Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Felipe Kazuo Shimizu Suzuki

Avaliação dos referenciais legais quanto aos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em regiões
ocupadas da Zona de Amortecimento do Parque Estadual de
Ilhabela (SP)

São Paulo
2013

Felipe Kazuo Shimizu Suzuki

Avaliação dos referenciais legais quanto aos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em regiões ocupadas da Zona de Amortecimento do
Parque Estadual de Ilhabela (SP)
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Tecnologia Ambiental

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. Wolney Castilho Alves (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Wolney Castilho Alves (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Ângelo José Consoni (Membro)
Semasa – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André.
Prof. Dr Luciano Zanella (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Felipe Kazuo Shimizu Suzuki

Avaliação dos referenciais legais quanto aos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em regiões ocupadas
da Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela (SP)

Dissertação

de

Mestrado

apresentado

ao

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Tecnologia Ambiental.

Área de Concentração: Gestão Ambiental.

Orientador: Prof. Dr. Wolney Castilho Alves

São Paulo
Agosto/2013

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S968a

Suzuki, Felipe Kazuo Shimizu
Avaliação dos referenciais legais quanto aos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em regiões ocupadas da Zona de
Amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela (SP). / Felipe Kazuo Shimizu Suzuki.
São Paulo, 2013.
115p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Wolney Castilho Alves

1. Abastecimento de água 2. Esgoto sanitário 3. Saneamento básico 4. Zona de
amortecimento 5. Ilhabela (SP) 6. Proteção do meio ambiente 7. Tese I. Alves,
Wolney Castilho, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título

13- 68

CDU

628.1/.3(043)

AGRADECIMENTOS
À minha família por todo apoio e suporte, minha imensa gratidão.
Ao meu mestre Dr. Daisaku Ikeda e a Brasil Soka Gakkai Internacional, por me mostrar
o propósito da vida embasado nos valores mais grandiosos e humanísticos.
Em especial, à Geotech – Geotecnia Ambiental, Consultoria e Projetos Ltda. pelo
crescimento como profissional e pessoal, à convivência, por financiar, viabilizar este
mestrado e disponibilizar um trabalho realizado pela empresa como base para esta
Dissertação, que pude coordenar, principalmente pela oportunidade proporcionada
pelo Diretor Técnico Me. Clóvis Benvenuto.
À Prefeitura Municipal de Ilhabela – Secretaria de Meio Ambiente (Valdemir O.
Almeida, Rafael e equipe), ao Parque Estadual de Ilhabela, aos funcionários da
Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN – Ilhabela, por todo o apoio,
presteza, suporte e disponibilização de dados e recursos humanos.
À equipe da Geotech para realização do trabalho em Ilhabela, pelo trabalho em
equipe, aprendizado e amizade – André, Mauro, Marco, Yan, Danylo e demais.
Um especial agradecimento ao Me. Flávio Henrique Rodrigues (Itajubá), que atuou
junto comigo desde o início até a finalização deste trabalho da Geotech, por todos os
incentivos, apoio, aprendizado, profissionalismo e empenho exaustivo nos trabalhos
de campo e escritório. Destaco também o Eng. Rafael Hiroyuki Kusano por todo
aprendizado, apoio e empenho neste trabalho da Geotech.
Especialmente ao meu orientador Prof. Dr. Wolney Castilho Alves, por todos os
ensinamentos, incentivos, oportunidade e confiança. Minha gratidão.
Aos membros da banca de Qualificação e Defesa, Dr. Luciano Zanella e Dr. Ângelo
José Consoni, pelo imenso aprendizado. Ao mestrado do IPT pela oportunidade de
cursar um mestrado profissional, à secretaria por todas as orientações, prestação e
suporte. Aos professores pelo aprendizado e experiências compartilhadas. Aos alunos
pelos trabalhos realizados, experiências compartilhadas, aprendizados e amizade,
especificamente à turma 17 e especialmente a Paula e a Carol, pelo apoio até o final
desta Dissertação.
A todos que de alguma forma contribuíram para esta Dissertação, minha eterna
gratidão!

RESUMO

No Brasil ainda persiste a problemática da disponibilidade e da qualidade dos serviços
prestados relativos a abastecimento de água e esgotamento sanitário. Devido a isso,
foram estudadas áreas específicas no município de Ilhabela, mais precisamente, nos
bairros arredores do Parque Estadual de Ilhabela, que compreendem uma Zona de
Amortecimento Preliminar do Parque Estadual de Ilhabela, ainda não formalizada.
Esta zona também foi caracterizada, de modo a avaliar sua compatibilidade com os
zoneamentos vigentes. Os resultados demonstraram que os sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como seus instrumentos legais,
devem ser aplicados com adequações e adaptações para ambientes como das zonas
de amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral, devido às
características intrínsecas e vocações peculiares.

Palavras Chaves: saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, zona
de amortecimento, unidade de conservação ambiental.

ABSTRACT

Evaluation of legal references applied to public water supply and sewerage in
occupied regions of buffer zones of the Ilhabela State Park - PEIb (SP).

In Brazil there is still a problem related to sanitation (water supply and sewerage),
regarding the availability and quality of services. Because of this, it was studied specific
areas, more precisely, in the neighborhoods surrounding the Ilhabela State Park PEIb, comprising a preliminary buffer zone of PEIb. This area was also characterized
in order to assess their compatibility with the existing zoning in your coverage area.
The results demonstrated that systems of water supply and sewerage, as well as legal
instruments, should be applied, with adjustments and adaptations for environments
such as the buffer zones of protected areas, due to their intrinsic characteristics and
peculiar vocations.

Keywords: sanitation, water supply, sewerage, buffer zones, protected areas.
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1

INTRODUÇÃO

O Município de Ilhabela está localizado no Litoral Norte do Estado de São Paulo
e é composto por um arquipélago, cuja principal ilha, que abriga a área urbana do
município, Ilha de São Sebastião, apresenta um dos relevos mais acidentados do
Estado de São Paulo.
O município de Ilhabela possui área de 348 km², população de 28.196 hab.
(ALEXANDRE, 2011) e faz parte da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
do Litoral Norte – UGRHI 03.
Sua ilha principal tem 80,4% de sua área compreendida pelo Parque Estadual de
Ilhabela, uma unidade de conservação de proteção integral (SISTEMA DE
INFORMAÇÕES FLORESTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2001).
O Decreto Estadual 9414, de 20 de janeiro de 1977, que criou o Parque Estadual
de Ilhabela – PEIb, estabeleceu em seu artigo 2°, sua abrangência. Segundo este
decreto, na face da Ilha de São Sebastião, voltada para o canal de São Sebastião e o
continente, as áreas situadas entre as pontas das Canas e da Sela, entre as cotas
zero e 200 m, podem ser ocupadas seguindo-se as disposições do Plano Diretor de
Ilhabela (ILHABELA, 2006).
O PEIb segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC
(BRASIL, 2000) se enquadra como uma Unidade de Conservação – UC de Proteção
Integral.
Com crescimento populacional de 27% entre 2003 e 2012, segundo maior do
litoral do Estado, Ilhabela apresenta o pior Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos
da População Urbana de Municípios – ICTEM do litoral do Estado de São Paulo
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).
No município de Ilhabela, em relação à população total – 2010, tanto o índice de
atendimento com rede de água como de coleta de esgotos, de 77% e 5%,
respectivamente, estão abaixo dos valores médios do Estado de São Paulo de 91% e
72%, respