (Custodio, 1976 a). E

importante lembrar que, quanto mais profundo o aqüífero, com mais atraso se produz o

efeito de recarga.

Figura 6 - Oscilações piezométricas no aqüífero superficial (praticamente freático) do

delt¿ do fuo Llobregat, na Catalunha, região da Espanha (Custodio, 1976 a)

:l
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Legenda: A) Epoca de recessão de níveis depois de um periodo chuvoso. B) Curva

mostrando a recarga local produzida por uma forte chuva e a recessão posterior ao se

produzir a fuga lateral da água introduzida (Arquivos da Comisaría de Aguas del Pirineo

Oriental).

Custodio (1916 a) afirma que em aqüíferos freáticos de pequena profundidade

situados em materiais argilosos, a lenta circulação da água de recarga no meio não-saturado

deveria produzir um efeito lento de recarga; entretanto, em épocas úmidas se observa uma

resposta inicial muito rápida que não se pode explicar normalmente, já que não é possível

com a baixa permeabilidade do teneno; pode ser devido à infiltraSo preferencial atravós de

descontinuidades criadas por raízes e gretas @onell, 1972 a¡rud Custodio, 1976 a). Em

épocas secas não ocorre por elevada tensão capilar do terreno não-saturado (Custodio, 1976

a).

A Figura 4 mostra as curvas de recessão de um aqüífero livre entre dois canais de

drenagem paralelos. Nos peiodos A" a descarga é maior que a recarga, e nos períodos B, a

recarga domina sobre a descarga.

Figura 7 - Curvas de recessão de um aqüífero livre ent¡e dois carrais de drenagenr

paralelos (Custodio. 1976 a)

Oscilações dos nívei.s piezonétricos en (lqi¡í:feros recarregados ¡sor um io
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Ëm aqúiferos ¡elacionados diretamente a um rio, os níveis da água subtenânea

oscilam de acordo com os niveis do rio, sendo a oscilação tanto menor e tanto mais

retardada quanto mais distante estiver o poço de obsewação do rio. Existe uma distância a

partir da qual se pode supor que as variações rápidas de vazão de um rio não afetam o

aqüífero. Vale lemb¡a¡ que as oscilações se superpõem ao declive geral da superficie

piezométrica rumo ao rio (Custodio,1,916 a).

A oscilação dos níveis dos rios é geralmente causada pelo aporte de água das

chuvas, quando não há também fatores como águas de degelo, marés e deflúvio de águas

sewidas. A Figura 5 mostra a relação existente enhe os níveis de água subterrânea e

precipitação pluviométri ca:

6

E

I

'J

I'igura 8 - Relação ent¡e níveis de água subtenânea, pluviornetria e o desvio acumulado da

pìuvrometria. Dados de Fishel rn Cederstrom, 1964 apud Custodio, 1976 a.

Há ainda variações causad¿s por extrações de água subtenânea ou por

bombeamento de água para o inte¡ior dos aqüíferos, ambos por atividades humanas. Este

caso ó típico do baixo Rlo Cubatão, o qual sofre grarrdes e freqüentes descareas de água

advindas do turbinamento da Usina Henry Borden. ,{s vazõe¡r sào diáti¡.s e variáveis de

acordo com a demanda energética ou de vazão das represas do Planalto em perír¡cios de
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chuvas intensas, como se pode observar nas tâbelas do Anexo 4. os efeitos ambìentais e os

desdobramentos sociais e econômicos dessas descargas serão detalhados e analisados mais

adiante.

4.1. Procedimentos

Os procedimentos adotados durante o desenvolvimento da pesquisa o foram de

acordo com as seguintes condições: (i) embasamento teódco-metodológico adquirido a

partir das consultas bibliográficas e revisões re¿liz¿das; (ii) disponibilidade de dados e

informações; e (iii) obsewação da eficácia das técnicas testadas, empregadas em fun@o dos

objetivos a serem atingidos e da disponibrlidade de recursos financeiros e operacionais.

d. Levantamento bibliográfco e cartográfico

Objetivou a aquisição de conhecimento sobre o tema geral e temas específicos do

objeto de estudo, exemplos e estudos de caso, bem como a construção de supo¡te teórico-

metodológico para desenvolvimento da pesquisa. Este proc€sso já foi descrito

anteriormente e serâ retomado no Capítulo 6 - Consitlerações F inais,

Este primeiro momento definia como área de estudo toda a Baixada Santista, pois se

via a carência de abordagens desse tema para a áre4 na qual eram recorrentes os eventos de

inunda$o.

b- Levantatnenlo dos registros de inundação na Baimda Santista, em míclia inpres;a
(jornais) e digital @oletins da Defesa Civil do Estado de São Puulo), dados flut,iomrjtricos,

¡tluvioméùicos, naregraJìcos e de vazões da Henry Borden en série de l0 anos

A série tempor¿l de 10 anos (1992-2001) foi escolhida em fungo da

disponibrlidade de dados para análise cle eventos de inundação. o posto fluviomét¡ico cia

bacia clo Rio cubatão apresentâ registros de 1966 a 1969. A série de ciados diários de

marés registrada pela coDESP apresenta apenas registro de i0 anos, corresponderrte ao

período 1993-2002. O período antecedente. apesar de registrado, não pôde ser localizado,
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reunido e organiz.ado pelos técnicos da empresa, conforme info¡maram. A série apresenta

algumas falhas, uma das quais perceptível na análise de um dos eventos, mas em geral

mostrou-se satrsfatória pam os fins de aplica$o deste trabalho.Os registros pluviométricos,

mais abundantes em distribuição de posros e mais volumosos em série temporal, variam de

posto para posto na região estudada, mas ainda foi possivel encontrar registros para todos

os eventos estudados. Os dados de vazão turbinada diá¡ia média da Usina Henry Borden

apresentaram a série mais longa e consistentet 30 anos (1971-2000). Assim, pela

sobreposição das séries, conside¡ou-se o intervalo de 1992 a 2001 como o que perm'itia

melho¡es condições de cotejo e análise de dados das diversas variáveis hidrológicas

envolvidas.

Os registros de mídia não apresent¿ram ocorrência de evento nos anos que forant

omitidos na sele$o de reportagens efetuada. Para o caso dos dados da Defesa Civil do

estado de São Paulo, estão disponíveis registros apenas a partir do ano de 1994, quando

começaram a ser efetivamente sistematizados. Não havia registro sistemático de inundações

no Conselho Municipal de Defesa Civil de Cuba6o até 2001, quando foram feitos os

levantamentos de campo e de dados locais.

A análise para o presente estudo da rede de postos pluviométricos e fluviométricos

locais do DAEE que recobrem a borda do planalto, as escarpas e a planície, apresenta o

sério problema que atinge toda a rede cle postos no Estado, isto é, interrupções na série de

registros e diversidade de datas de inicio e (infelizmente) fim dos leqistros, com a

desativação de postos. Uma primeira filtragem faz com que, de cerca de ouinze postos.

apenas cinco apresentem possibilidade de aproveitamento dos dados para este trabalho,

com variável amplitude de uso destes cinco devido as falhas de registros intemas às séries.

Estas variações fazem com que, no momento d¿ análise dos eventos registrados em mídia,

haja eventual variação de postos para obsewação dos índices de precipitaSo.

A situagão dos postos fluviométricos é ainda pior. A maior parte dos postos do

estado está desativada, sendo qne alguns deles chegam a apresentar sórie de apenas três

anos de funcionamento, que é o caso do Posto 3E-077, localtztdo na saída clo canal de

vazão da usma Henry Borden (i966-69). O posto ainda hoje está no local, conforme

verificado nos trabalhos de campo desta pesquisa, mas sem sinais de manutenção ou uso.

Ao se conside¡ar a extrema importância dos dados que fomeceria para aspectos de
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navegaÉ.o no eshiário e abastecinìento de água urbano e industrial (quantida<je e qualidade

da água a ser captada, auxilio na explicação dos indices de salinidade estuário adentro e

influência da maré nas vanações do nível do Rio cubatão naquele ponto, partìcipaøo das

vazões da usina na ocorrência de inundações na Baixada e outras informações pertinentes),

não se entende a suspensão de sua atlvidade.

Foi fomecida pela EMAE uma série de 30 anos de dados de vazão média diária da

usina Henry Borden, que vai de 1971 a 2000. os dados são de grande relevância pa¡a uma

caracterização de dinâmica hídrica do baixo fuo cubatão e dos processos de inundações, e

sua observa$o conobora as afirmações de Alfredini (1999) sobre a dependência das

indústrias localizadas em cubatão dos aportes de água doce oriundos dos turbinamentos da

usina

O levantamento dos registros de eventos em mídia e dos dados hidrológicos do

DAEE, da coDESP e da EMAE levou a concluir que era necessá¡io redefinir a área de

estudo, reduzindo-a ao município de cubatão. Isto porque (i) a quantidade de áreas

atingidas por inundações na Baixada Santista era muito grande, e se fazia necessário ¡eduzir

a área amostal; (ii) os registros da mídia impressa favoreciam a contemplação desse

município; e (iii) num segundo momento, porque se percebeu que as vazões turbinadas <ia

EMAE eram de importância fundamental no entendimento dos eventos no local,

ca¡acterizando um exemplo notável de conseqüências diretas da intervenção antrópica no

meio fisico natural sobre a clinâmica sócio-econômica do municipio,

c. Levantãmento in situ dos locais de inundaçã.o: caracterização do nteio Jisico local

O contato com a equipe técnica do COMDEC-Cubatão (Conselho Municipal de

Defesa civil de cubatão) permitiu o levantamento e reconhecimento dos locais (pontos) de

inunda@o no município. A experréncia da equipe ajudou a observar e compreender os

elementos atuantes em cada loc¿l no processo de subida e/ou acúmulo das águas. A
descrição dos locais perpassava pefas ca¡acteristicas fisicas naturais e pelas modalidades de

intervenção antróprca no rneio, com detalhamento das descrições geomorlológicas e de

comportamento da água (formas, materiais e evidências ou relatos de processos, naturais c

antropogênicos, nível de base local, origem das águas acumuladas - precipitação di¡ete.
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refluxo do lençol freático pelas obras de drenagem urbana, extravasanrento de canais

naturais ou artificiais superficìais, direcionamento e concentração das águas por materiais

impermeáveis ou obstáculos naturais/construídos).

d- Il.egistro dos pontos levantados em mapas e.þtos aéreas

Após o levantamento, foi feita a plotagem dos pontos levantados em (i) cartas

topográficas 1:10.000 (IGC) e l:50.000 (IBGE), (ii) nos mapas fomecidos pela Secretaria

Municipal de Planejamento - SEPLAN Cuba6o com a malha urbana e o zoneamento do

Plano Diretor Municipal, e (iii) a identifrca@o dos locais nas fotografias aéreas de 1962

(1 :25.000), 1973 (l:25.000),7994 (1:25:000) e de 1998 (1:8.000). As fotos de 1998 não

abrangiam a região dos bairros Água Fria e Pilões nem do vale do rio Mogi, restringindo-se

apenas à região urbana central de Cubatão. Entretanto, apresentavam escala de detalhe

melhor para análise da morfologia natural e antropogênica. Os demais jogos de fotos, por

sua vez, apesar de abrangerem uma área maior, não permitiam esse detalhamento.

A plotagem dos pontos nesses documentos cartográficos e de sensoriamento remoto

visava identificar os elementos e atributos do meio presentes no contex:to de cada ponto, na

escala e formato de apresenta@o de cada documento.

e. Cotejo e analise clas caracterßticas norþmë|rica., co as caracÍerí.sticas regionais e

ktcais obtidas

f)e posse dos p¡odutos intermediários ou de análise mencionados no item anterior e

de dados morfométncos das bacias de drenagem presentes no município de Cubatão,

procedeu-se a um primeiro relacionâmento das caracteristicas geomorfológicas e

hidrologicas regiónais e locais.

J: Cotejo e relacionamento dos dadcts de ntídia impre-ssa e digitai con t¡s dados das séries

temporais de chuvas, narés e vazõe,s da UHts
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Foi preparado um quadro para cotejo dos dados das reportagens relativas a cada

evento e dos dados hidrológicos numéricos levantados. Uma prìmeira análise ó realizada

neste quadro e os primeiros resultados quanto à percepção dos elementos envolvidos em

cada ocorrência é apresentada.

g. Venficaçõo tlos resultados (teste das hipoteses de tabalho) e elabotação do textofna!



5. Resultados e I)iscussño

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtìdos nesta pesquisa,

que correspondem aos seguintes produtos:

- carta de ponlos de inundação e banco de dado,ç associado com slas caraclerísricas

Jisicas locais - Anexo 2;

- Banco ¿le dados pluviométricos, maregráJicos e de vazão da Usi¡n Henry Borden -.

Anexo 4;

- Cadastro de registros de eventos de inundação selecionados ¡nra a série tg92-2001 --

Anexo I - e analise dos eventos;

-'fahela de índices de precipitação phviomélrica, marés e vazões de ntrbinamento da

U.sina Henry Borden, duração das cheia.s e area.s atingida.s, con anàlise rlo.s renltados;

- T.abela de elementos e ou alr¡butos (lluantes nas causa.t dc inundações no Municipio de

Cubatão - Esnario Sanli.stã, com analise elos renltados.

5.1. Carúa de pontos de inundação e banco de dados nssociado com suâs

características fisicas locais

Os itens considerados no levantâmento e cadastro de locais (pontos) de inunclação

foram: Ponio Pn (sendo n o n" de identificação do ponto na Carta de Pontos de Inundaçâo);

Ltrcal (como é popularmente conhecido - geralmente pelo nome do Baino), Cor¡rdenadas

UTM, Endereço, Caracterimção da area, Cd racterisl¡(n.t ,4erais àos ev-entos, ['ot¡¡.s e

Plano l)iretor Munici¡nl. L Caracteizaçäo da Áreu levou em ronla os aspectos fisicos

naturais e antrópicos, e por vezes aspectos legais, a fim de pemitrr uma caracterização

ambiental local. As caracteristicas gerais dos erzn¿os consideraram as descrìções orais n
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Ioco dos agentes do Conselho Municipal de Defesa Civil de Cubat?io, que conheciam as

ca¡acte¡ísticas dos eventos como altu¡a até onde chegava a lâmina de água, espalhamento

pelas ruas (área do espelho d'água), relações com eventos de chuva, ma¡és e ressacas,

limpeza dos bueiros e funcionamento de comportâs do sistema de drenagem pluvial urbana.

À descrição, segue um primeiro diagnóstico, efetuado enì campo, como exercicio empírico,

dos elementos atua¡tes no processo de inundação no local. São relacionadas as fotos do

local e a inserção deste no Zoneamento do Plano Diretor do Município de Cubatão,

Os 18 pontos apresentados a seguir estão plotados na Carta de Pontos de Inundação

no Município de Cubatão, no Anexo 2, e representam dados relacionados à c€rta. Também

estl plotada a localização dos postos pluviométricos utilizados e do ponto de confluência

do canal da Usina Henry Borden com o Rio Cubatão. Tanto a localização como a

caractenza$o geral dos eventos foram efetuadas com os técnicos do Conselho Municipal

de Defesa Cìvil de Cubatão - COMDEC.

PI
Local: Baino Ilha Caraguatá

UTM: 035374217352229

End.ereço: ruas Nicolau Cuquì x José Cascardi até Av- Nadir Tereza Este../es / Pastor

Rosalino de Cawalho / José de Castro x I¡acema de Oliveira Cajé / Rua Cubatão (nrargem

leste). Referência.' onde mora o Zé Antônio, da Defesa Ci'¡il.

Caructerilaçíio ¿ta área: como o próprio nome indica, é um terrenc ele'¿aclo em meio ao

estuáno, podendo corresponder a restos de terraços marinhos inferiores a 4 nt, rodeado de

pequenos canais de maré em terrenos com cotas que chegarn a 2 m íIGC, 1987, 1:10.000).

Trata-se de ocupação em área de plaricie de cordões litorâneos e manguezal, sendo um

bai¡ro de urbanização consolidada, com alto gra.u de impermeabilização, às margens da

confluência do Rio Casqueiro com o Rro Santa¡a e o Canal dos Barreiros, no sudoeste do

mr¡nicípio, distante do centro urba¡o de Cubatão e ligado a este por apenas uma via

asfaltada que corta terrenos alagadiços. Apresenta sistenia de drenagenr u¡bana, como

vàietås e buei¡os com bocas-de-lobo.

Caraclerísticas geraìs dos evenlos: inunda com ressacas, de julho a agosro, por subida da

maré pela superficie da ilha nas suas bordas e pelo refluxo da água do lençol nos bueiros, o

56



que mostra a ineficácia dos sistemas de drenagem em relação às peculiaridades

hid¡odinâmicas do meio fisico local. A lâmina d'água alcança de 30 a 40 cm, com cota de

maré ati-ngindo 1,5 m e águas de precrpitação pluviométrica, que se acumulam na superficie

junto com as águas do refluxo. Suscetibilidade natural à inundação associada à modalidade

de ocupa$o e sistema de drenagem urbana ineficaz. Pela Iocalização, não parece receber

influência direta dos deflúvios da Usina Henrv Borden.

Fotos:1,2 e3

Plano Diretor Municipal: ZonaP.lesidencial de média densidade (ZR2).

P2

Loca I : Estrada ETE-Sabesp ; Conjunto Afonso S chmi dt

ATM: 035640817358075-ETE (Estação de Tratamenro de Esgoto);

03 56267 /7358075-AS (Conjunto Afonso Schmidt)

Endereço: dois pontos: estrada de tera que vai para a ETE da Sabesp, ao lado do Rio

Cubatão, a jusante da ponte da linha fénea, e o Conjunto Residencial Afonso Schmidt, a

montÂnte da mesma ponte. Distam entre si aproximadamente 500 m (diferença entre pontos

indicados por GPS).

Referência: onde conversamos com o seu Antônio, caiçara, no primeiro campo.

Caracterizøção da área: na estrada que liga à ETE-Sabesp, a área não é urbanizada e as

ocupações são de baixa renda; parece tratar-se de invasão, que não é ¡ecente, segunclo

conversa com moradores locais. No Conjunto Afonso Schmid! a urbanização j:i foi

consoiidada, com câsas de alvenaria, obras de drenagem urbana e um pequeno córrbgo

canalizado (coberto) na Rua Francisco Roman To¡res Filho (divide o conjunto ao meio),

que recebe esgoto i/¡ natura e deságua diretamente no Rio Cubatão (Ìoto Fl), Fica para

jusante da área de deflúvio das águas da Usina Henry Borden. À marqern (direita) clo

Cubatão, com canais de maré no entomo da ETE e pequenas clrenagens tributárias do rio

Cubatão. Invasão de Área de Presewação Permanente - APP

Características geraß d.os eventos: próximo à ETE-Sabesp, imrndam as mafl¡ens do Rio

Cubati{o (com poucas moradias) e pequenos canais de ma¡é do estuário que mantêm

contato com o rio, com vegetação de mangue (sem ocupação). As marés altas, por vezes
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Foto 1 - Vista para o Rio Casqueiro (Sul), no rumo de São Vicente. Borda da llha

Caraguata.

Foto 2 - Vist¿ a partir do mesmo ponto para rua transversal, a Leste. A lâmina d'água

atinge 30 cm. O refluxo do lençol sai pelos bueiros.
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Foto 3 - Vista a partir do mesmo ponto para Norte. A lâmina d'água atinge 40 cm.

X'oto 4 - Vista do cónego canalizado (com esgoto) que deságua no Rio Cubatão, no

Conjunto Afonso Schmidt (para Nor-Nordesæ).



Foto 5 - Vista da boca do córrego canalizado e do Rio Cubatão (conjunto Afonso Schmidt)

Foto 6 - Largo do Sapo (Praça Coronel Joaquim Montenegro). Notar a topografra

deprimida e o alto grau de impermeabilizaSo. A ponte à direita está sobre o Rio Cubatão -



aliadas a altos indices pluviométricos e ressacas, provocam a subida do nível do ¡io até as

casas da margem. No Conjunto Afonso Schmidt, as águas do Rio Cubatão entram pelo

córrego canalizado, gerando refluxo, aliadas à subida da água pela superficie, invadindo a

partir das margens do canal a Rua Francisco Roman To¡res Filho @oto 4).

Fotos: 4 e 5

Plano Díretor Municþal: a área da ETE-sabesp e entomo, para jusante da ponte fénea, é

classificada como IP - Área de Interesse Público, enquanto o conjunto Afonso schmidt

está como ZR2 - Zona Residencial de média densidade.

P3

Local: I-,argo do Sapo

UTM: 035504517358574

Endereço: Pça. Cel. Joaquim Montenegro

Referência: pela entr¿da da Piaçagüera - Av. 9 de Abril, junto à placa de entrada da cidacie,

vista para SSE, com Pça. Cel Montenegro à esquerda ("casas das mocinhas").

Caraclerização da årea: nível da planície de inundação do Rio Cubatão, próximo à

margem do rio (dentro da APP). Constitr:i uma pequena depressão do terreno que recebe

água do escoamento superficial das adjacências, a qual se acumula rapidamente durante as

precipiøções por causa da impermeabilização das ruas. Em cota máxìma de 3 m nos

arredores mais altos (IGC, 1987, 1:10,000), não absorve o escoamento das águas

superficiais pelos bueiros apesar de tê-los em quantidade relativamente grande pela

pequena área, por causa da ascensão do nível do freático, controlado pelo Rio Cubatão. A

pequena praça, com cerca de 500 m?, tem 2 buei¡os por aresta da praça, que é um

quadrilátero. Além dos bueiros anexos à praça, há outros nas calçadas opostas, alguns

obstruídos.

Csraclerísticas geraís dos evenlos: alagamento em área impermeabilizada (asfalto) em

pequena depressão, por precipitação pluviométrica, que não escoa pelos bueiros por causa

da ascensão do freático com a subida de nivel do Rio Cuba6o e pelo acúmulo rapido do

fluxo superficial das adjacências e do local, impermeabilizados.

Foto:6

Plano Direlor Munícípal: Zona de Comércio e Serviços (ZCS-2).
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P4

Loc¿l: Setor 8 * Piaçagüera, km 268

UTùÍ : 03 57 027 l'l 3 61 592

Erulereço: Piaçagriera, km 268, ao lado das barreiras de contenção (em taludes) próximas à

entrada da COPEBRÁS - direção Les-Nordeste, que olha para o Rio Cubatão, para o qual a

água é levada pelo córrego PiaçagLiera.

Caructeriløção tI¿ áreø: a Rodovia Piaçagüera neste trecho foi construída sobre a planície

fluvial do que era o Rio Piaçagüera, num estreito vale (direção NE-S\Ð da Serr¿ do

Paranapiacaba (vide Anexo 2), ladeado por vertentes íngremes muito dissecadas por canais

de primeira e segunda ordens, caracterizando alta densidade de drenagem. Uma enorme

valeta na margem norte da rodovia foi construida para abrigar e drenar as águas que descem

dessa vertente até o Rio Perequê (relato dos tecnicos da COMDEC, que acompanharam a

visìta ao local). Mas o aporte de água natural, ao qual se acrescentâm as águas pluviais que

escoam a partir das pistas da rodovia, superam a capacidade de vazão desse ca:ral artificral,

provocando alagamento na pista. A margem sul da rodovia ainda apresenta um setor de

planície com cobertura veget¿l rasteira que pode absorver as águas que escoam das

vertentes do interflúvio sul com mais facilidade, sem sofrer alagamentos. A pista é dividida

por um muÍo de concreto cent¡al. Invasão de APP.

Características gerais dos evcntos.' alagamento da pista; a água não sobe mais de I m.

F¿¡to:7

Pløno Diretor Municipal: Zona Industrial (ZI-1).

P5

Zoc'al.' Rio Perequê

UTM : 03 557 01 /'l 3 61, 459

Endereço: Estação Ecológica do Perequê (Unidade de Conservação Municipal), Baixo

Perequê -.NE, saindo da Piaçaguera (sentido Cubatão)

Caracterix,açã.o da área: o trecho que inunda corresponde ao contato das escarpas drenadas

pela bacia do Rio Perequê com o nível de base regional, definido por bnrsca mptura de

declive. As inundações ocorrem em áre¿ natural de planície de inundação do Rio Perequê.

Por se fatar de um parque, as áreas de montante e o próprio local apresentam cobertura
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vegetal nativa, em parte não mais primária. O lerto do rio apresenta evidências de alto

aporte sedimentar, por conta da presença de bancos de areia com pouca ou nenhuma

vegetação desenvolvida. As vertentes do vale são bem íngrenres e altas, confrgurando alto

grau de entalhamento e favorecendo a concentração e alta energia nos fluxos hídricos

superfìciais. Segundo os técnicos do COMDEC, o assoreamento do leito do rio, apesar de

natural, pode estar contribuindo para a intensificação da magnitude das inundações no

local. Apesar das características fisiográfrcas aparenlemente naturais, a área imediatamente

a jusante do portâo abnga o antigo aterro clandestino da Rhodia, com

hexaclorobenzeno/pentaclorofenol (Póda-China) na margem direita do rio, pelo que a

empresa foi autuada e impedida de continuar a funcionar. Para montante do portão, no

parque, a poucas centenas de metros de distância, localiza-se uma área destinada ao lazer

incluindo banhos no rio. Obs.: Pelas cotas do setor, cerca de i0 m (IGC, 1987, 1:10.000).

Caraclerísticas geraìs dos eventos: a área que inunda chega a casa junto à entrada do

parque, depois de cobrir pequena estrada de tena. A lâmina de água não chega a 40 cm na

entrada da casa, que tem um degrau. O fluxo da água desce torrencialmente.

Folo:8

Plano Diretor Municipal: Zona de Preservação Ecológica (ZPE-6)

P6

Local: Y iIa Elizabeth

UTM: 03547251'7358466

Endereço: R. Mal. Deodo¡o, no fim da rua.

(hracteriTaçõ.o da ií¡ea: Comportas a montante do baino, construídas no Rio Cubatão pela

RPBC - Refinaria Presidente Bemardes - Cubatão para aumentar a captaøo de água doce e

evitar problemas com a saliniza$o, também conûibuem para evitar inr-rndação para.jusante.

Área urbana consolidada com invasão de tefienos às margens do Rio Cubatão.

Pmticamente todo o balr¡o está em APP.

Característicus gerais dos evenlos: Esgoto doméstico do baino despejado na margem

esquerda do Rio Cubatão sofre refluxo com a p¡eamar e as chuvas que aumenraûr o nivel do
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Foto 7 - Rodovia Piaçagüera, km 268 - conhecido por Setor 8. O sistema de drenagem é

insufïciente para conter o aporte das águas pluviais e a ascenção do freatico.

Foto t - O local de inundação no Rio Perequê esûi situado no interior de uma Unidade de

Conservação Municipal, com pequena infra-estrutura para lazer da população local. Notar

como o vale é estreito e suas vertentes, íngremes, além do elevado gradiente altimétrico.



Foto 9 - Vila Elizabeth: vista do Rio Cubatão para Leste,

comportas da RPBC ao fundo.

F'oto 10 - Lixo depositado na margem do rio.



rio. As comportas ajudaram no combate à inrurdação. Só inundam as casas mais próximas à

margem (a água sobe quase 2 m).

Folos: 9 e l0

Plano Diretor Municipal: Zona de Comércio e Serviços (ZCS-Z).

P7
Local: Refna¡ia Presidente Be¡nardes - Cubatão (RPBC)

UTM: O35347517358781

Endereço: Início da Av. Bemardo Geisel Filho, ao lado da RPBC

CaracteriTação da á¡ea: depressão local do terreno, em parte impermeabilizado pelo

asfalto da estrada, mas arredores com gramíneas. O lençol é subaflor¿nte, visto algumas

âre¿s serem alagadiças sem chuva, como a canaleta de drenagem gramada no teÍeûo que

vai para os tanques da Refinaria.

&.ro.clerísticøs geraís dos eventos: inundação pluvial (alagamento) da pista e aumento da

extensão horizontal das lâminas de água nos setores gramados (ascensão do lençol como

combinação da precipitaçâo pluviométrica mais preamar). A lâmina de água é espessa

quando inunda, atingindo quase 1 m, unindo as águas do alagamento com as da ascensão do

lençol; às vezes, segundo os técnicos do COMDEC, só a precipitação pluviométrica já é

sufi ciente para provocar alagamentos.

Fotos: ll,12, 13, 14 e 15

Pla no D ire lo r M u n ic ipa I : Zona lndustrial (ZI- 1 )

P8
Local: Baìno Água Fria

UTM: 0351A5O/7357471

Endereço: Estrada Etias Zarzur, que leva ao Baino Água Fria, margem esquerda do Rio

Cubatão.

Caracteri1,ação da área: Area de inundação corresponde à planície natural de inundação do

rio, que é alvo de invasão com moradias improvisadas. A estrada é de tena e não há
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Foto ll - Depressão impermeabilizada na estrada até o 1" posto, em frente a RPBC.

--

Foto 12 - logo depois da Ultrafértil CB (Fafer) à esquerda, depressão com canal superficial,

em frente tanque da RPBC. Tubulação da Billings (Usina Henry Borden) ao fundo. Cheiro

característico dos efluentes gasosos emitidos pelas duas indústrias.



Fob 13 - Baino Eletropaulo, canal de fuga da [L Borden,

no ca¡rto direim (Norte).

X'ob 14 - Confluência canal de fuga (à esquenda) com o Rio

Cubatão (à direia, que segue para a esquerda mais ao ñrndo),

com ETA (EstaSo de Tratamentode Água) da Sabesp no

segrrndo plano, quetraÍaas águas das ECAS @sações de

Capûação de Agua) dos rios Pilões e CubaËo.
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Foto 15 - A ECA do Rio Cubatão fica bem próxima da ETA (a montante), e seu uso se

restringe às épocas de temporada de férias, em que a população da Baixada se multiplica

muitas vezes.

Foto 16 - Água Fria (Estrada Municipal Elias Zarztr): A água chega até o teto das casas.



canaletas ou obras de di¡ecionamento das águas pluviais. A organização das casas, como é

normal em áreas invadidas, apresentâ padrão caótico de organização, e são dezenas delas -
somando estas com as da outra margem do no, no Baino Pilões, chegam a centenas. As

mais antigas já são de alvenaria e costumam localiza¡-se nos setores mais altos, iunto à

ruptura de declive que marca o contato da esca¡pa com a planície costei¡a. Nesse contato,

segundo um técnico do COMDEC que ó morador antigo da regiâo, também a água se

acumula, mas não chega a causar inundações de dimensão significativa, a ponto de avariar

os bens construidos. A estimativa do coMDEC é de que aproximadamente três mil pessoas

vivem nesses dois bairros. o início das invasões data da segunda metade da década de

1980, mas intensificou-se significativamente nos anos de 1990. A área fica espremida entre

as veÍtentes declivosas norte e sul do vale do Rio cubatäo, o que certamente contribui para

o rápido acúmulo de águas superficiais quando das fo¡tes chuvas. A vegetação dessas

vertentes está bem presewada, sem ocupação, sendo que o final da est¡ada chega ao Núcleo

Cubatão do PESM - Parque Esødual da Ser¡a do Mar. A ce¡ta altur¿ da estrada, passa,

suspensa sobre ela algumas dezenas de metros, a nova pista da Via Imigrantes.

caraclerísticas geraìs dos eventos: as inundações são nipidas, ca¡acteriza¡do eventos

catastrófrcos, com as águas atingindo até 2 m de altur4 cobnndo o teto das casas que estão

mais próximas da calha do rio. Segundo os técnicos do COMDEC, todo o ano pessoas

perdem casas e bens nesses eventos e voltam a construir no mesmo local. As marés altas

contribuem com o efeito dos impactos pluviais no impedimento do escoamento das águas.

Foto: 16

PI¿no Dí¡etor Municipal: Zona de Reserva Ecológica (ZRE)

P9
Z¿c¿l.' Baino Pilões

UTM: 0351438/1356567

Endereço: Estrada Rio Cubatão - Bairro Pilões (chama-se estrada dos pilões?), margem

esquerda do Rio Cubatão

Caracteri¡ação da áren: mesmas caractedsticas do Baino Água Fria (pS), mas à margem

direita do Rio Cubatão.

Características gerais dos eventos.. as mesmas do ponto ante¡ior

70



Foto:17

Plano l)iretor Municipal: Zona de Reserva Ecológica (ZRE) e Zona de preservação

Ecológica (ZPE-7)

Pl0
Local: Baino Costa Muniz, antiga Olaria

UTM: 035405717356504

Endereço: propriedade em frente à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega,/Rodovia Pedro

Taques e ao Morro Pica-Pau (sotavento do Marzagão), tendo ao fundo a pista da Anchieta,

a Nordeste, e a linha férre¿, a Sudeste, junto à casa da Selma, com quem fülamos.

Caraclerização d.a drea: terreno deprimido entre ateros de três vias, não

impermeabilizado, à beira de um pequeno canal de drenagem que deve ter sido retificado

com a Rodovia Padre Marioel da Nóbrega. Apresenta poucas edificações de alvenaria.

Característbas gerais dos evenlos: a área recebe as águas canalizadas pelas estradas e via

férrea e tem dificuldade de escoamento, pela condi@o topográfica desfavorável.

Fotos: 18 e 19

Plano Dìretor Munìcipal: sem defini@o (adjacente a Zona ResidenciaI de Alta Densidade)

P11

Local: Caminho dos Pilões (atrás da casa da Selma; o local difere da Estrada dos Pilões)

UTM: N:035347 6/7357209; 3:03537 4217357018

Endereço: margem direita da Anchieta sentido São Paulo - Baixada, entre a Anchieta e

Padre lvlanoel da NóbregaÆedro Taques, andando mais para montante do mesmo córrego.

Carøcleriaação da drea: Ob¡as da Anchieta e da Pedro Taques teriam contribuído para a

concentração de fluxo superhcial intenso dirigido ao pequeno cónego. Ali se encontra uma

área invadida de moradias improvisadas. Obs: um menino correu atrás de nós tr¿zendo um

álbum de fotos dos dias de inundação.

Carøclerístìcas gerais dos eventos: as águas atingem as moradias e a lâmina de água chega

alm.
Folos: 20 e 2'L

Pl¿no l)iretor Munìcípal: Zona d,e Presewago Ecológica (ZPE-1C)
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Foto l7 - Baino Pilões: águas sobem até a janela das casas. 100 m para jusante, as águas

chegam ao teto.

Foto 18 - Costa Muniz: nível que a âgrn atinge na c¿Na de moradora local (Selma -
indicado por ela).



Foto t9 - poucos metros para montante (Norte) da casa da Selma, o mesmo riacho, que

inunda até a beira do campinho de futebol.

' . .4* 1;-'
:

ocupação irregular (invadida) ern que a lâmina

. ' ?-.r.i
. , , .,",:,?*.i
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Foto 2i - Costa Muniz : casas à beira do Córrego. que sobe e

inunda o local.

TÐEGæ

Foto 22 - Froj S. Benedito, EMEF Rui Barbosa, fundos da

escola. À direita do cónego, área onde sera instalado o futuro

CEASA com EIA-RIMArT recém-aprovado. Vista para

Oeste.

pela Ler e destinados a esclarecer os impactos ambientais e sociajs advindos tia instalação c o¡reração de um empr,:endtmcnto em um determinado lugu.
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P12

Local: Projeto São Benedito

UTM: 03542491'7352378

Endereço: Projeto São Benedito, fundos da Escola Municipal de Ensino Fundament¿l

@MEF) Rui Ba¡bosa.

ù.racterìløção da drea: a área está no nível da planície costeira, com canal ao fundo da

escola, e está destinada à construção do novo cEAsA - centrais de Abastecimento S. A.

Tr¿ta-se de misto de zona u¡bana consolidada, oom moradias e rede de serviços públicos

(escolas e projetos sociais) e privados, e área invadida, junto ao canal.

Características geraß dos evenlos.. inunda$o atinge as cãias que margeiam o córrego.

Foto:22. Obs.: foto a partir da ponte aonde os dois adolescentes gentis estavam sentados.

Plano Diretor Munìcípal: ZonaResidencial de Media Densid ade (ZR2-5).

P13

Local: Ytla dos Pescadores (I)

UTM: 035780617353214

Endereço: margem do Rio Casqueiro, ao lado da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

Caracterízação da área: junto ao Rio Casqueiro, local de invasão com palafitas, ao lado da

ponte da Estrada de Fer¡o (de onde foi tir¿da a foto) Causas aparentes: maré e precipitação

pluviométrica altas.

C¿¡øcterßtìcas geraìs dos eventos: Toda a margem é inundável, atingindo as

casas/palafitas. As causas seriam a conjunção de impactos pluviais com maré alta.

Fotos: 23 e 24

Plano Diretor Municipal: Area de Interesse Público (IP-l0)
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Foto 23 - Vila dos Pescadores: sobre o rio, palafitas (vista para Noroeste)

F''oto 24 - Aterro de Santos (para Nordeste) na margem oposta à das palafitas
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P 1,f

Local: Y tla dos Pescadores (II)

UTM: 035675417353424

Erulereço: Entre a passarela, sobre a Rodovia Anchieta e a Rodovia padre Manoel da

Nóbrega, e as alças de acesso locais.

caracteriTação da áreø: duas pistas expressas com alças de acesso entre rodovias e ao

baino local - Vila dos Pescadores (Jardim Casqueiro).

caracteríslícas gerais dos eventos: sob a passarela, setores como alças de acesso, estradas

marginais e canteiros alagam, Defrciência de escoamento parece ocorrer pela ineficácia das

obras de drenagem associadas às vias expressas.

Fotos: 25 e 26

Plano Diretor Municipal: sem definição (via de circulação), mas entre Área de Interesse

Público (a Leste) e Zona de Comércio e Sewiços) a Oeste.

P15

Local: Y. S. José (l)

ATM: 035512917354909

End.ereço: Antiga Vila Socó, lado oposto à saida da comporta que a Concessionária

Ecovias colocou para controlar a entrada de maré na vila Socó; entretâ.nto, ainda inunda.

caracterização da área: área de ocupaSo urbana consolidada, residencial e de serviços.

características gerøß dos eventos: o bairro era alvo de inundações mais freqüentes e

intensas, e passou por sucessivas obras de contenção, até que a lâmina de água se restringiu

ao entomo da comporta e diminuiu de profundidade. causas aparentes: maré alta associada

a alta precipitação pluviométrica.

Foto: 27

Plano I)iretor Municipal: ZonaP.:esidencial de Média Densidade (2R24)
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Foto 25 - Vila dos Pescadores, Jardim Casqueiro: inunda sob o Viaduto 31 de Março, do

campinho até a pista de contomo da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega para a Via

Anchieta. Vista de canaleta de drenagem gramada ao centro.

Foto 26 -- Vista a partir do mesmo local para a margem oposta da Via Anchieta.

à direita, a presença de água na canaleta gramada do canteiro central.
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P16

Zoc¿l.' Vila São José (tr)

UTM : UTl,4 O3 5 5190 l'7 3 5 583 6

Endereço: Av. Tanc¡edo Neves (que mais adiante passa a se chamar Av. 9 de abril), ao

lado das comportâs.

CaracteriTaçã.o da área: área urbana consolidada, residencial e de sewìços. Foram

colocadas comportas enùe a Av Tancredo Neves / 9 de abril (e a via fërrea, paralela) e os

ca¡rais de maré que ficam a leste, transversalmente, e drenam para o Rio Cascalho, com o

objetivo de impedir que as águas de maré alta invadam o bairro. Estas obras diminuír¿m

significativamente o problema das inundações.

Ca¡aclerísticøs gerak dos eventos: inunda pequeno trecho junto à Avenida Tancredo

Neves, próximo à linha férrea. Causas aparentes: a comporta I (Av. 9 de Abril, ao lado da

via férrea) está travada e entupida por falta de manutenção. A tela que retém o lixo

proveniente do esgoto foi retirada. O escoamento de água pluvial frca dificult¿do, mas as

marés altas são impedidas de adentrar o baino. Obs: Depoimento de Erivaldo Soa¡es de

Olivei¡a, tesoureiro da Associação Amigos de Baino e ex-líder da Associa$o.

Fotos: 28 e 29

Pluno l)íretor Munìcípal: ZonaResidencial de Média Densid ade (2R24)

Pt7
Local: Bairto Vila Nova (na cidade)

ATM: 03550511'7356959

Endereço: Rua São Luís até Rua D. Pedro I, com Rua Rio de Janeiro.

CaracteriTaçäo d.a área: teneno deprimido com áre¿s impermeabilizadas.

CarøcterístÍcas geraìs dos eventos: Lâmina próxima de 0,5 m, a água se acumula em zonas

depnmidas impermeabilizadas.

Folo:3O

Plano Diretor Municipal: ZonaResidencial de Alt¿ Densidade (ZR3-1)
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Foto 27 - Comporta em canal cle maré na Vila São José (antiga Vila Socó)

, que funciona entre a Rua 7 e a 8 (vista p/ Oeste), ao

maré.

28 - Vila São José: comporta I

da via férrea: saída para canal de
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Foto 29 - Vila São José: visa (p/ Sudeste) do esgoto" comporta e canal cle nraré

Foto 30 - Vila Nova (Centro): vista R. S. Luís cruzamento c/ Rua RJ, p/ Oeste-Sudoeste
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P18

Local: ÃvenidaHenry Borden (na cidade)

UTM: 0354214/'t357461

Endereço: Av. Henry Borden

caracteriTação da ¿irea: zona deprimida e impermeabilizada, com galpões espalhados no

ento¡no.

Caraclerísticas gerais dos evenros: alagamento de área deprimida impermeabilizada.

Foto:31

Plano l)iretor Munìcipal: Zona d,e Comércio e Serviços (ZCS-3)

Foto 31 - Avenida Henry Borden: a água invade desde o poste pichado até a curva da

avenida.



Em relação à área urbana central de Cubatão, comparada às fotografias aé¡eas de

1998, praticamente não houve alterações visíveis na mancha ou na morfologia urbana até

2001 (ocupago e configuração da malha vifuia I organizago das edificações). Isso se

evidencia com as informações e as observações conduzida pela equipe do COMDEC,

verificando que a ampliação da ocupa$o deu-se por tenenos invadidos, em zonas

periféricas e nos bairros-coÞ. Essas áreas invadid¿s não puderam ser comparadas com as

fotos aéreas, pois não foram contempladas no sobrevôo adquirido pela prefeitura e usado

neste t¡abalho.

5.2. Banco de dados pluviométricos, maregráficos e de vazão da Usina Henry Borden

Os dados pluviométricos, maregráfrcos e de vazão da Henry Borden estão dispostos

no Anexo 4 da seguinte manei¡a: a partir dos registros de eventos em análise, separaram-se

apenas os dados dos meses em que ocorreram as inundações, e os dias dos eventos também

estão em destaque por cor, ao invés de se apresentarem todos os dados coletados, pelo

volume que ocupariam neste trabalho.

53. Cadastro de registros de eventos de inundação selecio¡rados para a sórie 1992-

2001 e análise dos eventos

O Anexo 1 contém a cópia dos registros levantados no arquivo da Hemeroteca de

Santos, série temporal 1992-2001 e os registros levantados no sítio da Defesa Civil do

Estado de São Paulo, na lnternel série temporal 1995-2001. A séne mais longa, de 10 anos,

não foi escolhida com restrição a esse periodo por acaso: os dados de marés da CODESP se

restringem a duas fases de registro: de 1940 a 1978 e de 1993 a 2OO2, sendo que os dados

relativos ao intervalo entre as duas séries são tidos pela Companhia, atualmente, como não

localizados, bem como os parâmetros anotados, diferentes. Apenas a última série contempla

registros diários de marés. Dessa forma, não haveria como ampliar a série comparativa de

dados como está proposta logo a seguir, contemplando todas as variáveis envolvidas. Os

dados da Defesa Civil Estadual, por sua vez, só passaram a se¡ sistematicamente registrados

a partir de 1995, quando começou sua diwlgação pela Intemet.
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Ent¡etanto, em momento posterior, conseguiu-se da EMAE, empresa operadora do

Sistema Henry -Borden, uma série de 3O anos das vazões diárias da Usina, mas que vai tle

1971 a 2OOO, de forma que 2001 e 2002 não estão contemplados. Como a análise deste

trabalho não é de caráter estritamente quantitativo, mas apenas se utiliza de dados

numéricos para efetuar uma análise qualiøtiva, qual seja, a de uma percepção da interaçâo

dos elementos naturais e antrópicos na oconência das inundações em Cubatão, entendeu-se

que a ausência destes dados não prejudicaria de forma significativa os resultados desta

pesquisa.

As informações daqueles a¡exos utilizadas neste trabalho estão em destaque visual

por cor e sua utilização deu-se para localização dos pontos inundados, índices

pluviométricos, de maré e, quando havia, abordagens sobre deflúvios da Usina Henry

Borden. O ho¡ário e duração dos eventos também foram dados relevantes considerados,

assim como car¿cterísticas do sistema de drenagem urbana. Em geral, percebeu-se que os

bairros registrados como atingidos pelas inundações são os mesmos apontados pela equipe

do COMDEC-Cubatiio tabelados acima, mas as descrições variam, na mídia, em grau de

profu ndidade e detalhamento.

O levant¿mento destes registros, portanto, atingiu dois objetivos: o primeiro, de

fazer um resgate histórico dos eventos ocorridos, no tempo e no espaço, a fim de cotejálos

com os dados levantados de pluviometria, marés e deflúvio da Henry Borden e propiciar a

análise; o segundo, de amparar o levantamento e cadastro de pontos de inundação feito em

campo, sob orientação da equipe do COMDEC - Cubatão.

Segue a apresenøção dos quadros-síntese de registros de eventos de inundações (I-

n) e dados correlatos (período 1992-2OOO), com as seguintes notas preliminares:

- T!-+; Marégrafo do Terminsl de Fertilizantes da Conceiçãozinhn, margem leste do Canal de Santos, no

Guarujá; IB*: Marégrafo da Ilha dc Bamabé, entre o Canal dc Santos e o Largo dc Santa Rita. As

coordenadas não foram fomecidas pcla CODESP.

+ Os índices dc maré n:gistados pelos morégrafos, além de difcri¡cm cnte si pala posição de cada um.

vão diferir dos índices anotados nas report¿ìgens, que equivalern a uma medição local no município de

Cubatão, que âdent¡a aindû mais o esturírio em direçdo ao Baìxo Curso do lìio, e cuja referência

geogróhca não foi enconlradâ. O marégratb correspondcnte aci índicc se¡ri indicado c'rÌuc parêDtes€s. Na

ausência de indicaSo, se¡á considerado o índice s<¡m ¡elcrência cncont¡ada medido em Cubatão.

- UHts: Usina Henry Borden (índicrs de vazão de tubinamento diário médio)
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- As €rafias originais quanto a srglas e unidades de medida, quar¡do parte dc te\lo lranscrito (entre a^spûs),

Iòram ¡nmticlas

I-1

I)ala Ocorrência: 06-07/0211994, de domingo para 2å feira

Data(s) Registro: 0810211994,3^ fera; 09102/1994,4' feira;70/02/1994, 53 feira

Local(s) Alingido(s,).' Refrnaria Presidente Bemardes; a maioria das ruas de Cubatão - área

c€ntral +; Vila São José (Socó); confluência das avenidas Cruzeiro do Sul com Ma¡tins

Fontes, no baino do Curtume; trecho da Vila Caiçara em frente à Solonico; Parque

Ecológico do Rio Perequê; região da Água Fria, marginal ao Rio Cubatão; altura do km

62,5 da Vila Caiçara, entre essa fábrica (Solonico) e a da Copebrás

Índica:
Precipitação Pluviométrica: 271,4 mm em 24h, segundo o jomal consultado (Anexo I )

Posto E3-l0l : dia 06: 150,0mm; dia07: 200,0 mm; total acumulado em 48 horas: 350 mm

Posto E-l53: 729,3 e251,9 para os dias 06 e 07, respectivamente

Marés: os índices de maré do dia 06 não foram registrados e os do dia 07, apenas a partr r

das l5 horas (TF). Mas algumas inferências podem ser realizadas: a observaÉo da tabela

de dados de fevereiro permíte constatar sema¡a de maré de sizígia, e a altura máxima de

2,35 m regìstrada às 15 hs indica, por comparação do comportamento das marés nos

horários equivalentes no restante da semana, que estes índices altos devem ter-se repetido

no início do dia 07.

Vqzâo UHB: dia 06:3,8 m3/s; dia 07.57,4m3ls;dia08: 35,9 mr/s.

AruÍlìse do evento:

L A reportagem drz que "Pela manhã, quando o Rio Cubatão desceu o nível, o escoamento

da água da chuva, a partir das 8 horas..." A tabela de registro das marés indica que os

horários de menor altura estão entre 06 e 12 hs, mas é importante notar que a vazånte se

inicia entre 03 e 04 hs e termina entre 09 e 10 hs da manhã. O registro das chuvas, por não

ser horário, não permite avaliar uma evolução da precipitação em detalhe como o das

marés, mas a reportagem auxilia o entendìmento da dinâmica de enchente e escoamento do

fluxo hidnco pelos canais de superficie. Já os índices de vazão da UHB tem nos dias 07 e

08 os de maior vazão turbinada do mês de fevereiro de 1994. A reportagem faz
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considerações sobre o perigo de rompimento do reservatório do Rio das Pedras e o

escoamento de suas águas pela usma para o Rio Cubatão.

2. Note-se o ûecho de reportagem: "Pilões - Mais de 2 mil pessoas perderam todos os seus

pertences, principalmente roupas e mantimentos, por causa das chuvas na região da Água

Fna, marginal ao Rio Cubatão. Na madrugada de segunda-feira, o rio saltou do leito,

subindo cerca de dois metros, e inundou os barracos...". A rápida subida do Rio Cubatão e o

desvio do leito do Rio das Pedras e do Rio Perequê, bem como o acúmulo de materiais de

granulometria grossa (areia e cascalhos), indicam a alta energia envolvida na ocorrência dos

processos. Estes eventos são sintomáticos de uma característica de escala regional: o alto

gradiente topográfico em curta extensão existente entre Planalto e Baixada. Além do Rio

Cubatão (baino atingido: Água Fria), são registrados ainda transbordamentos dos rios das

Pedras (Refinaria Presidente Bemardes), Pilões (Vila Fabril), Perequê (Parque Ecológico do

Rio Perequê) e Piaçagùera (Vila Caiçara e fábrica da Solonico).

3. A report¿gem menciona que "A maioria das ruas de Cuba€o ficou com um metro

d'água, em média, por causa das chuvas de domingo e segunda-feira...". À Secretaria

Municipal de Planejamento, por comunicação pessoal de um de seus arquitetos, informou

que, desde o ano 2000, não ocorrem mais inundações no c€ntro de Cubatão, por conta da

realização de obras de drenagem urbana mais eficazes que as anteriores. De fato, a equipe

do COMDEC-Cubatäo indicou apenas dois locais que inundam no centro da zona urbana,

mas com dimensões em nada comparáveis às da reportagem, tanto horizontal como vertical,

da lâmina de água, como se vê no cadastro anteriormente apresentado, pontos no 17 e 18

4. Atém da dinâmica natural dos rios do item i desla análise, variáveis antrópicas são

mencionad'as como causadoras das inundações: na caso em que se menciona a inundação

no Bairro do Curtume, a lâmina de 1,5 m d'água não conseguia escoar, segundo a

reportagem, "por entupimento das bocas-de-lobo e das manilhas sob os trilhos do ramal ...",

além da baneira artificial criada com o ateno da Basan, "que não prevê o escoamento

daquela área". O alagamento junto à Rodovta Piaçagüera é explicado pela inadequação do

projeto de escoamento pluvial daquela obra, que, segundo a reportagem, é reconhecido pela

DERSA, a qual se compromete a refazê-lo. Observa-se que tanto intervenções cle caráter

urbano, como industrial e rodoviáno alteraram a morfologia e os materiais originais de
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maneirâ que o escoarnento dos fluxos (processo), dificultado, ocasionou prejuizo social e

econômico, em oposição à idéà de progresso a que tais intervenções se propòent.

l-2
Data Ocorrência: 27 lO3 17994 , si$ado

Datø(s) Regktto: 29/O3 11994, 2^ feia
LæaQs) Atingido(s): região da Água Fria, margem esquerda do Rio CubaËo, sob a

Rodovia dos Imigrantes; região central e bairros jardins Costa e Silva, São Francisco,

Afonso Schmidt, Vila São José e Vila Nova; cruzamentos das rodovias Anchieta e Caiçår¿,

e Padre Manoel da Nóbrega e Caiçara; trecho ao longo do oleoduto da Petrobrás, no

Cortume, eltre a Basan, a Avenida Henry Borden, a Avenida Ma¡tins Fontes e o
prolongamento da Avenida Cruzeiro do Sul; Rua Elias Zarzut nâ Vila Fabril

iruIi¿a:

Precipitação Pluviométrica:

PostoE3-101: dia26:3,3 mm; dia27:252,7 mm;' dia 28: 2,5 mm

Posto E3-153: día26:9,O mm dia27.297,O mm;' dia 28: 4,7 mm

Marés: semana de sizígia, com a máxima altura mensal atingida exatamente no dia 27, às

03 15 2,73 m

Vaáo UHB: dia26:3,8 rnj/s; dia 27:71,4 mr/s; dia 28:3,7 mtls

Análise do evento:

l. De acordo com a reportagem, "choveu em oito horas,325 milimetros de água"; "o

período chuvoso coincidiu com a maré altâ (1,65 m às 14 horas de sabado), o que

prejudicou o escoamerito pluvial" e "Por volta das 2l horas de sábado, os medidores de

chuva registrâram uma precipitação de 325 milímetros atrás da Refinaria Presidente

Bemardes;291.8 mm na região do Rio Perequê; e 196.3 mm detnís da Ultrafénil. No posto

da Defesa Civil, próximo ao Centro, registrou-se 209 mm de chuva no período de 24

horas". Comparados com os indices obt¡dos do DAEE, observa-se que a chuva se

concentrou apenas no dia 27, que coincidiu com a maré mais alø do mês.

2. A descarga de água da UHB também aumentou no dia, o que indica, bem como no csso

do Evento El, que as chuvas no planalto requereram a descarga da represa do Rio das

Pedras pela usina.
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3. A descrição do evento pela reportâgem trabalha a interação entre elementos naturais e

antrópicos: "A água refluía pelas bocas-de-lobo na região central e bairros como a Vila

Nova e o Jardim São Francisco, porque o período chuvoso coincidiu com a maré alta (1,65

m às 14 horas de sábado), o que prejudicou o escoamento pluvial. Segundo o prefeito, os

nos Perequê, Cubatão e Pilões estão cheios de areia que descem da Serra do mar,

diñculøndo o escoamento no sentido do estuário"; "...também houve inundações nos

cruzamentos das rodovias Anchieta e Caiçara, e Padre Manoel da Nóbrega e Caiçara,

obrigando a Dersa a suspender o tr¿fego" e "... pontos de maior concentração

pluviométrica: Rua D. Ped¡o I, Avenida Henry Borden, Rua 1' de Maio, Rua Salgado Filho,

Avenida Martins Fontes e Rua Antônio Lemos. (...) enchentes no trecho ao longo do

oleoduto da Petrobrás, no Cortume, entre a Basan, a Avenida Henry Borden, a Avenida

Martins Fontes e o prolongamento da Avenida Cruzeiro do Sul".

4. A ineficácia de elementos do sistema de drenagem urbano, como as bocas-de-lobo,

diante da ocorrência de processos como a ascensão do freático, mostra que a mesma lógica

de engenharia não pode ser aplicada a todos os lugares, ao desconsiderar a peculiaridade da

dinâmica local: uma obra que visa o escoamento vertical descendente não contemplou que

a dinâmica local do lençol freático possui um ritmo diárìo ascendente em acompanhamento

ao movimento semidiumo das marés, aliado ao já raso lençol e às baixas cotas dos teÍenos

cubatenses em relação ao nível de base, que é o mesmo local e regionalmente.

I-3

Døta Oconência: 2l /03 I |996

Data (s) Ragìstro : 22103 /1996

I.ocat(s) Atíngitto(s): região da Água Fria, margem do Rio Cubatão, no trecho dentre 3

Rodovia dos Imigrantes e a ECA'Rio Cubaião da Sabesp

intlites:

Precipitaçáo Pluviométrica: Posto E3-101:sem registro; Posto E3-i53: sem registro. Na

reportagem: "Ontem, às i2 horas, a precipiøSo pluviométrica na Serra chegava a 35,9 mm

em uma hora. Esse índice é elevado, se for considerado que o normal é chover de 2 a 5

milímetros por dia. Na região central de Cubatão choveu, entre 12 e 13h30' 30 9

milímetros."
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Mar'és: sema¡a de sizígia, mâs com uma das menoÍes máximas da semana: 2,29 m, às

O3:0O e2,2'l m às 15:30

Vazão UHB: dia 20: I 06 m3/s; dia 2 I : 122,2 m3 /s; dia 22: 124,4 m3 ls

Análise do evento:

I Apesar da ausência de dados de precipitação acumulada, mesmo mencionada a

ocorrência de chuvas nos jomais, os dados de vaáo da uHB se ressaltam: durante todo o
mês de março, os índices de deflúvio peûna¡ecer¿lm altos, muito maiores do que os dos

eventos anteriores, os quais, pelas evidências e comparação com os dados de marés,

tiveram significativa importância na deflagração das inundações, tanto naqueles como

neste. Esta afirmação só é possível pela análise comparativa dos dados dos eventos:

aumento proporcional das vazões de turbinamento ao dos índices pluviométricos; altas das

marés. Além disso, a manutenção das altas vazões durante o mês de março não for¿m

acompanhadas de registros de inundação na mídia impressa ou digital, exceto quando da

menção de evento de impacto chuvoso com alta das marés, a sizígia com a prea-ar. É de se

notar o só atingimento do baino da Água Fria, que está menos de I quilômetro a montante

da confluência do canal de deflúvio da usina com o Rio cuba6o. o bairro ainda fica a
jusante do Rio Pilões, também tributirio do Rio cubatão e com as mesmas características

morfométricas que favorecæm afluxos torrenciais de água.

2 Nesta reportagem, manifesta-se a preocupação da sociedade civil e do poder priblico

Municipal com as vazões de turbinamento da Henry Borden, bem como a controvérsia de

informações: "...espalhou-se o terror entre a popula$o da Vila Nova o temor de que a

Eletropaulo abrisse as comportas da Represa Billings para a região. EIe chegou a telefonar
para a usina Henry Borden e foi informado de que duas das comportas estavam emperradas

e só uma funcionava e que se não fosse liberada a água, por causa das chuvas que caíam na

Capital, a represa podia transbordar. Técnicos da Eletropaulo, porém, negaram essa

informação, dizendo ao prefeito que não estava ocorrendo onten'ì nenhuma sangria para os

rios de cubatão, sendo o volume de águas derivado das chuvas. (...) o diretor de Geração e

Transmissão de Energia da Eletropaulo (...) também garantiu ao presidente da comdec que

não haveria nenhuma sangna, principalmente pelo Rio perequê". Os índices fomecìdos

pela EMAE não confrrmam estas informações.
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I-4

D atø Ocor rê ncia : 72/03 I 1 998

Data (s) Regìstro : 13 103 / 1998

Local(s) Atingído(s): bairros Água Fna e pilões; zona urbana central, especialmente o

bai¡ro Vila Nova

indìces:

Precipitação Pluviométrica :

Posto E3-10i: dia 1l: 0,0 mm; dia 72 164,1mm; dia 13: 5,3 mm

Posto E3-038: dia 11: 0,0 mm; dia 12: 191,3 mm; dia l3: 20,0 mm

Marés: semana de sizígia, com as maiores preamares da semana:

TF:2,67 m às 14:3 0 e 2,65 m às 03:15

IB: 2,59 m às l5:00 e 2,59 m às 03:30

Vazão UIIB: dia I i : 33,7 m3/s; dia 12: 30,1 m3/s;dial3: 32,9 m3/s

Andlìse d.o evento:

l. O trecho da reportagem "A constru$o de barracos no curso de um rio - que

praticamente triplicou nos últimos três anos - coloca em risco cerca de 5 mil pessoas"

refere-se à ocupação das planicies de inundaso do Rio cubatão, nos bairros de invasão de

Água Fria e Pilões, às margens esquerda e direita do rio. A situação de risco foi provocada

pela simples invasão e ocupação antrópica de áreas cuja dinâmica natural é a de inundação,

sem, entretânto, contar com obras de urbanização. Não podendo ser enquadrada como área

rural, por não ser áre¿ de pnâtica agricola ou categoria de prote$o ambiental, nem como

área urbana, por não contar com a infra-estrutura de equipamentos urbanos e atributos

legais que a designaria como tal, é classificada, neste t¡abalho, como zona periurbana, isto

é, cuja dinâmica social e econômica depende das relações com os núcleos urbanos, mas

não se caracteriza tal os quais são.

2. Jâ na zona urba¡a, a situaSo é descrita de outr¿ maneir¿: "__.o vereador (...)

responsabilizou a Prefeitura pela enchente. 'Choveu torencialmente por apenas 30

minutos. Mas, foi o tempo suficiente para alagar a Cidade. (_..) Tudo isso provocado pela

falta de limpeza e em decorrência do entupimento de bueiros e bocas{e-lobo' "; o prefeito

municipal respondeu que "... a Prefeitu¡a não tem culpa. Cumpriu a sua parte. .Situações

como essajá se repetiram no passado, em outras administrações, E podem ocor¡er de novo
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porque Cubatão é uma Cidade plana.'Ele atribuiu os problemas à coincidência de uma

chuva com intensidade de 113 milímet¡os com a maré alta de 1m30, ent¡e as l4 e 17 horas.

Foi a maré alta que dificultou o escoamento da água pluvial, que refluía pelos bueiros e

chegou a penetrar em algumas c¿ßa¡i na Vila Nova, próximo ao canal da Avenida Nossa

Senhora da Lapa", Aqui, nitidamente, se mesclam os atributos naturais com a interven@o

antrópica direta nos terrenos decorrentes das obras de urbanização. o sistema de drenagem

u¡ba:ra é inadequado para resolver, novamente, os problemas de drenagem ligados à

ascensão do lençol freático, já que as baixas cotas dos ter¡enos apresentam-se a ela

sujeitos. Os horários de pico das ma¡és coincidem com aqueles registrados pelos

marégrafos do Terminal da Conceiçãozinha (TF) e da Ilha de Bamabé (IB).

3. Já na bacia do Rio Mogi, relata-se que "O pólo de fertilizantes de Cubatão ficou

parcialmente inundado na noite de quarta-feira, por causa da maré alta, das chuvas e do

colapso do sistema de drenagem do vale do rio Mogi", que atinge diretamente as vias de

circula$o e escoamento de mercadorias daquele setor.

I-5

Data Ocorrênciø: 1 I 101 11999, 2, feira

Data(s) Registro : 12101 11999, 3' fei:ra

Local(s) Atingido(s,).. Pólo de fertilizantes do vale do Rìo lvlogi

iru!bq:
Precipitação Pluvio rnétrica :

Posto E3-101: dia 10: 20,9 mm; dia 11: 30,3 mm; dia i2: 58,9 mm

Posto E3-038: dia 10: 17,7 mm; dia 11: 34,2 mm; dia l2: 82,8 mm

Marés: semana de quadratura, mas com índices elevados de preamar, acima de 2 metros,

com baixa-ma¡ chegando a 1,38 m em IB

TF: 1,96 m às 13:10 e 1,64 m às 00:15 correspondem às preamares, 1,56 m às l7:15 e 1,40

às 04:1 5, às baixa-mares

IB: 2,00 m às l3:30 e 2,00 m às 00:00 correspondem às preamares; 1,56 m às 17:45 e i,38

às 04:40, às baixa-ma¡es

Vâ?õo UHB: dia l0: 29,0 m3/s; dia 11: 1 11,0 m3/s; dia l2: 100,9 mj/s

Análise do evento:
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1. A manchete é explícíta: "Abertura de comportas na Billings inunda área do pólo de

Cubatão": "... temporal de ontem, associado a mânobras que a Emae (empresa que

substituiu a Eletropaulo na admlnistraÉo da Usina Hidrelétrica Henry Borden) faz (...) na

Represa Billings - abrir as comportas para regular o volume de águas neste reservatório -
inundou parcialmente a fabrica da solorrico e também alagou os principais acessos ao pólo

industrial de Cubatão, provocando grandes congestionamentos"; "Os congestionamentos,

no trecho (...) D. Domenico Rangoni (via Cubafio-Guarujá), foram provocados pelo

transbordamento do Rio Piaçagüera e alagamento dos canais laterais das pistas, provocando

congestionamento no Trecho em frente à Solonico, por causa da abertura das comportas

reguladoras da Emae"; "As águas da represa, depois de abertas as comporLas, descem da

serra pelo Córrego do Tenente e de ¡ios intermitentes que engrossam o volume do Rio

Piaçagùera, provocando as enchentes". O A¡exo X indica, por publicação institucional da

própria ElvfAE na Intemet, que há mais de um ponto de deflúvio das águas da Billings-Rio

das Pedras na Baixada Santista, e que atingem tanto a bacia do Rio Cubaño como a do

Mogi, conforme correla$o com as informações da reportagem em análise.

2. Os baixos índices pluviométricos acumulados em 24 h, em relação aos índices dos outros

eventos em análise, fazem supor que a precipitaSo tenha sido semelhante à do evento I-3,

uma chuva torrencial em curto espaço de tempo.

I-6

Data Ocorrêncìa: 29/03 100

Døta(s) Registro: idem

LocølQs) Atingído(s).. Baino dos Pilões, Água Fria, Fabril e Vale Verde

indices:

Precipitaçâo Pluv iométrica:

Posto E3-056: dia 28: 0,0 mm; dia 29: 187,0 mm; dia 30: 87,7 mm

Marés: semana de sizígia:

TF:2,35 m às 04:00, 2,23 m ùs 15:00 (preamares); 0,62 m às 2l:50; 0,89 m às 09:15

(baixa-mares)

IB: 1,98 m às 12:00; 1,94 m à 01:00 (preamares); 1,54 m às 17:00; 1,64 às O7:OO (baixa-

mares)
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Vazåo UHB: dia28.12,5 mr/s, dia 29: lO,3 m3/s; dia 30: 12,0 m3is

Aruilise do evenlo:

1. Fonte: arquivo digital disponivel na Intemet da Defesa Civil do Estado de São paulo. Ao

que se dá a entender, o centro u¡bano também foi alagado, já que a ocorrência menciona

que "diversos bairros foram atingidos em Cubatão" e, mais à frente, "Outros bainos

atingidos são:Bairro dos Pilões, Água Fria, Fabril e Vale Verde".

2. Note-se que o alto índice de precipitação em 24 horas não foi acompanhado de alta

descarga de vazão da UHB.

5.4. Tabela de índices de precipitação pluviométricâ, marés e vazões de turbinamento

da Usina Henry Borden, duração das cheias e ár.eas atingidas, conl análise dos

resultados

A tabela a seguir foi elaborada com o objetivo de facilitar a análise das relações

entre as variáveis hidrológicas atuantes nos eventos de inundação avaliados.

Considere-se que os pontos referentes às áreas atingidas discriminados eÌ, prcto

referem-se aos mencionados nos registros de mídta analisados; os demais, em vermelho,

foram acrescentados pelas carâcterísticas locais e regionais já descntas (inserção na

respectiva bacia e contextos geológrco, geomorfológico, climático e oceanográfico) e

analisadas, apesar da não mencionadas nas reportâgens. Considerou-se que a área total

atingida pelos impactos pluviais se distribulu entre todos os postos pluviométricos

utilizados, o que ficou também evidenciado pelas vazões da Henry Borden (porque as

chuvas no planalto aumentam a vazã.o liberada na planície) e pelos índices acumulados em

24 hs, que não são câracterísticos de chuvas convectivas nem estritamente orográficas na

região.

Os pontos denominados N1, N2 e N3 referem-se a áreas que a não inundam desde o

ano 2000, segundo info¡maram arquitetos da Secretaria Municipal de Planejamento de

Cubatão, devido às últimas bem-sucedidas obras de drenagem urbana realizadas pela

prefeitura. São eles:

- Nl - Ja¡dim Cosø e Silva (Centro, margem direita do Rio Cubatão)

- N2 - Jardim São Francisco
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Tabela 5 - Indices de precipitaSo pluviométrica, maré, vazão média de turbinamento da Usina Henry Borden, duração das cheias e

áreas atingìdas

¡rvento

l-l

Precipitaçâo
acumularla

251 mm¿4 h

2

t-3

¿9 I fnml¿4 h

Ivlârê

2,35màsÌ5h

35,9 nÌn/Ì h

I-4

Yazão
IITIB

2,/J m ds UJ;l)

57,4 m'/s

l9l,3 mm24 h

l-)

2,29 m às 03 h

l-o

381,2. mm acumuìrdos em 48 h (dias 6 e 7)
com semana de moré de sizjgia dificultaram o
esooamcnto, dc lbrma que os efeitos da
inundação se prolongarsm, como mos1la a

reÍ)ortaaem

J4,¿ tTUfV¿qt\

i 1,4 m-/s

Duração evenlo

2,0 / m as l4:JU

t)) 1

m/s

I [37,0 mn

O lmpacto pluvtal reslrng¡u-se ao dia 27, c¡m
a maior preamar do mês

1,96 m Às l3:10

O niv€l dc agua devc rcr-se mant¡do alto por
mais lempo em função das altas vnzões da
Henry Borden c das altas preamares de sidgia.
Entrctanto, como a chuva é o agentc
deflagrador, nûo se pode inferir a duraçûo do
cvento ¡levirlo À mrsênci¡ de d¡dns

JU,l m /5

2,35 m às 04:00

l ,u
mt/s

Pela restnção dos trnpactos pluvtais a um sö
dio c æ baixæ vnzõcs da Henry Borden,
ìnl'cre-se que o evento tenhû du¡ldo apenas
cslc d¡a

lU,i m"/s

P i, l'j, P3, l'r1, P5, P¡, P7, P8, P9, I)li;, i,r i ,
P l i, l,l I, I,ll, P Li, P 1(), P 17, r) 1s. t,l ,1, I)li
Nr, Nl, N:i

l'el0 anállse ûprcsentoda do evento, n¡o
ultrapnssou o dia

Areas atingidas

l'elû rsst¡¡ção dos Impûctos pluvisis a unl só
dia e æ baixas vazões da Flenry Borden,
infcrc-sc quc o evento tenha dur{ìdo tpenûs
csc clin

P Ì, P2, ¡-,j, Pl, Pi, l){i, P?, P8, ri,), J) li , r): I ,

Pl2, Pi3,Fll,Pl5,Pr6,Pt7,Pl8, t, tr, l,tii,
Nl. N2. N3
P ì, i'>l, P3, Pl, l'7, P8, l'), ìJÌ i:, i) I ì , lJ Ì.!,
P i 5, P l ó, ! 17, I,l S. l)t !). P:(), N l, N2, N3

I l, 1'j2, l'jj, Prl, Pi, l'6, l'7, P8, P9, l'lrr, j'Ì I ,

?I2, p ij, p ll, Pl5, Pl6, P17, Pt8, P 19, l,lr.1,
Nl, N2, N3

P I , i'?, P-ì, P.l, l'j, l'ó, l'7, l'ir, 1'.;, 1' ltr, l,i I ,

P 12, l,i:ì, P¡4, P t,<, Pl(i, Pt?, t,liJ, Pl9, j,2iì,
i. . N.). l\:l
P I , i':, i'.1, P{, ì)-i, i,ii, l,j, I,,8, l)9, 1, tir, t, i I ,

P I i, Pi 3, Ì) ll, l' l-i, l)l (,, l) ì1, I 'l ÍJ, lJ l,), P20,
i'it . IJ?. Ni

94



- N3 - Entre as avenidas Martins Fontes e Cruzeiro do Sul, no antig Bai¡ro do Curtume

(atual Vila Nova - Gleba B)

O Ponto Pl9 refere-se a um local de inundação na Via piaçagüer4 em frente à

fábrica da Solorrico e ao Bairro vila caiçara que, apesar das ÍÌeqüentes referências na

mídia, não foi visitado com a equipe do COMDEC-Cubatão. O ponto p2O refere-se ao

bairro denominado vale verde, que aparece uma única vez na mídia e não foi indicado

pela equipe do COMDEC nos trabalhos de campo. Como constam dos registros da mídia

analisados, foram incluídos, mas como não houve observação em campo, sem descrição,

não puderam ser avaliados.

AJgumas constatações obtidas a partir da análise da tabela são:

a - Todos os eventos ocorrefirm na estação chuvosa, conforme se verificou nas fichas de

descrição dos eventos, e só ocorreram a partir da ocorrência de precipitação intensa e, na

maioria das vezes, contínua.

b - Cinco dos seis eventos analisados ocorreram com preåmares de sizigia, apenas um

deles conespondendo a preamar de quadratura (l-5), mas cuja semana, de acordo com os

níveis registrados, se mostrou anômala (preamares próximas ou superiores a 2 m). Isto

reforça a hipótese da signifrcância das marés na ocorrência de inundações, aliadas às

observações do item b2, resultante da análise da tabela mais abaixo.

c - Ao menos duas das três variáveis hidrológicas de análise, combinadas, já são

suficientes para causar uma inundação. Sejam tomadas como referência: precipita$o

alta: 35 mm em t hora (evento I-3), que já pode causar um impacto hidrológico de

inundação; marés superiores a 2 m, segundo Alfredini (i999), são consider¿das altas e

anômalas para o litoral paulista; vazões até deca¡nétricas para o Rio Cubatão são

consideradas valores estatísticos modais no ve¡ão (estâÉo chuvosa, segtrndo observado

na série 1966-69 do Posto 3E-077, Rio Cubatão). Assim, temos combinados:

- Em I-1, ao menos precipitação acumulada em 24 horas e o nivel da maré;
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- Em I-3, precipitação acumulada em t h, níveis altos de maré e de vazão média

da Henry Borden;

- Em I-4, ao menos precipita@o acumulada em 24 h e o nível alto da maré;

- Em I-5, ao menos níveis altos de maré e de vazão média da Henry Borden;

- Em I-6, precipitação acumulada e níveis altos de maré.

d - Considere-se, ainda, que as vazões da Henry Borden podem significar a multiplica$o
em muitas vezes das vazões registradas do Rio Cubatão. Conforme menciona Alfredini

(1999), a observação dos registros fluviométricos do DAEE para o Rio Cubatão, da

restrita série de 1966{9, perm'ite veriñcar que a vazão do Rio Cubatão já variou de 500

m3 (dezembro de 1966), na estação chuvosa, a menos de 1m3 (unho de 1969), na est¿ção

seca. Entretanto, os valores modais variaram entre métricos e decamétricos cúbicos no

período registrado e os maiores correspondem à estação chuvosa e a eventos esparsos de

chuvas na estâção seca, e os menores, à estação seca ou períodos prologados sem chuvas

na estaÉo chuvosa" quando referentes a fatores naturais. Durante o ano de 1991, os

registros de vazões médias diárias da Henry Borden são sempre superiores a 60 m3/s,

sendo predominantemente hectamétricos na est¿ção chuvosa; no ano de 1992, são sempre

superiores a 60 m3/s na est¿ção chuvosa e a 40 m3/s na estaøo seca; em 1993 supera os

40 m3/s até o mês de maio, e durante o mês de agosto; em junho, julho e de setembro até

junho do ano seguinte, 1994, as vazões permanecem em volumes métricos (raros dias de

aumento a decamétricos); passam então a decamét¡icos até o início de feverei¡o de 1995.

Os meses de fevereiro de 1995, março de 1996, janeiro de 1997 e março de 1999 são os

únicos momentos posteriores em que as vazões médias da Henry Borden atingem a escala

hectamétrica de volume, havendo nos momentos inte¡calados e posteriores a 1999, até3ir

de dezembro de 2000, variações entre volumes decamétricos e métricos. Isto justifica as

observações de Alfredini (1999) quanto ao alto grau de i¡fluência das vazões de água

doce advindas do Cubatão, incrementadas pelos aportes da Usina, e corrobora a hipótese

de que a intervenÉo antrópica no meio pode ser de extrema significância na deflagração

e ou alteração e ou intensificação dos processos de inundação no município de Cubatão.

- EmI-2, idem, além da alta vazão média da Henry Borden;
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5.5. Tabela de elementos e ou atributos atuantes nas causas dc irrundações no

Município de Cubatão - Estuário Santista, com análise dos resultados

Esta tabela foi elaborada com o objetivo de sintetizar os elementos e at¡ibutos

natur¿is e antrópicos atuantes nas inundações em cada ponto levantado no município de

Cubatão. Ela es¿i organizada hierarquicamente dos elementos ou atributos de escalas

mais genéricas até aqueles de escalas de maior detalhe, o que, de certa forma, coincide,

respectivamente, com os aspectos naturais e antrópicos.

Os termos adotados na tabela referem-se aos seguintes conteúdos:

7. Chuvas frontaìs

Chuvas ocasionadas por Frentes Frias, as quais são intensificadas pelo efeito

orográfico e podem ou não se tomar estacionárias. Como já foi dito, a intensidade dos

impactos pluviais associada à grande dimensão espacial que atingem não são

característicos de chuvas orográficas ou convectivas, de efeito local.

2. Fisiagrafia da zona utsleira

Refere-se ao relevo quanto a morfologia, altitude, gradiente altimétrico entre

planalto e planície, declividade dos terrenos, orientação do eìxo dos vales, orientação das

vertentes, orientação da linha de costa. Estes atributos do relevo na zona costeira paulista

exercem profunda influência na circulação atmosférica local e regional.

A morfologia diz respeito à forma do relevo ou modelado. O fato de planicie,

escarpa e planalto serem as unidades morlológicas que se sucedem da costa para o

interior do território paulista, causa um comport¿.mento peculiar nos ventos que vêm do

mar (brisa marinha e entrada de {Ìentes frias) e dos que descem do planalto (brisa

teffestre e ventos caøbáticos). Os ventos descendentes do planalto e dos vales escarpados

(ventos catabáticos) provocam inversão térmica e, portânto, uma situa$o atmosférica

estável, que impede a ascenção das massas de ar carregadas de umidade, sujeiøs à

condensação e precipiøSo. Já a entrada da brisa no continente, quente e úmida, que

sofre brusco resfiiamento com a subida da serra, provoca condensação, podendo gerar

precipitação com intensidades variáveis, geralmente garoas que chegam até o planalto, na

borda cristalina e na Bacia Sedimentar de São Paulo.
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Os ventos dominantes dos quadrantes Sul e Sudeste em situações de estabilidade

(céu azul) referem-se à atuaÉo do sistema Tropical senti-fixo do atlântico, de alta

pressão. Assim, tanto a brisa marinha, da baixa atmosfera, como os ventos da circula$o

atrnosferica zonal/regional sopram predominantemente denfo do mesmo quadrante. A

entrada de sistemas frontais é marcada por uma mudança na direção dos ventos para

Leste, Nordeste e Norte, até que a Frente Fria se instale sobre a regìão e voltem a soprar

de Sul e Sudeste novamente. Esta rotação dos ventos i¡dica a substituiÉo dos ventos

originários do centro de alta pressão para um, que se aproxima, de baixa pressão.

A declividade dos terrenos tanto pode interferir no deslocamento das massas de ar

quanto na circulação hídrica superficial e subsuperficial dos te¡renos da escarpa e do

estuário. Quanto maior a declividade, maior a energia dos fluxos hídricos superficiais; em

subsuperficie, a espessura do manto de intemperismo ou das coberturas clásticas, a

textura e o tipo de contato com o substrato rochoso, em conjunto com a declividade e o

aporte de água ao sistema, serão responsáveis por movimentos de massa ou outros tipos

de fluxos gravitacionais, bem como pelo abastecimento do lençol subterrâneo. O contato

brusco entre fortes declividades no setor de escarpa e terrenos planos na planície costeira

também é responsável pela diminui$o repentina nas velocidades de escoamento das

águas, o que também propicia uma rápida acumulação hídrica nesse setor e explica em

grande parte a oconência de inundações ali. É um dos parâmetros de susceptibilidade

morfométrica, mas como a caracterização morfométnca utilizada neste trabalho

generaliza os valores da declividade com a média para a bacia do Rio Cubatão, não

reflete a realidade do comportamento dos terrenos da bacia - em parte nas escarpas, em

parte na planície.

Neste sentido, tanto altitude como gradiente altimétrico contribuem para a

intensificação do efeito orográfrco e do aumento da energia das águas que descem do

planalto, que recebem influência do comprimento de rampa e da energia potencial, que é

maior quanto mais alto o ponto de partida (descarga). A atenuação dos efeitos do

gradiente altimétrico sobre a energia cinética dos fluxos hídncos que descem do planalto

será realizada pelas variações da declividade (quanto menores os valo¡es, menor a

velocidade de escoamento da água; ruptums - bt'uscas - e mudanças - s¡raves - de
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declive) e da rugosidade da superficie, salvo a existência de qualquer barramento, natural

ou artificial, que gere um nivel de base local ao longo das linhas de escoamento.

Vanações na orientação dos eixos dos vales podem implicar em variações locais

de precipitaSo, pela chegada ou não de corentes de ar úmido da brisa marinha ou pelo

reforço do efeito de inversão térmica. Os vales escarpados a leste do estuário, dos rios

Moji e Quilombo, por exemplo, com a saída voltada para Sudoeste, têm a circula$o de

saída prejudicada por causa da predominância dos venlos regionais e locais de Sul e

Sudeste. Em tr¿balhos de campo anteriores aos deste trabalho, foram constatadas

evidências da circula@o ascendente e condensação das correntes de ar nas cabeceiras do

Rio Moji, por meio da obsewação dos movimentos da névoa úmida. O vale do Rio

Cubatäo, de saída voltada para Nordeste, dificulta a entrada da brisa marítima e favorece

a circulação de ar devido aos atributos locais da bacia - ventos catabáticos (descem o

eixo do vale) e anabáticos (sobem o eixo do vale) e os ventos que descem e sobem as

escafpas, Íansversalmente ao eixo do rio. Em situações de esøbilidade atmosferica

(atuação de sistema de alta pressão), predominam as condições locais de circulação do ar,

Com a entrada dos sistemas frontais, de baixa pressão, caracterizados por correntes

ascendentes de ar, a instabilidade atmosférica se sobrepõe à circula$o local a partir dos

efeitos de escala regional ou zonal.

A orienta@o das vertentes será responsável, principalmente, pelo tempo de

insolação direta sobre o teneno, que causará variações na evapotranspiração e no tempo

de ressecamento dos tenenos. Se¡a também responsável por variações no mosaico

vegetacional e, portanto, na densidade e rugosidade da superficie à circulação dos ventos

e da água superficial e subsuperficial.

A orientação da linha de costa da Baía de Santos, para Sr.rl, e o fato de ser recuada

para o interior do continente em relação aos moÍros cristalinos que a limitam a Oeste, em

Praia G¡ande (Mono do Itaipu) e a Leste, em Guarujá Q4ono da Barra), geram uma

circulação peculiar das correntes oceânicas. As Frentes Frias "empurram" as águas para

dentro da baía com os ventos de Sul e para dentro do estuário, por meio dos canais de

Santos e São Vicente, acentuando o efeito barométrico das marés.

3. Marés preamares de silígia
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As preamares de sizígia unem a elevação semi-diuma de maré (preamar) com a

elevação da maré astronômica (sizígia), Foram considerados os valores registrados no

marégrafo do Terminal de Fertilizantes da Conceiçãozinha (sigla: TF), situado na

margem direita do Canal de Santos, no Guarujá, por ser o que melhor representa as

oscilações marinhas, tendo menor influência dos aportes fluviais e urbano-industriais que

o da Ilha de Bamabé (IB), ao Norte da Ilha de São Vicente, localizada entre o Canal de

Santos e o Largo de Sant¿ Rita.

4. Deflúvio da Henry Borden

Explicações expostas no item d, mais acima,

5, Susceptibìlidøde morfomárìca da bacìø

Conforme apresenrado no capítulo 3, de Caracterização da Área, atributos de uma

bacia de drenagem como área e forma da bacia, compnmento do canal principal, ordem

hierárquica da bacia, número e freqüência de canais e declividade da bacta promovem

comportâmentos específicos aos fluxos hídricos superficiais (e subsuperficiais). Os

atributos de cada uma das bacias discriminadas (Cubatão, Pilões, Perequê, Moji e

Quilombo) foram ali b¡evemente analisados e considerados, aqui, na locahzaSo e

car¿cterísticas dos eventos de cada ponto de inundação levatìtado.

6. Ocupação de planícìes de ìnund.açäo d.e rìo on de mtré

A ocupação de á¡eas natur¿lmente suscetíveis à inundação é um dos primeiros

elementos que permitem identifrcar a existência de áreas que inundam. Considerando as

definições de inundaSo e de seus tipos e causas apresentadas neste trabalho, as áre¿s

naturalmente suscetíveis à inundação em Cubatão são as planícies de rnrrndas'o dos rios

e as planícies de maré. Com a ocupação, surgem as denominadas á¡eas de risco, exc€to se

o tipo de ocupação e intervenção no meio referido tiver suporte tecnológico tal que

permita a alteração do comportamento dos fluxos hidricos, a ponto de que as inundações

não afetem mais o local.

7. T op og r aJia d epr imùla

Setor do modelado local que seja mais baixo em relação às adjacências e, por isso,

receptor dos fluxos hídricos de superficie.

8. Lençol fredlíco raso

f 3"8.LO
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't 00



Pode ou não esta¡ associado à topografra deprimida. Refe¡e-se a terreno em que o

lençol freático estií muito próximo da superficie, aflorando com facilidade com o aporte

de águas pluviais ou com a subida do nivel de água local (por influência de algunr no) ou

regional (controlado pelo nível do mar).

9. Impermeabíli6ação tlo terreno

Refere-se à cobertura de um terreno com material anüópico impermeável ou

pouco permeável, como asfalto ou concreto, que impede ou dificulta a infiltr¿ção de água

e pode tanto gerar concentraÉ.o de fluxo superhcial, no caso de teûenos declivosos,

como alagamento, no caso de topografia deprimida. A eventual impermeabilização

natural pode existir e estaria relacionada, por exemplo, a carapaças lateríticas ou

afloramentos rochosos.

1 0. Sìstema d.e d.renagem urhøna./rodovùiria ìneJìciente

Quando os sistemas de engenhana instalados para drenar os fluxos superficiais e

subsuperficiais de terrenos urbanos, industriais ou terrenos de outros equipamentos de

infi'a-estrutura não conseguem cumprir sua função, podem entrar em colapso. Isso pode

tanto resultâr de uma subestimaÉo dos eventos de aporte hidrico como da inadequação

das obras escolhidas para atende¡ a dinâmica hídrica do sistema natural e anrrópico local.

11. Sistema de drenagem urbunu sem manulenção

Sistemas de drenagem urbæta eficientes podem deixar de füciona¡ pela simples

falta de manutenção. Problemas mecânicos, estruturais ou simplesmente de acúmulo de

materiais drenados pelos equipamentos componentes do sistema, como sedimentos, Iixo e

entulho podem interferir decisivamente em seu desempenho.

7 2. Barramento artíJìcial

A construção de equipamentos urbanos ou da rede viária pode muitas vezes se

comportar como obstáculos ao fluxo hídrico superficial. Uma estrada, por exemplo, pode

confrgurar verdadeira banagem ao escoamento de água de canais fluviais ou de maré, ou

mesmo de águas de um freático raso que sobem quando de um evento de aporte pluvial.

Este efeito é comum na fachada litorânea paulista, como se observa, por exenrplo, em

detemrinados pontos da Via Piaçagüera. Em zonas urbanas, a falta de planejamento na

disposição dos arruamentos pode gerar tanto barreiras artificiais com muros e guias altas,

como concentradores de fluxo superfrcial.
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13. Concentração tlc fluxo hítlrico superficial por equípanæntos lineares (vias de

circulaçäo)

A aberhrra ou construSo de vias de circulação em tena (caminhos, ruas,

avenidas, rodovias, ferrovias) pode ou não favorecer a conc€ntração de fluxos híd¡icos

superfrciais e a promoção de enxurradas. A concordância do eixo viá¡io com as linhas de

maior declividade dos terrenos, mais a impermeabiliza$o do terreno e a ausência,

inadequação ou ineficiência dos sistemas de drenagem instalados são elementos

comumente combinados na ocorrência desses processos.

Segue, na página seguinte, a apresenta$o da tabela, a partir da qual podem ser

efetuadas algumas considerações:

a. Todos os pontos de inundação têm como causa de eventos chuvas fïontais e fisiografra

da zona costeira.

b. Excetuando-se áreas que soÍìem alagamento estritamente por corresponderem a

depressões impermeabilizadas, as preamares de sizígia intensificam as inundações e seus

efeitos em todos os pontos cadastrados por dificultarem o escoamento das águas no

sentido do mar.

c. Os deflúvios da Henry Borden fo¡am considerados apenas para os setores proximais do

Cubatão, inseridos em sua bacia ou próximos de sua foz. Para setores junto aos grandes

canais de maré, como o Rio Casqueiro ou o Canal dos Barreiros, foi considerado que o

controle é exercido diretamente pela oscila$o das marés. Aqui também foram excluídos

os setores que inundam por topografia deprimida impermeabilizada, bem como os pontos

10 e 11, por sofrerem rápida resposta âo aporte das águas advindas das vias de acesso que

os cercam e deprimem.

d. A suscetibilidade morfométrica das bacias não considerou os canais de maré dos

setores de jusante cujo sentido das coffentes se desconhece - geralmente, canais de

pequena dimensão entre os mangues e as ilhas de restinga.
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Tabela 6 - Elementos e atributos atuantes nas causas de inundações no Município de Cubatäo - Estuário Sa¡tista

l. Chuv{rs lrontfis
¿. fis¡orralir da zona costerra

l. M¿rés Dreûmâres de sizisia

(^t

). Susceptlbrlldûde modometnca dB

o. ucuPaç¿ro oe prsnlcres qs ¡nurlqaçao
,l¡ 'i¡ n¡, ¿lp n ¡r,:

E. LenÇol lieático raso

10. Sistema de drenagem
urbana/rodovi¿iria ineliciente

1

I L Sistema de drenagem urb¡¡a sem
mnnlilcncãô

a

2. Barramento anilrc¡al
13. ConccntraçIo dc lluxo hldric¡
superlìcial por cquipamcnlos lineares
t/vim de circrrl¡cifol

3 4

x

Evento¡ rlc Inundaçito (l-n) por
Ponto

x
x

x

X

6

x

Pontos de inundacão cadastredc

x

X

Ã

1

x

x

Ã

I

x

x

À

I

x

x

Ã

l0

f-1

I-3,
1-4,
I-5,
I-ó.

Ä

x

1-2,
I-3,

t-5,
I-6.

x

Ã

Ã

l-)

l-4,
I-5,
I-ó.

x

Ã

l-)
l-3,
I-4,
I-5,
T-6

l-4,
I-5,
t-6,

x

Ã

t-¿,
l-4,
I-5,
I-6,

x

16

1-2,
I-3,
l-4,

I-6

x

t- 1,

I-2,
I-3,
I-4,

T-6

1

À

t't

I-2,
I-3,
t.4,

l-6.

x

J(

l- ¡,
l-2,
T_1

l-i
I-5,
T-6

x

Ã

l-l,
l-)
I-3,
I-4,
I-5,
T-6

I-t,
t-2,
I-3,
14,
I-5,
l-Á

Ã

,t

t.l,
l -')

t-4,
I-5,
I-6,

x

t-2,
t-3,
I.4,
f_i
t-6

¡-1,
I1
t-J,
I-4,
T-{

T-6

l-1,
l-2,
t-3.
r-4,
l-5,
t-Á

l-)
I-3,
I-4,
t-5,
I-6.

t-,
'f_1

I-4,
I-5,
'I-6
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e. Mais de 50% das áreas que inundam são naturalmente suscetiveis à inundação. Parte

delas não contå. com sistema de drenagem urbana - corespondentes às áreas de ocupação

por invasão - e a outra parte, sofre com a deficiência ou inadequaSo desse sistema.

f. O sistema de drenagem urbana e de equipamentos indusriais e viários ainda carece de

aj ustes de engenharia para adequação às peculiaridades da dinâmica hidrológica local.

Bueiros não são soluções para áreas de refluxo do freático, assim como canaletas de

drenagem podem ser mal dimensionadas para vales est¡eitos e íngremes; comportas para

controle de cheias precisam ser resistentes à maresia, que exige constânte manutenção.
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6, Considerações finais

Tendo como objetivo cent¡al deste trabalho entender os elementos atuantes nos

processos de inundações em zonas estuarinas, foram levantadas três hipóteses de trabalho, a

saber: (i) que elementos naturais e antrópicos estariam envolvidos nesses processos,

interagindo sob diversas escalas espaço-temporais de manifestação, conforme ilustra a

Figura 4; (ii) que as marés seriam elementos fundamentais na compreensão desses

processos em zonas estuarinas; e que (iii) a intervenção antrópica teria grande importância

na ocorr6encia desses processos, especialmente no c¿tso da Região Metropolitana da

Baixada Santista e no município de Cubatão.

A partir dos resultados obtidos, considera-se que as hipóteses de trabalho foram

testadas com sucesso, dent¡o da abordagem teórico-metodológica proposta. No entanto, é

importante dizer que este foi apenas um dos diversos c¿minhos disponíveis para se estudar

as inundações, a depender do enfoque que se lhe quer dar. Trabalhos como o de Pepe

(2000), Francisco (1993 a e b), Alves Filho (2001), Seabra (1987) e Souz¿ (1998) bem

exemplifrcam essa questão. Mas o quese quer ressaltar neste trabalho é que a intervenção

no meio fisico e sócio-econômico para tr¿tar com a problemática das inundações deve

abordar todas estas ópticas e quantas outras surgirem, do ponto de vista da integração. O

meio em que as inundações é um só, nah:ral e antrópico ao mesmo tempo. Promover um

processo analítico para estudar elementos isolados do sistema em que elas oc,orrem requer a

consciência de que a solução para o problema não é unilateral do ponto de vista da ciência

ou da técnica, ou mesmo da política. É aí que entra o processo de síntese, a capacidade de

se agfegar dados e informações analíticos para, novamente, reconstruir o todo e sua

maneira de observá-lo. É assim que a ciência constrói a visão de mundo do homem - ou

deveria.

Assim, para se elaborar um estudo integrado, neln sempre se dispõe de dados em

formato adequado e igualmente confiáveis para todas as disciplinas integrantes da ciência.

Neste sentido, entende-se a colaboração desta pesquisa em se trabalhar com a realidade dos

dados, muitas vezes escâssos e de má qualidade de produção e ou apresentação, com falhas,

generalizações e contradições.
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Sugere-se, como desdobramento deste t¡abalho, ao fomecer uma cópia ao

COMDEC-Cubatão, que seus técnicos mantenham uma ficha de c¿dastro sistemâtico

desses eventos, já que têm acesso aos dados de fontes oficiais e de aparelhos medidores das

indústrias instaladas em Cubatão. As variáveis registradas seriam prectpitação

pluviométrica acumulada em 24 hs, níveis de ma¡é (preamares), vazões de turbinamento da

Henry Borden, dura$o dos eventos, locais (pontos) atingidos, Seria interessante o

acréscimo de dados sobre os danos sociais e econômicos.

Outro desdobramento de trabalho, como sugestäo, é a implantação e manutenção

de um fluviômetros no baixo curso dos rios que drenam para o estuário, especialmente um a

monta¡te da confluência do Rio Cubatão com o canal de vazão da Henry Borden, bem

como a instalação de uma rede de piezômetros nesse setor da bacia do Rio Cubatão para

compreensão do comportamento das águas subtenâneas na dinâmica estuarina e,

consequentemente, na ocorrência de inundações, escorregamentos e outros fenômenos

geodinâmicos,
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Refinaria
.,Toneladas de pedras, lama c

'Eor\cos de árvorcs, arrastadas por
rchuvas intensas na rcgião da Serra
.Velha, quc dcsviaram o lcito do
Rio das Pedras, parararn, desdc
a madrugada de ontem, a Reñ-
naria Presidente Bernardes, uma
das maiores do País. Apenas uma
unidade.localiz¿da no ponto mais
afastado do mono - a Ugav -'continua produzindo gasolina de

. avlaçao.

Da SuoEl de Cubalåo

O superintendente da RPBC,
engenheiro lvam Passos Vinhas,
disse que chegou à refrnaria'às 6.
horas de ontem e deparou-se com
um quadro desolador: tudo es¡--;a
tomado por lama, desde -, r.¡nida-
des de produção, até as salas dos
computadores, a agéncia bancária

le o restaurante.
1. "Tive vontade de chorar. Em
30 anos de refinaria, nunca vi uma
.situação como esla".
' A suspensão da produçáo de
gasolina, derivados, gás, diesel c

_out¡as matérias-primas para in-
-dústria de transformaçáo náo afe-
'tará o mercado, porque existem
estoques e condiçóes de outras Íer
finarias reporem as faltas. Passos
Vinhas não sabe quando a RPBC
voltará a operar normalmente.
nem tem condiçóes ainda dc ava-
liar os prejuízos.

Apesar da força das águas e da
intensidade pluviométrica. ne-
nhuma unidade foi direramente
afetada, nem os rrabalhadores fo-
ram atingrdos. Equipcs rjc opcrd-
nos comcçaram onlem mcsmo a

e irundada e contabiþsaprc

Comerciantes

Depois da chuva, o superintendente Vinhas constata a destruição: toneladas lixo e lama em toda a extensâo da refinaria

exigem

remover a lama, desobstruir pas-
sagens de água e, postcriormente.
alevisar equipamentos, antes de
colocá-los novamente em opera-
çáo.

Lama - A inundação ocorreu
durante a madrugada de segunda-
feira. quando o indice dc precioi.

Da !ditoriã Loc¿i

Os comercilnrcs do Gonzaga
qucrem a limpeza imediata tlos
bueiros. As ruas Bahra. Pcmam-

Terça-feira, 8 de feverciro de 1994 -

iantes do fünzaga
limpeza de galerias

tação pluviomérrrca chegou a ùg
milÍmetros na regáo senana pro.
ximo à refinaria, num pe nodo de
24 horas. Choveu mais do que o
esperado pela Defesa Civil de Cu-
batão para feverei¡o: !12,j mmt
24 horas.

A unidade da Petrobrás apro.
veita. para uso de resfriamento

Bain¡cs

to aos bueiros. ele garantiu que há
meses o trabalho náo é feito pela
Administraçåo.

O despachante Sérgio Dias re-
cordou euc a última limoeza gran-

as ruas intarnas
água sc acu.
troncOs; Cntlc
mazenamcnlo'dc
meios de fazer a'

dos equipamenrol, a agua oo nio
das Pedras, que desce pela encos-
ta do trecho da Serra do Mar onde
fica a Estrada Velha. Para rcduzir
o impacto dessas co¡redeiras.
construiu trés barragens.

O volume das chuvas foi ráo
intenso que passou sobre as barra-
gens. arrastou pedras e tronco de

A maioria das ruas de Cuba-
táo ficou com um metro de água,
em média, por causa das chùvas
de domingo e segunda.feira.
Grande parte da populaçáo pas-
sou:t notte acordada. tentando
salva¡ os móveis, na áree cen-
tral. Pela manhä. quando o Rio

o reshurÀnte
do, a RPBC
scus funcionários-
dc chuva, cm I
a provocar um
previstos para a
gunda-feira. j

'.1
Carbocloro -

inteiros de Cubatão ficam alagados

também tCve a
pelas chuvas em t
queda de barreir¿'
tâção dc energia

'tria utiliza altos

árvores de grande pone, destruiu
o Hono Floresral da refinaria e
espalhou todo esse material pelas
áreas de tanques e unidades. Uma
represa de quatro metros de pro-
fundidade, onde a RPBC reserva
água límpida pa¡a uso indusrrial,
foi tomada pela lama. Os canais
de drenagem estão obstruídos e

gia na produção de c

dos). Entre as 19 ho
go e as 8 horas de
pitaçâo pluv
18? milímetros. As
das de chuva

de

mentos que, além
subestaçáo, levanóci¡

So do fornecimento
inunda¡am, com lai
pátio da fábrica e os
nagem pluvial fica
Os empregados da
t¡abaÌharam du¡ante
drugada na limpeza
A produção foi
partir das 4 horas de
ra. conforme o
sa. Dante Grioaio.
nos nos equipamen

çäo e nenhum ope
rido.

cipal de Defesa Civil
do de alena no

O transbordamento
loes desabrigou dez
estão alojadas na I
Cleantes de Moura.

Nas paredes das
(in Ta<l /(ncÁ\ fi¡nu



ete¡psr uc vpL¡a- ouranle a mactrugada clr -qunda.
nos começaram ontem mesmo a fcira. quando o ridice dr. :ecipi-

Comerciantes do C,o nzaga 
,

exigem limpeza de galeriä i*r,öi:'jåîïåîïs.ïr::

os comerci¡¡res do Gonzaga ï:ïì.î,f"i1* niao é reitå peh 3"f*:*f:*fl^"i:fl:-i{"vr Lu¡rrsrç¡d¡ss uu uonzaga Administraçáo. sou a noite 
""orá"d., t¿;;;ã;querem a limpcza imediata dos O ¡".-",ix,-,. eÁ.;^ n:^- _^ , <rtvar ar ÁA,,^;- - - !

lï:"';f":n å""1'".:I^.-^"î:: *,dü'"äiñTnñ";;"i. l;i.-þ.iå,üi,ì¡e, quando o Rio
*::'#j.;,:11^o,"-11-î";,,L':- ;i'"* Ë;"i;:ï,"iJ"'."ä ö"ü"L-i¿'ii,.*ii ""i:iïåä:,rv¡¡¡vstrsçt(xra-

å1iU'åT.igså1,Ë,i,ij'ji:i ¡!-11 .1"^eã"1q.;;;;; T:"t".d.;;; a".r,""i,.!-ñî

D¿ Edito,ìa Locar ro aos bueiros,.ele garantiu que * i l? i"'å',ij"":ï:lîÍ:::i.i;:;

ras, Manoel vuino, Euc[dã ' r¡e'¡s¡ vv awrrrçwu rra sËsdqaçnuva.aDartlr
c,rnha a a Þ.a¡È*^-¡--,^:,"-" gestão de Oswaldo Justo. das 8 horas, deixou lamå ouicunhaeapraçrFemandespache- ucrÃuu lama oue

co são as mais ssfveis ¿ c¡,u*." - A proprietária do Cerealist" T,::"1::: e-operários da Preiei-são as mais ss¡'veis à chuva. l\ propr¡etária dO CerealiSta ,,,-- ::^:--_'_:tvrq¡rvJ ud r¡çrel-
Desde leel ¡ Sociedade,d. Cinelândia, rsabet Mancebo, já ä1.",äà:I:iå.1i.*iil.;,t"Ì:migos do Gonzala pede a colocou obstáculos com
hsrir'i¡'n r.. r¡á¡ ^r,,.,;^r ¡^ 30centímerro< n, ""r_r.TlT"Íj 

.. cos da- Defcsa Ci"ilio"ãn"ää¡,Ãiã"i ;;-õ"";á;;;;ã;": ;i;*,;ü¡,;åË ä'"äå i: 3l':":i9.-1l19re"da, tecni-
substituição o. '.ã.Jr,l""riå 3ocentímetros n;;"i.*.^d-:l^ìiï -: äåi,1?'à:i:""tjå1;:::"ïïåibairro, p-or nitlsuporiar mais o belecimento. Na loja as prareler- ve ñô,,^^c ra.ri-^_^_.-- : ,
volume de águaa iegiáo. Como ras estáo suspensas, ,lo-:.:::::: ia.rää;r"ri'lãï::::fi.t?::o Gonzaga 

-n- é atendido, os prevenir das encbcntes que costu- ;;i::,"ï:-";
volume de águaa regiáo. Como ras esrlo susPensas, tudo para se ,..ã;. ;;,J'o Gonzaga-n- é atendido, o.s 1:.:1t^9:::Tlcrìtesqlecostu- ;i"-i;lä;"ì".o Uonzaga næ e alendt(lo. os P¡vverr¡¡ qds cncncnresqle costu- riu lCvCmente.
comerciaátes Focuram minimi- mam_afctar a Rua Bahia com a - --':-'-
zar a situaçãõ providenciando Rua Tolentino Filguciras. o prefeito José osvaldo pas-
'eles mesmos e hpcza das ruas. O comerciante Nclson Ribeiro- sarelli dissc que está preocupaão
E mais: por vtæs contratam em- da Ribeiro.s r"r"s.¡ü.-r"lã'toi com o nívcl-do rcsir"atOr¡ã ãã
presas particùcs para desobs- ser comum o 

""."ä.nto'¿o Lrno- Rio d¡s Pcdras, pois há ri¡co dc
trufrcm a. s¡6 dc tlgua dc seus to na Rua Euctides da ðinil;;. ruPtur¡¡ or rcpréra. ,q á¡u¡ e¡táestabelecimcm- pro¡miaaães ã-e zu;¡"i.;å; üî scndo desvi¡ir p.r. r- úrin,

Os comerci¡tes ainda rela- l"."rdr,.pti'sÞ;;-å;;r;;;_ I:ory Bordcn 
"'"..o"¿".p"iõtam que o tcqorål do fim de moaregiao'vivãu..o,o.nio..l_ Rio Cubatâo.

:311i {^g !o-ux9.nr9ir1i1o tico,.leñbro¡ que às 12 horas de Técnicos do rnstituto Gcoró-malor por tcr'æilccido duran- domingo a chuia não-era muita, gico do Gãverno do Estado fa-te a madrugsth- caso ocorra-d,u- .", "iri"r pioxinas oa rrag tn- ã.* "r" r¡.tã¡a nos bairros-co-rantc o dia, !d o movimento de dependênciå esavamã;;;ür:' ;;,-;grï" d;, morros da Scrrapúblico nas rm alagadas e as
vendas pratie-.d;;;. -" ch¿*r-NaAvc.gy*iq: Íl[il;,",i"i;1råiÌåî,.""r,'"îton Luiz, o C¿nal 3 r

. tú,hpr_ o proprietário ;:.;;;å""#úffii:i: iliï,ti:Ìïlî*i,l*:lida Casa de rr*. nr¡iv. i'to¡1 ..ád; Td;îos'"-p*.n,o. ;ïlñï ilnaiçoes de csiabi_li:j.#åHti1î,ïåï f5¡";Ï!.:d:iLou qu" " ridade das cncosras.

O despachante Scrgro Dias re-. lsalvar os móveis, na área cen-

A unidade da perrobrás apro-
vetta. para uso de resfriamento

da Petrobrás apro' i",."'"qTäp""å,åi*ìj;;ä i"ï",":åö#'il.: äi:j::i ;:::ï.:iî'rff#:;"tîso de resfriamento gens. afrastou Dedras e tronco de de drenagcm estão obs¡ruidos e riclo ^/

Bairros inteiros de Cubatão ficam rhg;ffi ry

Ain;$pe$=j.f: :yi ¿g'" ¿" Ãáã,"i*¿i"-Å-å,]. p"-

;Ëï:ffi iffi 5ïä"',*1iî#*,*å:ïå:;;"*4,",*-^ry*:-s:ry{oeprc.
bclecimeno,¡¡* o

:::Î^P:iili. a.remover. Duj

ve poucos deslizamentos de bar-

uâ9- outro ponto de vazáo. fei

. Madeiranpù arqtibancadas d"r"aãgoffiîfiiãõ

lrandy Riba¡

rto, o temporal começoú na

Chuva afeta' *ud"ir* das

cipal de Defesa Ci
do de alena no Múñicioio.

O transbordamento'do
lóes desabrigou dez pesso¿5
estáo alojadas na Escola 7,

. D¡ Edhoria Lool

.1{s *u* que tém cafdo na rc-
grâo, pnnopalDcnte as dos últimos
ors.' cstáo causando estragos no
maoetralne do piso das arquiban-
cao¿ui quc cstão scndo ûontadzs
no Jæé Menino; para os desñles
de (àrnaval. O piso, confccciona-
do conr.d¡apas dc'madcirit, apre-*no Y{*_.p"ç"t estragadæ por
causa da infltraçâo de áeua.

O problcma mo$&ì q-uc nesscs

l,Oefæa Civil ansiderou a situaçáo como 6tâdo ¿e atena

Cleantes de Moura, Vila
Nas paredes das c¿sæ r

Sâo Joié (Socó) ficou a n<

@ffi'ããiõ-acima da

tardc dc domingo e se estendcu
pela madrugada de segunda-fei-
ra. Dcrrubou cinco-bar¡acos
(quatro na Pcdreira Mantiquei_
ra, junto à Cosipa c um na ôota

das portas. Na confluêncii
avenidas Cruzeiro do Sul

Natural

Manins Fontes, n'o baino

c/ 4 unid

me¡o e
rio seit¡ãô ão ðãà¡
ñõssa'Sãriliõrää a-taì

pontos o risco de acidentes é gran-
oe, porque as chapæ estáo enta-
quccidas e certamente náo supor-
tarão-o pcso das pessoas que vão
assßtú aos dcsfiles. A questáo é
que. muitas d"s peps sáo usadas
c Je scruram para montar estru_
turas cmrouros eventos. O mate-
rial, dcsgastado pelo uso e casti-
gaclo por dias de foncs chuvæ, in-
tercalados porpcrfodos de sol caus-
ticaotc, está sc. descolando.

. 
SubCitrþlo- De acordo com

LEI

pîñEritõ"gas õõ¡¡ás-de:l
riilhas sob os trilhoi-dó

-ra-tinga-PiaçlgrfCTã. 
-Of

Mychajlo Halajko Júnior (
disse que isso se deve tan

senli¡am

95), cujos moradores foram
abrigados cE cåsas de parentcs.

Por ca'na da elcvaçåodo índicc
pluviométrico (271,4 milfmctros
cm Z horas), a C.omisEâo Muni-

Longa Vida
Vida I litro

por isso. O ve¡eado¡ João
de França Abreu (?FL)
do prcfcito um proieto r

QUI

Parmesão I

o arquircb C-arlos pntes, que se
encontra vitoriando as obras no
local, ontcm å ta¡de, æ peças da¡i-
¡cadâs serão suhiturdas. Ele dissc
que a emprca rcsponsável já foi
comuniråda c sc comprometeu de
trocar as óapæ danificadas.

O arquitcto dissc ainda que Ëo
logo as drapas scjam trocadas scrá
realizado o tcstc de scgurança, pelo
Corpo dc Bombeiros. Quanto ao
andamento dos trabalhos, prates
assegura quc cstá dcntro do crono.

100 g..

Tipo Cotta

terrompido de madrugada,
pcdir à Dersa que rcfaø o ¡

370 g.

mado por aldiãuÞedrãysa
gem da Union Carbide foi p

que o

iloto

mente rompida.

p/ fat

lplfa

coN(

grama, apesar das ctruvæ.

In3r€ssæ no fim - A
taria de Cultura (Secult) infc
ontem que restam poucos ing
para o dæfilc de Carnaval.
podem ser adouiridos nas
de samba e na ôm;s;o de
val, no Teatro de Cultura.
os interessados só
ingressos de CF!$ 5 mil, pc

9l Cnt ¡ mil, segundo'a
¡á estáo esgoudos.

¡1 1.000

Concentn
1.0(
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Då Sucuñal de Cubatáo

,ä*fli[l'ffi
ui'i:ti¡t*i',:*ii:'i*:

tig*fçl'tiffi
äi*'ffi fi'ii',i}lî;T#irT

da selra
a Brasflia feita tli:T'""T,
L'.l"oiÏiü'ä",L:9x"::mi;

petsoas

r*lx**¡stl**,,*

erta
scos
a rnanu-

:xistentes
Adminis-

roromisso
o¿" tç9¡'
rgia e Sa-

nando diì
ientido dc

as dos ca-

'"iäJã;i"tt" do Mar'
åftåt ¿t t;"tnçáo nas cn'

scos,.rl"'l#î.f{*î}}:{ti"il
a rnanu- Rio Pcrequê'-

fi [ilr ti:ç9.::i:u"'¿ËT!iül
';ä;;;;; äìì-tià'" ' r"n"radas dé pcdras cat'

;'å;'iïôl' ;,ni;; Scrralorrar'ri,iJffi
rgia e Sa- cobriu, leva'
nãndo tia águas, os u,""itot d" p.á::ï:t^(i:
,"îi'¿. ¿" lii. tott"tut;'.t" J:å:ìä;;
as dos c¿t- Mudas e "t1"'iìi;il;;iJc vc¡o

(lc a Sccretarl
rlrrs dissc Ambíe nte ¡¡lrnistfava cursos'

¡*ffi '-*l*ïr*ir.,iiî'"+'l*l

e':r,lJkåixïulpqg*¡¡
o n te m,'t -t9:î:dr:'""'. 

dd:

iiu*i*ç'*iiiå'**:

govcrnador'

ffiiì:ffiËä{P"*1'l}'i.ii
i$äl iiï.Ëùo"' to""¡"¡o-

ñ'ï{lijÊf*ifi:îffi'

þtr'*iîiüåi":'#ii"""Ëj['

'ti Ë-ã""it de drcnagcm'

Chuüa d

*å#"{frf-f#
ilffi*tt+i¿***;xs'

l!'î;iil; iil,Tif,:?i.:ïååii,'i,ü'¿o' 
n"

Ï$$iffi
ut"'içao .trt 'iìå¡,t't,'u àe Cuhatao''fi*';i*tW
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ibilidade de a anlrga Þs-

iha (Caminho do Mar)
rda Para o trânslto. Iol
la onlcm Pelo Prcstoen-
:rsa, Álvaro Cabriele'
rrou a co¡niliva do go-
í Luiz A¡¡tónio FleurY
Litoral Sul (vcja na Pá-

). Além dc lcmbrar que

ã, nuto isto sáo altfssl-
refc tla cstatal <lissc quc

ri totalmente dcstrufdt'

"O Caminho do Mar até ser¡a

urr,o-"lt*nu¡¡"a' mas o investi'
i'Ëitä'i"tã *cuþerá'lo é altfssi-

ä:';fu; dissol a estrada não

.i"r""" condiçóes de segurança

i^-t"'."t ut¡r¡täda pelos motoris'
ir'.;. uì¡ttou Gäbriele' frus'

f *'*:::::!ä$""'"Ï';:::
J*"iri, ô". iizera tal Pedido em

expediente enviado ao Palácio

Passarelli teme novos deslizamentos na selra

Da Sucursal de Cubatåo

'eito do Cutrat¿io, Josd

Passarelli, te¡ne que' l¡as

; noras, novas chuvas
¿l Cidade e Provoquem
rntos na região da Serra
Por isso. quer que o go'
!-uiz Antdnio FleurY Fi-
: fecursos Para obras de

o, princiPalmente nos

)¡a.

aiuda ao dePutado fede'
:iói Mariano (PMDB) e

aomcteu que falaria com
rador. A área dos bair'
e da ,4gua Fria está den'
,serva florestal do Esta'

Barreiros, Cm si¡o v¡ccnlc' rur

;;;¡¡ñ;ã't, mais uma vez' Pelo
sovernador Fleury ' "As otrras so

í"t"ü'pãii¡it.daí Por causr das

chuvas. As Pessoas Precisam en-

äJ;; 
";; 

¿ imPossfvcl trabalhar
;;.iã; ];;'; .o''n um tcmPoral'
Ëi" ã¿ 

""n.lulda 
em 1994, a não

ãiãu" 
"r,u""t 

como as do último

ñnaf de semana continuem caln'

do", garantiu o governador'

clo c, mesmo que a Prefcitura ti-
vesse recursos, náo Poderta exe-

cutar €sses serviços, que compe'
rem ao Estado".

,?:ï,xlHå:i.'i:ïï'.fåå:r.1"å'"'J:i':"oJi¡:Ëiiî,åt
:,","d"'¿t*if jl¿:it,i".læfi l"l#';;öiå!.äü,i:l*:
i:"¿"i,îiå'i'"',ïli,lïi'å,ï""åiL-;i;iii;ig
*ii:ri:"iruii:':i;. tli:tfffimo volume de {gua que ç8¡u "--'',---o, 

i:¡sop de fe¡i
ffi ;Ë;-l'o du"È'tå¿" v"tt'"; Try:fT:ï,Tl 1."hretn. comobre o lrecno uu cr"'"' '!'tll ðtttt"nto¿uviaAnchlctq'como
atrás da Refinaria President -- .--,,-¡tq-feire. Essa
åiå'"::ff J:li',ffi rää;íå;;*lfr^"::^'"'",*tl;',i',[2f iållålÍÍi;X"**trii:ä* ;.d ä:ili. E:, r::::ti.Íf"[:
:ft 

'fu 
;;l*:*î,.ïlli;åîllli.l.l1,,ä'jil,ë,*::".'i:i:ljj;

Ders8, oev€m vlf se rr6r'd¡¡v Yc-

ia " tia¡t"¿" santiôts ccrc¡ dc

330 mil vclculos durante os Prl-
meiros dias de Cam¡val',' i

i"-óì"t itt¡""r na Balxada ó dc'
*ii;;;'t¡t; S;rra dcvcrá utiliza¡
;;';;;i;; Rodovia dos Imlgran'
;;;. ä;; 

" 
Pista Nortc (9s9çn;

à;i;idt Ànchieta csttr blo'
oueadä ao tráfego Para servlços

äË-t*""rc"c¡oã dL retirada de

sóes. Se houver deslizamenlos nas

;;;. " 
efeito cascata fard com

que um barraco ca¡a,sotlre o ou-

¡ro. Tcmo Pelo Plor ' | .

;iïiJ,ü:iåi.ïäi;;ä;i'g:lL:.1"Æp.:l'îlîi;,"",iiif ii
l??ä lå'åi, *l *i:i i:iffi : ("Psöît;r't ãn t" m m"'m-o desc" r-¡;"iäi;üääï ;ä: éãu",t¡¡o. cu'to" .ryT5::j:Y:

A Petrobrás deverá gastar ccr'
*'ã" US¡ 4 milhõcs (CR$ 2 bi'
lhõ"t) ilt; remover 5 mil tonela'

ä.t ¿:"i"."' Pcdras e troncos de

¡**.tã"" ¿isceram a Serra do

üåi 
"tt"it"¿ot 

Pela violência das

lcuas do Córrcgo das Pedras' no

ütTÃli* ¿" se-m a n a, ob ri gl¡ ndo

i'ätiãlü"c¿o da Rcfinaria Presi'

dcite Bernardes, em Cubatâo'
A estimativa foi feita ontem P€-

lo'rup"iint"ndente da RPBC'
i""n Þu.tot Vinhas, ao avaliar a

;im.d, durantc visita do Prefci'
iol;'J'osvaldo Passarelli e do

àìr"tot-"*""rtivo do Ccntro dc

iniierac¡o e Desvolvimcnto Em-

"iårãi¡ri't 
(cide), Décio de Paula

'l-rit" Nou".., à área afetada'
Ooerários de emPreiteiras con-

trata:das pcla Pctrobrás rcmovem

" ."i"ttt't 
e, dcsde a ma¡hil dc

sesunda-feira, abrcm um novo

l"ii" out" que o Córrego das Pe-

dìas retorne ao antigo traçadoa

P"i"r"i"t"nt", técnicós da RPBC

åii.nt". a limPeza de unidades

de produçáo de derivados de Pe-

rróleo tomadas Pela lama'
O ensenheiro Simão Korn' as'

sistente?o suPerintendenle, disse

àue até o finai cla scmana a.refina-

ilã uotrar¿ a funcionar, inicial-
mente bombeando a Produçáo
acumulada em tanques Para a Ba-

san c TedeP e, a Partir de se-gun-

da-feira, retorrìaln à oPeraçao as

unidacles de destilaçáo, vácuo e

cooue. A fábrica Parou durante

a maarugada de segunda-feira'
ãoi-.uur""¡u. só funciona a uni'
hadc tie Gasolina de Aviaçao'

Carneiros - A violéncia das

ásuas destruiu o Hor¡o Florestal

ãã-nPsc, um recanto integrado

à vesetaçáo tíPica da Serra do

vui,""n¿ä os emPregados da refi'
naria Promoviam churrasco em

ocasióLs festivas. Morreram na

enchente l6 carneiros'-"O-iuoerintendente da RPBC
disse oue será construfda uma mu-

r"irto å" pedras, na árca do antigo

Petobrás gußtalr.CR$ zbi Pqry limPar

.v. rvÈ. I t.t
do ¡oluclonado o

..lcntc no Km 46. Casc
.'vas forlcs, c¡sc trccho
novamcntc

r l4h3O dc ontcm, !
.;. Anchict¡ era feit¡ cm
: fercntcs das duas
: tor¡stas seguiam pela di
. te até o Km 44 (Curva d

onde recebiam nova

to/o2l f!
.0+/0">
rsa'

tacoma

horto. para conduzir as úguas do uma demonstraeeé a"ltöii!ätiål
ä"ó;;:'"ã:-";;;ãïå""¿oîioiu' ãäå" "o' 

runciohários,* f:t13',
rio de-grande porte' A tempes' þ¡{5' r" ì

tade serviu p"r, a"ton,t'u'iu" 
-'Ñåo 

foi o úníco elogio 9i,tigi99
o sisfema de segurança 

" 
u ""ut;l' por represenlantes de indústrias

;-*ü;.ì;c;i.tü"'ptrucomis- å utt"ãdottt de cubatão' por

äi;ïñ;";il-ã s"it" ¿o rt'i"t, cuu'a du ação durante as chuvas'

;:"' Ëå;;;:,;"'"'ãå, i"n'i'"ã": ö;t"'',' o'dire.tor da Solorrico'

Os tanques qu" nortutt"ntt ut- õàifon f"fotatelti-' deståcou o tr8-

mazenam di"s"t, gusor,na e'ã"li- ütì'rtã'-¿t "er"ador 
Sônio'Célio

vados estavam cheios dc á;";-,-; [pËLlq*'¿"t1"çltdl::::::
äïä;;; i,np".,o da-lama, Àada ãè scaunda'fcira; procurou

#; ;;;ì;;;;...' Ñ"" r'"* t""qu'i 3 
"ãn'"e"¡u"¡¡"da 

das aútoridadcs

äiJi;il.'M;', " "un"r¡t"iiã'à" ftã t"ãu'i' ót riscos da cnchcntc

;:r'it"i;*Ït:i:iål;;i;ä*:lir",;:""1,'i'¿iïf iili'li
em vários pontos. "ttå'i¡utl"" 

c a da Copebrás' o
""þ;;;; \¡;il.s disse que o entu- titt"tt de dre nagcm do Rio Pia-

r,i,f 

"x'lf 

'åå,J::;¡i;ì;:î,:oï;ffåïl::ö:rîäi?iü1ff :Ti],i
i'Ë'érËü,i''i p"rà ätrt'o'. õl'"- eìi" a" .y!9 dörlogi' aretando

feito vai usar a maior pt't"' do Ëssas indústrias' os dirigentes do

,i.ìîriti * vll" såo ¡*¿. 
''- 

--- ð-r"tp t .: prefeito José-osvaldo
"'î;Ë;i;:lïiiia ao prerei' naiiäretti qier-em que I pcna c9

.."ä'iå.uit åã pieslaeåte aa loque tubulaçóes dc maior porte

ä;.".;;:';î;rtijo'c"rtos rlinri' nËi. ttttrto ¿a rodovia¡ onde o

#iïtll,; õïDb], n" ."gunàt- ii*egoncou interrompidoduran-

ftira, foi rccebida por lvan como te horas' 
'

dc Santos que trabalha
, tão i uma tercem¡
de e trabalha cm

:... casoS, portanto; fazcm.
.;' ¡Santoì",dizomédico'
'" . ,lem rnrém- oue a bac''' . dera, porém, que a ua

-....ter sido trazid¡ Para a
jj ltslguém de fora, que

"¿:i 'oùpasssr férias, ou m<

Èr ooruma pcssot daqul
l, ijarrporqú" um dos inl
': gundoele, esteve
'i Rio de Janeiro.
.i;. ,1 r. '

,r, 'I)esde 82 - Dc
1i:,'r E¡vio'Atvcs Faria, o t

ri:i l, considcr¡do crradicado
r: dc Sõo Paulo, na

.'l,.RcsDsrcceu cm 82 e
:.r:'¡ó obrrreram os trés

I Um oasal de indige
ma ficar no jardim da

frente à Rua Ricardo
dois brigam conslante
zem sexo no jardim e

roupas no chuveirinho. tl

I O corte de uma
Rua Alfaia Rodrigues'
provocado o Proteslo da

ça. Os moradores da f
dem oue o Horto Plantc

'goiabe'ira no local. J
I Na Rua Princesa Isabcl

Rua Antônio Bento de

na Vila Belmiro, existe um

no asfalto há um ano'
rios da'SabeiP e da

estiveram no local, mas

providenciada qualquer o

lA Rua Piaul Precisa
bocas-de-lobo Para dar'r

úßua da chuva. No rf ltim,o

,r'1. 
"a 

t"tut foram inv
água. Os moradores t



feiao Ma¡cos i{trrônio pinto niås,
pfesidente da Comissão Munici-
pal de Defesa Civil, pe¡correu o
trecho inicial da eitrada, onde
os desbarrancamentos e a oueda
de parte da pista sáo maiores.
A partir do segundo qui¡ômetro
da estradâ a pista està intransi_
tável. O trabalho de remoção te-
râ que ser manual.

I
O vereador Josafá Balbino dos

q Santos (pFL) suspeita de algumav manobra nas comportas däs re_
presas Billings € dò Rio das pe_

,- 9t"., n-a madrugada de segunda_
terra, dtante do volume de água" que desceu pelas èncostas na Slcr_' ra do Mar, atingindo os bair¡os-

- cota e a região de Agua Fria, além
do trecho mais afetado da Serra' do Mar, dearás da Refinaria presi_

. dente Bernardes.

"Apesar da elevada precipita-
çáo pluviométrica, depois dãs 3
horas da madrugada de segunda-
feira diminulram as chuvasl Mes-
mo assim, a vazão da água au-
mentou na regiâo das cotas, se-
gundo afirmam moradores das
áreas mais atingidas. O aumento
foi repentino", assinala.

Josafd quer que o IPTe a Defe-

Desaruição - passarel¡i teme
que, pelo fato de a Dersa não
incluir a estrada como rota Drio-
ritá¡ia de tráfegó, na Baiiada
Santista, abandõne os servicos
de reforma, como fez com os"de
conservaçáo.

A estradâ está fechada ao trá-
fego desde 1989, embora apre-

Vereador suspeitå de manobra na Billings
sa Civil do Estado investiguem es-
sas denúncias,'que coincidem com
¡nformaçóes dadas na terça-feira
pe¡o prcfeiao José Osvaldo passa-
relli, de que estava sendo bom-
beada água da Represa do Rio
das Pedras (em nfvel mais baixo
que a Billings) diretamente Dara
a Usina Henry Borden e dal para
o Río Cubatáo.

Manobra - Esse volume ds
águas anormal manteve o ¡io
cheio até ontem. Os mais prejudi-
c_ados foram os moradores da
Agua Fria, nas margens do rio.
Naquele ponto, a água passou de
metro e meio de altu¡a, prejudi-
cando 2 mil pessoas.

O vereador reclama do Gover-
no do Estado o mesmo tioo de
ajuda econômica dado aos muni-
clpios de Perulbe e ltanhaém. Ao

apoio do jornal e rJc tocla a cr>
munidade da região para con- l.loic. ¡ìs e l¡o¡.asr¿encer o golcrna<Jor a nrart<lar sC Osval¡.lll l,ass:r¡cl

;::::11i; :'i wiii o/,iü"rill;,îiïliil{Ìï
-..9lfq' o vicc.-prcrcitá aissc l{cfinaria l,rcsiricnrcque técnicos do IP'I'deverão pcr- S".ro V"¡,n'" i ,ìiiicor¡er a Estrada Vclha para tla_ .t. Ri, t;";."ì;;, ;;borar um laudo tue orierre os ser- nrnis pr"juai"ìjì. iivtços da Dersa. Ele acha quc ulna cflr¡at¡t ||o rilljn¡o finn

6uincho montâdo sobre ,

cha¡si com
capâc¡dede de carga

contrá¡io do que afirmou a Dcfe-
sa Civil, nâo houve apcnas o desli-
zamento de urn barraco, lnas de
cinco, só na Cota 9-5. confonrrc
constâtou pessoal¡neo le. Da ¡nes-
ma forma, elc lccl¡nr¡r ljutla tlo
Estado para os rnor¡d()t cs dc dois
barrâcos na Favela rJa Mantic¡uei-
ra, so(errados, na scgundl-feira.

Josafá insistc que, por rnais quc
tenha chovido na Serra Velha. r¡
volume de águas quc desceu nclo
Córrego do Rio <ias pcdras,'ur¡¡
ponto de descarga da rc¡rlcsa, foi
muito grande, "É prcciso <ruc l
Eletropaulo c o DAED csélarc-
çåm essas dúvidas. Sc fo¡ vcrda_
de, há risco dc sc repctir csst nl¡t-
nobra de abertura dç colnportas,
afetando os bairros-coti¡. Ncssrr
regiáo, a população escapou viva
por EÍaça de Deus".

Até 4 mil k9 (motocicletås,
åutomóvei5 e utilítár¡os)

Acima de 4 mil a até t? mil kq
(cáminhóes e ónibu5)

Ac¡ma de 12 mil kg (carreta, cavalo_
mecånico e <aminhöes carredãdôs)

fonte: DER - Departahento de Ellrðd¿s de Rodåqem

Sobem Þrifas de socorro do DER
Da Ed¡toriâ Lo<ãl

O Departamento de Estradas
le Rodagem (DER) fixou novas
arifas para os serviços prestados
,or carro-guincho nas estradas
raulistas. A medida entrou em v¡-
or à zeÍo hora de ontem.
Para o motorista calcular o ore-

o do serviço prestado pelo carro-
u¡ncho, basta somar o valor de

Direrf,io <la I)ers

rìã() tef vcll)¿l 
l)¿ì

A Dcrsa ilrforuou
nola à lnr¡rrcrrsir qur
COnt n tCcltlìcrnçáO (
Velha rlo Mar, rj¡so I
viìdit. ull r¡tl)ítssî riam
os U$ 5 nrilhr)cs (Cl
lhocs) cst¡ til(los rccc
E r¡uc .a cstrada sofrr
danos conl as fortcr (
donringo ¡rassarlo c rr
giriam ntu¡to gítsto co
conteoçõcs (lc cncol¡
gcrÌt, p¡tv¡ntcnlo, sild
inrplan taçiio dc barrci[
creto.

pa¡a engâte
ou resgate
(em cR$)

tabela do engate ou resgate, ao
rcsultado da multiplicaçâo do nú-
mero de quilômetros rodados pc-
la taxa de quilometrage m.

Para pequenos percursos, infe-
¡io¡es a 20 quilômetros, a tarifa
a se¡ cobrada é cor¡espondente
a 20 quilômetros. Para o período
compreendido entre l8 e 6 horas
do dia seguinte, os valores da ta-
bel¿ sof¡em auéscimo de 20Vo.

5.518,95

lr¡ooDirl6

A Dcrsu lrcga quc a c¡
ja feclrada por caprichod
sa; "O Cantinho rlo ltl¡
tì jurisdiçáo cla l)cna, q
dc 91, c jrf cstava fccfirôj
go. A l)crsa nr¡r¡rto.c ¡ i
por rnotivos <Jc

Paulistana é

! Cólera - No p róximo dia 24,
às 14h30, no audítório da Secre-
taria de Higiene e Saúde (Sehig),
aconlecerá o segundo encontro
para a criaçáo da Comissáo Muni-
cipal contra a Cólera. No ano nas-
sado, ocor¡eram 26 casos e irés

Carota V

Lo<¡l

no Litoral

únicå.
dt¡¡¡n:

lra de
I ban-
þartitt

l¡ezi, dc Ifi ar¡os.
A irìvcnt Mari;t

Par¡kr. foi cscollirl¡ ¡

o pa'
possf.

r¿io 94. <lc l,clr¡¡1rc. Ill¡
concu¡so rcalizrttft ¡ rccl

deixe para
al náo será

fazé-lo,

ra lttaia rk¡ Cc¡¡l¡o. c
cortl a pit¡ ticipiìÇiio dc

Lrrciarrc Cil¡¡inr, rlc
radora (lc lla¡¡i¡âCflì.
títr¡ k) dc li f)riIccs¡.
l)aulistar¡it l-ctíciit 

^n

'. ..ó ISS..pglo iéÀ¡ime de esiima-
i;.rtivi{.iùêisálr:como donos de

,:.Öficil¡ås lnecánic-as, deve

20 lr¡os. ficou co¡¡ro I

^ 
CarolrÌ Sirrrplrtia 9.1,

f)r(íl)rias l)¡ìt (ic¡lur¡tL(, I

I'arrlir l)i (ìiorgio. dc lt
(lcrtc |la C' pitî1.

v¡l dt¡ llio dc J¡¡ciro c

Ver¿o 94. dc
colhida. hojc, às I

Mortgaguf - jl

co a tnì ¡{ll) rt¡
Sarntr¡, na I'raia tlo
dos ¡rrînritts, a
bcltl tlc rrcr trr o ch¡rw



í subíndn
Foß Rcitulb Fadgao

Clmpaonfto P¡uli¡tr
Sódc AJ

Sâûtos3r0RioBr¿ßo
Fcnoviária I ¡ 4 São Paulo

Ponusug2llA6érirå
Smto A-ndré I x I Cori¡thians

Pontc Prcta2 x 1Pa¡triru
ltuanolxlGuæi

U. S. Joào 3 r 2 Novorimtioo
Bnganrino t i t UogiUitim

Sric A{l
S. Cactano0x 1 Arâ{atuba

SáoJosclxlOlímPia
Taquaritiûga 2 x I lntcmacional

Pariguaçu I x 4 XV dc Pincicaba
NomtclrtSáoo¡lcnsc
Comcrcid2x2Jumtus

XVdcJaú3xlCao¡duva
BotaloSo I x0MarÍlia

(') Clasitiøção: l) Amçatuba,
25: 2) Sáo José' 23; 3) Juvcntus'
Botaioeo c XV dc Pirizba. ?1;

6) Paãguaç¡cnç' 20;7) Comcr-

cial, 19: E) Catanduva c Sãos-
tcu, 18; l0) lntcr' São CacÞno'
olímoia c XV de Jaú, 15; 14) Ta'
qrariiinga, 14; L5) Martia c No-

rocstc,13.

$ri. A'tf,
Ponuguæ2x2RioP¡cto

Nacionallx2Paulisu
lndcpcndcntc4¡lTmabi

B¡nctos I x L C. Pi¡halens
Â sor@ba4xlBaodcinnte
U.Bubarcnx0xlMirusol
Francana2xlUoiáoMogi

Corinthi¡arPP 3 x 2 S. Bemardo
Sáo Bcnlo I x 0Taubaré

(') Clæsificaçào: I) Rio Prero c

C- Pinhalcnsc. l{; 3) Ponugucsa

sntista c ,A.. Soræaba, 13:5) Pau-

lista. ll: 6) NÂcion¡i. Co¡rntrians
c Mrrassoì. lll g¡ U Bubarcrsc
e Baqdeiranic. Ì0: ll) Bar;ttos'
Francana c São Bcoro.9:11) Tau-
baté. lqdePcndente c U. Voei' 3:

li-l 1f,nùbr.6: LSì S Bc¡nardo <

æ, p-^"iro go! do sdntos

nûsrr{.tt um bom futebol: festa nLt

m tttn resultadt¡ que conLtenceu a t<trcida

de 1994 - A

ma c Lzio, 37; ó) Torino c

Los são para os
suÍqld,) ontcnì de quc haverir in-

troäissão rlc integrantes da dire-

lori:ì cm seu i:ablrlho. "Rc:rimen-

tc. surgiu tssc PJP(). m¡s cu des-

conhcçr> qulluuCl c()L¡l] n¿ss¿ sell-

lid.o.:ìi:r:. )c Jl{ue;.1ì ¡uiscr tc::i'
ia,)fnc:ai. te :,) nllnh:l Iil:tllt ': r'ltt

ct:b,tr:t. i:c.''l¡l lti:it:i'

l0; 8) Inter' 2E; 9)

Èonsia. Gcno"' Piaænza,
ti-î?: 14) Roma' ?6: 15) I
?3; 16) Rcggiana' 22; 17) 1

17; 18) Leac, 11.

CtrnPaooato E¡P'nhol
LaCoruña4rlBilbao
Barætona2x lTcuerifc
RcatMadristZValctrcie

Scvilla4r l lrgrotlcs
Giion2xlCclta

A TRIBLINA - Segunda-feira, 2g de março de 1994

Acidente de kânsiton

R. Sociedad I x I Valtccano

Albaccrc2xlLcrida i

jogaclores
presiÒu sull solidariedade ¡ Gug:ì'

que J.'rx,lu o jogc- Por c¡usil tle

urnl ii:eade nlt cor:r-esquertJa'
'' E:oc:llrn.rs quc. nlì pío\Ìûìe.paíti-

,i:l- eic :ll ::ic:lÌ :ùc';oc::1d()

Fratura -:::: 'rr'¡i'n':l':i' '

::;:::'' -::i:ril:-:; i'': ì'
-i:i. 1.J¿a:. 'i .ll":¡ri:r ::::¡ ;ic.l

Zuazoza3 x 0 Sanmdcf
Osæ-uóa0xlA.Mad¡id
Valladolid0x0Ovicdo

l'ì Classificaçáo: l) La Conr

ì¡, zl g.otoi". ¡t:3) R' Mad

+0: i) 7aragozz,36; 5) Atlc¡

]4; 6) Scvitta' 33: 7) Albætc'
8ì Tencrife, Sl:9) Valcnqa' lc
;.¿a¿ c Giion' 30;12) Racing'

13) Oviedo,28;14)
t5i A. Madrid, 25; 16) Lo8

c óclta, 24; 18) Valladolid c

¿a,22:20) Osuña' 18'

CåmPæmto
Benfica2¡lP-Fcncin I
Ponolx0Bclencnscs !
BoavistalxlAmadon I

Bcira-Mar 2 x I Salgwircl
Farcn*5x0Fa¡alicáo 1

Estoril0x2Setubal l
G. Viæntc0x0Madcin I

l'ì Clæsifieçåo: l) Bcn6e, {

ìl'Soonine, 38: 3) Pono' 37;

Bn.iista. 19: 5) Muíúmo' 2t;

ft ùlúl4Lt Þ/
PGLíC

Campaonato C:rioca
Fìùminc¡sc0r0Vasco

\.oita Rcdonda I x I Botafogo
FlamcngolrtOlaria

CåmPoonato Min€iro

Cru¿cr¡oir0\'ii¡\'¡'r
.ttlétrco-lC L x I Ànércr
t-'.:iLj¿r.c I 1 lì \lfcl<'\'
l_ l-cr1jnú¡3 il'r Ì \1lir,'..-

Guimarãcs. ?7: 7) Salgucirø'
Vicente c Farcnse. 24: l0) A:

dora- 13: Il) Bclencn*s c BcÍ}
\f3¡. :l: ti) Madeira. ll: l4) ScÉ

bai. l0: 1-i) Braga c P. FerßÍr
19: ll) Frma¡icão. tó; 18)

iJ

CamPænato ln9l6r

.À¡lcral j r i) Liverpooi
Bhcibu¡nlrlSwindon
Chclsea I r li Wcls H3m
Co!cn(rj-: r i Norsich
Êvcno¡i)r iTo(tenham
los*rchlxlQuctnsPul

Oldh¡m') r 0 \l3nchcster Ciq

Sheit:ci.l 0 r t) SouthamPton
winDlcdon i 10 Lceds

Home

tultofuteA,

-l: l) 'jlrLclhurn' l0: l) '{rst

devido

Cl:rssiiicrcio lt \1a

- r i irt:Dooi- :l: ll (ìuctrs
r: r \ , .\.i,)i Viì1.r. J¡ì: 9l \rr

J , \..¡cx:tlc. ¡il: 5) Lecds. l

rn morre afogado em vala

As fortes chuvas da madrueada
onre",' provocaram a mo.Ë de

Dã Reponageñ

homem, em Cubarão. Ele foi
:egado pelas águas. de rJentro
scu barracc. na Vila Fabril.

a enchente

rcro a ialeccr. :rfogado. numa
d3s prÕ:(Ì'rl;dades

.-\. ví!:rne ciramlv¡-sc Jcsé Ca¡
tic L;na. tinha ló anos e ùrf,

Ì0. Vila Fabnl.
De acorio com os vizinhos, Jo-

sé Carlos ciormia ¿m seu barraco.
quando occrieu a chuva eue inun-
dou a regiáo. A área oncij ele mo-
:ava for umr das :lais prejudica-
das. pr-.is Js Jguar .¡rrng.irrm dois
mc-lros dc:i:ura. À vírin]1. pc_ee
Jc su:prer:..ju:rntc o scn,:. irr
¡r::rs;;Jl ::i:¡ :.:::cnie ::r. ¡tc e

na Vila Fabril
A ocor¡ência foi atendicia.

local. pelo soldado pM Eds
com a viarura 21.4O5. Confor
explicou. José Carlos. aparer
rncntc. îao 3p!-cscntava !cs,.
rn¡s epc:tas sinais de afogamc:
O ccrp,, íoi levado earã o liirr.' \f:J:co Legal ,ir. Sanic.
ocor¡e:cie ioi ¡e,qisi:ada na Dr
o r,.i,, 'ì,' 4,,h.,,.ì^
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Defesa Civil decreta estado 
-"úloitoU?tffry

'It
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*mffiffi*ffiff*lmff*ill$nrffiffi
f,frlffiÏ*fi,iffi i:'ffiiliif"i"iffi lî':."''',îï{it''ffifr:.,# :
Moradores do Parque Continen'
i;i"';;;;;; das Banrleiras' Hu-

ì"i¡,,rîËã."titá' enr Sáo vicen-

i.^ i".futom das constantes en-

ä'.;ì;'ä; '"'s 
dos ba.irros Eles

;;;;;t" surgimcnto tle cloenças

como a lcPtosPtrose'

[: xctrrsionisras hospccla<los no úl-

Rddio Clube.cot ".J11t::Iîiàiìã"tuot¿t constantementedo

s l¡ll,rn':ï iåi:iül,.,:que faz. io1 qu: 
?

ä.L;ï;ï'äZqna Noroeste já ro-

ram comunicaoas'

Ë:å: : l^ï"îîi3"i" 
I x.,u".*

invada

r;f't
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f 
;ç xr.reras dunnre o!

f,vão.l\{as.porsone.oalxo.meanep¡eltodo.Tinhades-

ffi:ïïhï ;;**[-*i*äffi **-Amffi Whciada Rua São Sil- cristóvão. afirmou que esta'a ali'ia- inicià do mês desabou pane de uma I l,ido mooo. Por muito
hä;';;;"."'"";;;;;i da por sua casa não ter sido atingida. mansão condenada. o 

"c.sso 
a ¡rna l I

Iriäi"" ïU",]är" * "Nós não ouvimos nada de maaÀ.,ga- não esrá inrerrompido. i :

f;,"fi]i * 
"iài", "å da. mas quando r."ro.i-'ì' ri"ãL o presidenre da Defesa ci'it. José 

I

io com plástico. para montão de terra e pedras no meio do Luiz Rocha. disse gue há riscos de 
I

ies de água. nlolro. A Prefeitura esre'e aqui hoie novos deslizamentos nos morros dos

imos uma grande e disse que não ."..."4-;.;';; åii'Í:ïi::#få*"ì;ïj:j:'; t-arias,nrcrs cte Scìct t-icet
oø o esti'ador Geni- Gracas a Deus' nã<-¡ aconreceu no¿ã"- A^::;r, d'e quarta-feira choveu das pera farta de rimpeza do can¿

ioresroS em Água Fria 4i;ri:,,i:ifi,"åïr:r,{:J: iî.;ffi"5,tffi:
isatoe cuoatâo Risco -A recião da Água Fria é '"iT ;'-i]äfilåå1'åî:ffi::i. -earerias, ma-c J muira su.jeira" ci
das chuvas,provocou densamente povoada. e não há um vários bairros esta'am ilhados de',il Gomes. que onlem matou uma c(

¡eeião da Agua Fria. leva¡tamento preciso do número de doaoala,eamentoderuaseavenidas. nulo-au de seu cstabelecimenro.
hansbordamento do rnvasores. A Secrctaria de Meio Um dos bainos mais atingidos foi o Valdinei p1a-la, residente

[ut tto entre a Rodo- Ambienrc estima em menos de 300 o Japuí, onde a principal 
^"r.nøu 

¿! mesma rua. no -s¿õ, ¿irr. que al¡
ñtes e a estação de número de famílias ali alojadas. u.èsro. a Tupiniquins, ficou cori moradores acabam colaborandoì
üà da Sabesp. Técni- embora o vereador Romeu Maga- vários trechoJsubmersos. o estado de abandono do ba:

lCivil que tent¿ì.ram lhães- presidcnte da Câmara, teiha "Moro aqui há 30 anos e cada dia jogando lixo e até móveis velho
iflias desabri,gadas, demonstrado preocupação com a sone está pior", queixou-se o comercian_ canal de drenaqem. ..A 

á-eua não

[..fo.urn expulsos u de perto de mil famílias ali residentes. te Amadeu Þereira Gomes, proprie- para onde escoar e acabamos i
[o¡adores revohados A Prefeitura vem rentando há três tário de um ba¡ na Rua Antônio Fer_ dos". Ele tambénl há pediu à prt

[da Secretaria Esta- anos recuPerar o piso da estrada de nandes, que ontem mais se parecia tura a remoção de sucatas de ve
lAmbiente,^que até acesso. para permitir o ingresso de com.um rio.."Entra e sai prèfeito. Ios abandonados junto à esq,

fft19u a reforma da ambulâncias, carros de bombeiros . continua tudo igual. Sempre que com a Avenida Papi Joao XXvl
pal Elias Tarzur, que da Polícia. Porém, a Secretaria de chove a rua fica alagada". A Prefeitura vem realizanc
rya floresal do Esta- lvleio Ambiente resiste à autorização , Amadeu Gomes perdeu as conr2ç limpeza das valas de algumasão. sob o argumento de que facilitaràas de quantas_vezes solicitou providên- do Japuí, mas, segundo Fábia A
,trut: intempestiva invasoes na medida .r q;;;;ï; cias à Prefeitura. Ele un.riu qr. u, Marcacci. da Rua Três. I50. isso
, a Defesa Civil não a melhoria da estrada. Ëamilias ali lrequentes inundações são provoca- resolve o problema. ..Esse 

é o
de avaliar os danos residentesjá chegaram a pedir auxû

T""r.,yff.:ä,,f: åîirfåïi{i"d:::'#fîå PM aruará no parqr-
P¿tâo, que nos perío_ não têm como tomar conducão oara
$ rrequlnte-ente ¿o chegar à escota ,nrt, o;"ó;;":i; - - 

Para 
-evitar 

novas invasões no cia de um fbti.iot milirar 24 h

P:j:t-1t de vítimas. vila Fabril. Morro do Parque Prainha, onde há por dia. Arualmcnte. há apenas
i-lamilras se vissem A Secret¿ria e a Prefeitura deve- 1er¡a 

de_30 casas interditadas pela vigilante municipal na guarita iri.dos barracos mais rãoanunciarenrbreve;;;;;";"ç- Defesa civil, o prefeito Luiz carlos lada na Rua Sarurnino cle Beira do rio' para se do Palo ¿e cuuatáo, qr. å"".r"ï. Luca Pedro esrá solicirando apoio à único acesso ao bai'o.de vizinhos situadas remoção dos moradoi"; ;;;g-"; polícia Miritar. Ele quer r.f*çu, a SegundoLuca.ovigilanre,alér

"attos' 
Fria p'ara ¿t*t t"it '*git"t' segurança no local com a permanên- perrnanecer na guanta, faz o mo¡::



vas. A Dcfesa Civil foi chamada
para atcnder a dcz casoe dc dcsliza-
Írilos nos fl¡offos Parqrc hainhs,
Japuí. Ilha Porchat, ltu¿ré c dos

. -BaÈosas. Várias famílies tiveram

1 quc dcixar suas cås:rs cm árcas de
:,lisco c proorar abrigo m rcsidência

de parentes e amigos. À situação
i .também p€rnaneceu c¡ítica nos

; bainos que sofreram alagÐentos.

: Só no Mono Parque kainha há

. 32 casas inærditadas pcla Defesa

, Civil- Escorregamcntos dc lama c
pedras ameaçam duas moradias na

'Rua Saturnino de Brito, 5?6.
¡- -Quando chove não úÁ para dormi¡
L-ìos.segado. Qualquer barulhinho e a
i ]genæ pula da cama", 6sse Odair
fts¡¿¡6, que vive com ¡ mulhcr e

-crs hlhos em uûn c¿rs¡¡ cm constru---*ão entre as duas morad¡s condena-
3¿s. -Tenho medo de qrc a c'<a dos
!fundos dcsabe sobrc a ninha".
! es cscadarias que scrpenreiam

ãnorro acima se tr¿nsfamaram cm
]ascatas. A força das áF" dcst¡uiu

!þcgraus c colocou abai¡o um muro

Tdc arrimo dc cinco ¡r¡ctæ dc aln¡ra,

$rpondo os prÊcários ¡liccrces de

3må c¿sa em consruçfr- Ainda na

$.ua Sanmino dc Briro, d¡¡ra do n"

f6. bouve deslizamcno de terra c
q¡må pedra pode rola ribanceira

¡abaixo e atingir urn¡ noradia já
2¡dcsoopada pela Dcfcs¡ Gú!.

No trccho sem pavir¡cntação.
da Saturnino de Bri¡o, a cnxur-
rada abriu uma valctr ra pista c

1- corTocu boa panc der oargcns.
. O motorista guc plssar pclo- local devc rcdobrar r atcnção
"parå Eão cair nos bu¡æos.

NoJapuí, as tuasfrcamm abgùs, oferecen¿o riscos tanto Pra pdætræ quatxo Pra motorLçtas

: Atenç5o - A Defcsa Civil
Eantcrc ontã¡ o e9¡òdÊ afcûÉo

' 'oa 
Cidada -A sit ..ção ¿ FÊocspa¡_

'.'¡c porquc lrá prcryis¡o ft miq 6i¡ç6
i. dias dc.chuva", cou rlou o prÊsi-
;.d¿trtÊ de Dcfcsa Civil José Luiz
¡ Rocha, cn{uanto inspainava ercas
!4{.

ã Alagamento prejudica diversos bairros
4 _'.::-

! .. e fotæ ciuva quc caiu áù¿oæ' Cooo¡ção, æsidcnte no o" EOZ. geográfrio. Muitas crianças csrão "lIá quaro a¡o€ èr-t* þdiado'
;odo o dia dc ontco Írrocou alagÊ , A cxcmplo dc outros moradorcs com docnças de pcle". ao p'rcfcito l¡ca a limpeza do î-¡"t .

Sncoroseoinúncrasr¡seavc¡¡idas .ala Ja¡dcl Fllho, Josefa construiu Desolado, Vy'eltoD Carvalho doDiqucSáCararinadcMoris,Eâs.
3-aos Uairros Cidadc Ìil&tica, fapuf.. urna rnurÊta na enrada dc iua casa Medeiros, da Rua Nove,301, conta- aré aiora clc não tomou ù¡çcr :
'-Yila Valcnça" Vilå Ffrâ c Parquc para tcntar se livra¡ d"r coßta¡tes bilizava os prejuízos no infcio da providência", reclamou o vereadoi.]
t-São Vicent . Muiu pcrdcram inundaçõcs. "De nada adianta a '¡ardé 

dc ontem. "Pcrdi tudo: gcla- l¡izAntôniodæsentos(FTB),r6i-'
l-rnóvcis c eleuodoméd¡s. '. muraa- A água peném pelas ncha- dcþ armários, dormitório. E Jpior dcr¡æ m Rua Ca¡t6 Cromcs. 

'

iÍ'No Japuf. a Ru¡terdcl Filho, duras da parcde. Êstõu com os quenaoUparaquemrcclamar-. NaVitaValcoç.aáguacobriuas
''ondc houvc o regilro dc seis móvcissobrcblocos".' NoParqueSãoVicentc,aGcchc ruas Frciras Cu¡ma¡aes, Quinting
. casos de . hepatitc ¡as últimas . .' Elicæ Vicira d¡ Silva. rcsidentc Mundo da Criança rcve quc fcchar Boc¿irfve" Júlio Plestcs c suas rani-
''scmanas, dcsapareccr sob a água no n" 97, foi obrigada a ca¡rêgâ¡ as ponas. O nfvel da água subiu versais.. "Pagamos um imposto
, dà chuva misturadr ao csgoto. no colo o filho Félix, dë 6 anos, t2¡þ que atingiu pane dos alimen- absurdo e a Prefeiû¡r¿ nada faz pa¡a' "Pago RS 260,00 ¡b IPTU para para que o garoto pudesse chègar þs armazenados na despensa- Mui-. resolver o problema". dissc Pauto
' viver dentro d'águr É uma ver- à escol¿ sem mothar o uniformc, tos estabelecimentos comerciais dos Santoi Morgan, residenE na

aa¡ha" 
^- 

r-.r^- k-f- Þ-å^-- ..^ 
-:-L- 

GtL- :¡ ^-^^.. L:^l^ i--!¡- -e^ t,-^:^-^--

mcradc, dcvido a prcblemæ detect¿-
dosjunto à esação de tratamento, no
Rio Cubatão, O abasæcimen¡o. con-
tudo, pode sofrcr nova redução. na
hipótesc de as churas continuuem.

Segundo o supcrintcndene rcgio-
nal da Sabesp. Francisco Corrca. as

águas do rio cstavam tuflas. talvez

dc risco no Morro do Japu! no iní- meia-noitc dc quinta-fcira chovcu
cio da a¡da 143,6 mm. "O fndicc acumulado cm

Scguodo Rocha, das 12 hor¿s à _ rrês dias chcga a 295,2mm quando o

Captação de água foi
Da S@el de CtJba6o

A Sabesp suspendeu ontem,
durantc todo o dia. a captação de
águas do Rio Cuba¡ão, por causa da
grandc quanúdade dc barro. detritos
c suþra, dæorrcnte dc um evcntual
rompimento dc ba¡reiras no trecho
dc cxploração de areia. em São Bcr-
nardo do Campo, conforme infoma-
ções passadas à Gomissão Munici-
pal de Defcsa Civil dc Cubatão. A
empresa mântcve um a¡ de mistério,
s¿m dculha¡ informações, durante
todo o dia- rccomendando apcnas
quc os moradorÊs da Baixada San-
tisø cconomizasscm água-

O vcreado¡ Romeu Magalhães,

Francisco Conea
pes da Sabesp

aceiúvel seria 50 mm", afirmou. ffilt'ffij;åor?ïi
Na llha Porchat, rnais pcdras pc¡corrru toda a áreå dc nrananciais.

e lama desceram pela encosta vcriñc¡¡rdo dc um ponto privilegia-
atingindo parte da Alamcda do (no viedu¡o da Rodovia dos lm!
Paulo Gonçalvcs, no mcsmo grânrcssobrcoRioCubatão)gueas
local onde no início do mês uma lagoas ondc esrão depositados resí-
mansão condenada desabou par- duos.químicos róricos no antigo
cialmcn¡e. Uma ala da mansão lixão d¿ PrÊfeiturÀ no Valc dc
corre o risco de ruir sobre a ala:¡' Pilõcq r¡azavam di¡c¡amentr para o

rando a qualidade ¿a
haja necessidade, q
pode ser reduzido. 4
mal é de 1.2 mebq!'
segundo. Com a

2 meuos cúbicos

mcda, mas o local não foi inier- ,

Rio Cubatâo.
O ponto de

ditado ao tráfego.
Outro dcslizamento bloqueou

parcialmcntc a Est¡ada do Hono,
acesso ao rescrvatório dc água
da Sabesp. Iá ¡o Morro dos Bar-
bosas, houvc pcqucnos dcsmoro-
namcntos ao longo da Avc¡id¡
Getúlio Vargas, mas o accsEo
não foi intcrrompido.

está cerca dc um
da estaçåo de
Sabcsp.

Dúvidas -que a Sabcsp tenha

der a captação de

- Cqno des-

No fim do enconlro' às

ras de onlem. os Parlicip¿
revelaram muito otimis¡as
aos resultados. ComPare'

solenidade de encerramer

retor administ¡ativo da '

Carlos Eduardo Bueno I

represenlando o Presider
celo Azeredo. que esra

rior. e o rePresentante d

xada dos Esudos Unidor

sil. A¡thur Muirhead'

contaminação do
duos guímicos.

conjunto'

rtc São Þulo foi

rárias co-

ra@o barrcnta das

criada c os seus

çfo de margens e
Agua Fria deixava¡¡'d
bidez da água capbrh

dc d,c¿c¡¡rbro de

lralamento e a

POSSe em

representa acod

Embora a Sabesp

presença da
lações, em Cubatåo,
que os reserva

etoria do SoPe

tomados pelo
problomas nas

ondc há extràção dê

rios da Sabcsp
cer que, se a água

t¿ vai ser suspenso

c lnformá-

pofque as rcsefvas

pda emPresa

Eduardo

b Fr¿l repre-

& Sindicato

vo com os rabalhadores

Da mesma forma' Ad

ca a disPosição da dircç

oanhia Ponuária em col

a implantação definitiv
de Gesrão de Mão-de'
mo). criado Pcla I'-ei de

fo dos Ponos.do Estâ-

1993 Por lu-
assinada

é operadora

r gré4ualifi'

Otimismo - O c

cciro da CodcsP está <

o futuro Proximo do t
dsu. Neste mês el'

Estados Unidos' mant

com emPrcsários c cc

do Banco Mundial, <

cm Santos. no mès c

Conferência dc Avali
ccsso de Modemiz$

A sua exPeoativa é

acredia que tanto a:

como as cxPolaçõcs
muito mais a Panir de

m SoPcsP

comPor a

dc um

demonsra

ùê+^^)^* *

$¡c þm Por
(x¡tfas col-

cm

colai-

horas. O confcrcnci
fcssor Hélio Ferna¡
Rocha Santos, da U'

to será na Avenid
t5l. na cobcnura.
público, quc Podt
dianre a doação d

alimento não Perec.

Club
Pfomù'

do
às 17



¡ noitc tle quar-
C:.rssanclra

J chanradas Por
dc ontem. a

preocupa<las

dcslizamentos,
e a Prescnça de

panhia <Ie Engenharia de Tnifego
(CET) até que sejam retiradas as
pedras e lama da pista.

Obras - Para tentar amenizar
os riscos, a Prefeitura pretende inve-
stir nos morros R$ I milhão em
obras, reparos e serviços de
manutenção. As prioridades de cada
baino loram discutidas entre a
Regional e os moradores dos
núcleos.

A iniciativa fazparte do Plano de
Obras 96/97, onde estão incluídos
serviços de drenagem e restauração
da vala centraì do Morro do
Pacheco; a recuperação do acesso ao
Morro da Penha; e a drenagem e a
pavimentação das ruas Santa Mar-

de arrimo que

Penha atingiu a
rica 153, onde

as. Eram 20
n quando os

I ouviram um
"Às pedras
em cima das

na Braz. casada

um tle seis anos

e meio. "Mesmo

¡.Ìv)

garida, Nossa Senhora de Guadalupe

ta,

s:

b [ "lzi

tll!
ciat

ção
la er

llhlter Mcllo

No São Bento, o baranco foí coberto com pl^tico para euítar infiltrações, que é um rßco constante nos clemaßmonos dct ,

tle unz mtrt,¡ cle c¿rritno ¿tsst4stoll os moraclores

zamento no São Bento
Bc;itti. na madrugada

nt() dè terrâ no

l()u {)r mOrAdores
Þreensi..os. .\ porção

::;:!üt1;:,H,

ll:- :oterrado algu_
ìjcini no sooé 

-do

J,r ¡¡1¡.-rn OO; ¿lr
i,r. \1¿s. D()r sorte.ù.¡--¿.-r: J ltfiìt ¡ltiiìr3m

val Cândido da Silva. ''trlas não nos

preocupamos porque pensamos que

fosse um trcvão. Na manhã seguin-
te. quando lui ao quintal. senti feha
de algumas árvores que ñcavam
atrás do muro. Quando olhei para

baixo. me arrepiei rodo. Tinha des-

pencrcio iucio lj para bai:io''.

Da Sucursal ce Sâc Vicenie

A Comissar'r de Defesa Civil
decietou es¡ado de atencão em São
Viccnte em razão cias fbnes chu.,as
que crstigam a Cirirde desde :r noire
.ic ,¡urrt¿-rira. \¿ Ilha Porchat. um
,ie.lizlmento de lrrna e peciras atin-

São Vicente tem bairros ilhados

Guarujá tem ff,
de estrada bloqu

Da Sucursal cle Guarujé

Um grande deslizamentr
na madrugada de ontem, I

de lh15, no morro entre as
Pitangueiras e Astririas, em
edifício Sobre as Ondas, bl
pista da Estrada General
que liga as duas pnias. N
registro de acidente _iá que
hora, o trecho estava des
função da intensidade das
Prefeitura decretou estado
na região dos morros.

Os tuncionários da Prefe
técnicos da Defes¿ Civi
muito trabalho dur¿nte tod;
de ontem para remover c

grande volume de terra e r
se desceu da encosta_

O diretor da Defesa C
Tognini. disse que esse nãc

meiro deslizamento no
citou dois f-atores para e

causas da queda de terrr
Primeiro. ¿s fones chur rs t
na região nas úlrimas hort
em um di¿. chor eu I I I mil
c:niro tlc Cuaruii. incìuil
do desiizl¡¡enro. \l En
rc.';\rr r,1,r rrn¡ in, lic.' ri'.,1

I a disposição, yolu¡4e considerado
f ie3erva estrâtéeica". A Sabesp
sólicitou à Ceæsb uma avaliago
sobre a dualidade do líquido.

:#|,*.,



Prevençõo

al provoca esta
deixou 27 famílias desabrigadas et
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Da S¡¡crrscl riscos rle d¿slizatn'
lvfrs- o verelttlor

o
m

Ìlj; ïJi;'il-'WnÐ iiliÏï"'i;';
ä';ìffinìl; ¡. Fawla do Pinhal isso provocado p

.lã ilittn¡t, na região do Crotão d:r zt e em decorrcn

ä;;;il'ö; deiabriga'los estio to de bueiros

;"J;;t;;,i,J;. pela Pr-efcitura' ern ltnrginertt,o qu'

crsa de ouenres-e amigos e deve¡u cillr umâ cnuYa

;ïtäJ;;At qu"i,iottttt'o Dcodoroquc

risco tle deslizamento erecute tlireilo
""4;;;;i;;ú; de barracos no sobstruçio de

cuiiu'¿. u¡n'rio - que pratica- aind:r hlvi:r ágtr

ü.'äîiiiiJ; nos últimos três Vila Sio José'

ino, -.òlo.r.rn 
risco cercl tle 5

rnil oessoas. As chuvas provocit- Sem solu-çãt

ä;''.";;'ìtbé"t.';ue,1" tle'barteitas concorda P¡¡r;

;;'i;i;'üi;'ì;õota 200 - so- nio tem culpr'

b;;;;.'ttt" c um burruco. setn f;t- te ' "Situnç'5cs

iei uirtntts - e al¡lgarunt ruus cttt pctirlrn no pus

rodir :l Citl¡d¿. O pnmeiro desliz:l- ltìlnlstraçocs r

o

C
)arreir
terra. I

Deodo- c

PMDB) v

ilizou a c

'Choveu s

rs 30 rni- ¿

uliciente I

¡ve clsos
nvadir:rm
Jificuld:¡-
os. Tudo
tle.linrpe-
rluplfnen-
,-rlc-lobo.
:í quando
da".
Preftitura
ço de dc-
;. Ontem,
:m ruls cl:r

Serra nãtl
Prclcitum

t il sut Pllf-
;su i se rc-
l t¡utrls:ltJ-
ocorrer dc

: unr:¡ Citla-

cntls à con-
r cont inten-
)tros coln a
ntre as 14 è
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rluc dillÌilìtlirr!ìì t)\ tl irn\turlì(ì\
c:rrr5ld0\ Pclrt ellrtr lti'

å sitttrç:itr criJcncttttt r n"cct'

sitlrrl.- de:t l)crs:t ltl:tr''::tr r: prs-

5r!ctì\ ll() erlttr:iro eentrrl Jt ctlll'
cril,r. ,t,iu npclìxs P:lrs illclìdL'r Ù:l-

',rr tlc tttltrgùncir. ttl:ts ¡lrrr llttt-
ribìlit;rr :r tlì:ttl,,Ltll tlur rcicult's'
l)clltr.ìrdruretrtc estrcltlìr' L'\irl\
rìJ\):ltÈlì\. lccll:rd:ts aÙnl {)1"¡'ieu-

irrr rl": pl.l:rrerr ¡hcirr' tlc .'i"lur'
,ri,r n,,,,,t,letrì \) fùtr)t lì\l J¡ ,tttllltrt

ro de Almeida Chagas

a

discorda. Ele re
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' ï;;i;;ii; ,l,ï:[ njï::ï; .,"1'ol'.îXllJ'l,T\ r I I ta, se () Jguâcclr¡) qL
f i"l i ;;:";;;;;ìi'."e irídtr nr regiio sidade.de ll
irtnttltt scrrrnr. scri:rtn benl mair'lrcs os nì:¡tè :1ll:¡ dc

merconl
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A'att.teaça de deslízante,ttos tttolit¡ou a rentoçäo r/e
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Pó1
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,.'' O pólo de fertilizarrtes de Cuba-

ode
: tão fìcou parcialmente inundado
I na noite de quarta-feira, por causa' da.maré alta, das chuvase clo co-

lapso do sistema de drenagem no
Vale do Rìo Mogi. A causa clesses

'transtornos foi o capim acumuladoj nâ.beira da estrada, próximo ao
Rio Piaçaguera, que não fb.i reco-
lhido pelas empreiteiras que traba-

.lþ,ryt, Lpl Jrerviços de capinação,
ffiÞIç.q¡ttralq. çqm a Dersa.
ffi-Oi''ôniUuö e, veículos parricul a-

fertil izantes

.Igs_ que transportam trabalhadores
das fábricas fìcaram retidos por
,hrais ¿e duas horas na estrada. As

quc dirniuuiranr os tratìst()t.n()s
causados pelas chuvas.

A situaçäo eviclenciou a lìcccs-
sidade de a Dersa alargar. as pas-
sagen.s no canteiro central de colt-
creto, não apenas para atender ca-
sos de enrergência, nìas para pos-
sibilitar a ntanobra <Jos veícúlos.
Demasiadamente estreitas, essas
passagen.s, fechadas conr obstácu-
los de plástico cheios de iígua,
não pernritem o retonlo de ônibus
e caminhões.

Prejuízos 
- O diretor. rcgional

do Centro da.s Indú.strias clo Estado
de São Paulo (Ciesp) ern Cubatiio,
Rolrerto Gozzi, tlisse que as inclús-
trias estão contabilizanclo os pr.e-
juízos causados pelas inunclação.
TodaS as f¿íbricas tiveralrr p¿ìrte (las
instalações inundada.s. A nlaior
prejudicada foi a Solorrico.

O Ciesp deverá solicitar à Der-
sa mais rigor na fiscalização do

¡ águas da chuva, repre.sadas pelo li-
.xo nos canais, encobriram a pista e
invadiranr vários carros. Soinente
por volta das 19 horas, com a in-
tervenção da Dersa e da.Polfcia
Rodoviária, que abriranr passagens
no canteiro central da estrada, im-

'þlantãndo um sistema que aprovei-
üava apenas as pistas à esquerda, é

27./Ltntílicts ttct l;a¿'ala elo pinl.tctl ck¡ Ì[irctnclct

também é, afe

Ruas ficam intransitáveis em ltanh aé,m
i ' Da Sucursctl
t.

: As fortes chuvas que vênr cairr-
do 

-na 
região desde a últinra quar-

ta-feira. estão provocando sérios
transtornos em Itanhaém. As ruas
iuas ficaram totalmente alagadas e
ðheias, ãe lama, dificultinclo o
trânsito de vefculos.

tl ltlrIllo tlns etrr¡rlcilcir.its c¡rrc r.ca-
lizanr os scrviç<ls clc lirrr¡lczit clos
c¿r¡r¿ris rlc rllcrragcrn. I)¿r l¡tcsnra
f'ornla, olici¿rr¿i ìr l)rcf'eitur.a ¡rara
t¡rrc tlllrigtrc os [r¿rrr¿rtlt¡ciros ¿ro

lorrgo tlu l)línio rlc eueiroz. a
nranto¡ o Cìtirrego do Indio livr.c
tl<¡ lixo c¡rrc é lançu<lrl conr fj.c-
quôncia nesse loc¿rl.

Ontcnr pcla rrrarrhã, o¡reriir.ios cla
G¿rlvíio Ilrrgcrrhllia, rrrrra errr¡rr.ci-
tcila coutnrt¿rda pela l)cr.sa, cilrue-
çaratìì a lcnlovct' o ca¡lirrr abaltclo-
naclo clcsrlc it sctììltìa ¡tassada, rlc-
pois dc unr sct'viço rlc cnrpição rrrul
l'e ito. 4 L)cl'.sa cs(¿i scnrlo cr¡nsirlc-
raclu cul¡rlcla ¡tclos trirtrirlh¿rdor.cs c
rlirigcntes clo pólo, ¡tor caLrsa clo li-
xo c cJessc capirn lcticìo n<ts can¿ris
<lc cl,rerragcrn ao lo¡lgo rlo Crir.r'cgo
rlo lrrrlio (rnarginirl à I,línio rlc
Quciroz.) c llo calltcilo ccntr'¿rl cl¿r

l.(106
N¿r

[a, se

¿irc¿r u

serriur

, Na Avenida Marginal da lìoclovia
Padre Manuel da Nóbrega surgiranr
grandes buracos e foranl observaclos
¡nuitos pontos alagados, sobretudo
no trecho onde o trânsito é desvia-
do, entre o Savoy e. o Centro. O
grande nú¡nero de cantinhõcs pesa-
dos que trafegarn pelo local contri-
bui para a destruiça1o do asfalto, Que
não te¡n condições de ab.sorver a de-
ma¡rda cle trírfego da rodovia.
t O Jardinr Fazendinha foi unt dos

.locais mais atingidos pelas chuvas.-Na 
Rua João Pedro Orsi as águas

atingiram quase rneio metro dé al-
tura, revoltando os moradores. Luci
Martiolli e seu ma¡ido, Dirceu Ma¡-
tiolli, foram obrigados a deixa¡ scus
respectivos locais de trabalho para
salvar seus. pertences na casa ónde

E,strada Ct¡bat¿ìrl-Cualuj¿i etìtrc as I
lãbricas cla Solorlico e cla Cilncrrto ,'

Votol'¡ultilll

ieside¡n, nir n". 125. "Toda chuva
forte rcsulta nisso: atrorrecilucnto c
¡nedo. Não sabemos o que varnos
þncontrar à noite, e por isio tivenl<¡s
'quc antecipar a volta para a casa.
IMorarnos há dez anos aqui, c sem-
pre foi assim. Não aguentamos

,mais". disse Luci,

,,'r,,,, ,l,i

Agr

A clrr¡ '

lcrnl os I

f)¡ ¡rilr (ìr'¿¡

l)llt¡rc cl

csgolo t|il
tr'¿rrtsl<lllI
clcixand<r
I\4uitas ca
las iiguas.
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cont a iígr
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A ttøtgitnl'clct t|'lctttttel c{ct Abbrcga.fbi ttnta rl.t.s t,itt.s ntttis crt.sri,qrtr¡rs

Mnstnir¡r f nrrli¡tr ¡\rrrrír.;r-.r I lrììr',".,' ,,;.\ ,t,,...,,,r.,.. .t,. ,t.....,,.....,.. .t.. r) ..r..

Cob
[:rn Mot

tlrtrbórrr u¡l
sórios tlc ¡r

tlirs clluv¡rs
A tliì ¡r tic¡¡.
iígtrir c o a¡l
c itr'¿tnlrr.s, ¿t

ct irrnç'irs. ctt
llrtin os os ¡n



i.bê
',-J)JJ

rTlTEtr\A

ondtr: ¡t()\ !rJrif,\ Dr-ii:

dcs rticLrio¡ 
_qua \i itn,

.rdtrr ir drr: l;nir;rntl'
¡c n". I.01-1:illrr¿ r'

i cniico. Ä Dci:si Cii ii

efiura de compofias na Billings inunda fueado pó10 de Cubatão
Da Su¡ ur.stt,i

æmporal de ontem. asso.
que a Emae (em-
riu a Elerropaulo
da Usi¡ra Hidrelé-

Borden) iaz com

; -; rt)ij:', t¡ ti,ít!',,:Ji',,¡r, :,:1,

lrrn\'¡roíd()u. Jlat3taj() rlil¡lr. ru¿.
r:r-'iu:Ìr e rt rt'l¡:s ilartld;ri

Área continental 
- ,\.s ehu.,¿s

ii::nOim Ca\ti!¡tram os mil¡eiio:-.-t
rji'. coniuntos Parquc Continenlel
: ilumatiá. \o orintciro. a i\\ini-
11¿ Cenrral íic<¡u intransltárc! cn

Represa Billings -

pelcialmenæ a fábrica

para retular o
Desse fes€n'atono

e também alagou os
ao prílo indus-

provocando gran-

do pólo, o volume
scm a conrribuição

repreg - causou es-
s de solo nas encostas
Piaçaguera onde se

) I\'r;a/a ri¡(-\ )l!; l)a'rÌ,t.,t;1, !a., ,

\ mrì\ Irrcho:. \aSUndo r, ;n(\ird!.r
Jo:rj C¿rrlos dc'Ândradc. "Å \1:u:,-
zul pcns;, cm ltrìÍ os ôn¡nu< i:u-j
<ievido a esscs problemas . cirs:r
lle. cob¡ando providências dtr ss-
e r( tirio Ja: .lciminrslr¡:r1:'. R:-
gionais. Davi \lendonça.

\o Humartá os buracos circlo:

da N{anriqueira.
à Companhia Si-

nâmentos, no uecho
Domênico Rangoni

(Cosipa).

ìmente

b Fansbordamento do
àc alagancato dos ca-
th pistas, Fovoc¿ndo

oo uecho c¡r¡ frente à
causa da abenura d¿s

), foram

- ¡' ótr:"

*a CitaAe

da Emae

- A manobr¿ é
semPre que o vo-

sobe na rcpresa- Se-
indusuial da Solor-

cic !ru:, prejudictrr:ln o\ mr)i(ìr\-
t¡:. \o J¡;dim Rto Brlnco Er:r;
g¿nia l!'i e que sai: d.- casl ¡L:l
r\prÍJ tr jrua trlir:r ni pinr ti,
la¡de. .\ré a ár¿¡ dt, C:nrrc, l;cou
i nu ndai¿

A C: d:de l ir eu. mair u ur¿
rez. os problcm3\ cau\¡do. paio

Moratelli, os alaga-
industrial e escritó

margens da rodovia
Rio Piaçaguera -

de fenilizantes

bém, porque a ru^
)âssagem das águas
a Rodovia Domênico
Pequena dimensão.
vem. há a¡os. ænøn-

o lransbordamento do Rio PiaçaSuera prouocou o alagamento 
" 

grandàs corrg"ttionamefltos na Estrada oo-e"tã norrg;i
do convencer a Dersa a aumenlar o
diâmeto da tubulação, sem sucesso.
Agol-4 tenla convencer a Ecovias. O
projero orignal da Secreraria dos
Transpones recomendava a constru-
ção de um viaduro a pani¡ desse re-
cho, passando por sobre o rio, que

r.L1\ I ii¡i -lli.¡i ). ,1:::.r.i;r.:,-

.: u nreciri¡ .istr't:tr .il C¡.-:t,,.

--'J::1 . \'f,\:. J!n:t" i" : :t:,:...,.
:,'. ìr:r:rr,'. Ilo: f,:ì.\, (.r - -

Ji:::\ f. ic i.,11.;;¡¡¡11,'. t;i.ri:::,-
.ir). s:Tt i;'11:r-rstrütu:t !' anì i\t-
lr:: il:dtqurCr)s. rììuiif,. \a-/r':
ondc ¡rntls harlan ma;rLu¿:t:it
ou canais naturais.

æri4 enüo, um ponrilhão regu.lar.
A mudança desse projeto. por

economia. acabou prejudicando o
polo e. principalnrcnre, a Solorrico,
que ontem à 17 hor¿s tinha a sua
área industrial ameaçada pelas
águas. com podas de maærial.

sr barr¿cos. segundo o presidente oa
Comissão ìr'fmicip:rl de Defesa Cir'il
tComdcc,. JoÉ Llilino Rosa Os Éc-
nicos do ór,qão convcnceram um¿
dar fa¡nilias a se abrigar em câsa da
parentes. no Jardrm 3l de \4arço.

Nessa favela (uma á¡ea invadi-
dâ de uma anriga pedreira defron-
te à Cosipa) r'ivem hoje cerca de
260 pessoas.

Os técnicos esl.io fazendo um
trabalho permanente de monitora-
mento dos bairros sob riscos de
maiores deslizamentos de fena.
dia¡te de pequenos deslocanentos
localizados nas encostas dos mor-
ros do Marzagão, Grorão da Ca-
choeir¿ e na;írea da Ága Fria-

Eles orient¿¡n os mor¿dores a se

abrigarem em casas de parentes e
amigos, caso suspeitem de que po-
derá ocorrer novos deslizamentos.
Os si¡ais são os tri¡camentos no so-
lo e o deslocamento de árvores. Ce
mo o boletim merereológico confr-
ma a perma.nência do período de
churzs. o nír'el dc aæn$o decretado
na seûìana passado pclo Plano Èê-
vendvo de Defesa Civil permalece.

Entupido - Mor¿dores da esr¡a-
d¿ de acesso ao antigo ü_:ião da he-
feinrra em Pilões queixaram-se, on-
tern- då falta de aten$o da kefeiru-
ra em relação ao entupimento de
uma manilha que conduz águas ser-
vidas e esgotos da á¡e¿ de mono D.ít

direção da Rio Cubatão. No ano
passado, a manilha - que 6ca em
lrenæ ao n'. 5.1 do Ba¡ do Sassá -foi desobstruída pelo sen'iço de
limpeza da Prefeirura. Onrem, a
moradora Dalva de Souz¿ acionou
o serviço de telefone 165. Os opc-
rários fonm ao local, mas não exe-
cu¡åram os serviços alegando que
não era problema deles (sic)".

As águas da reprasa, depois de
abcnas as comportas, descem da
serra pelo Cónego do Teoente e de
nos rnænDrtentes que engrossan ù
volumc do Rio Piaçagucra, provo-
ca¡do as e¡chenæs.

A Polícia Rodoviária foi obriga-

da a desvia¡ o trafego utilizando a
metade da pista senddo Cubatio-
Cosipa das 7 às 16 horas.

Deslizamelæ 
- Os deslizamen-

tos no Morro de Piaçaguer4 também
na iírea do pólo, não ctregaram a atin-
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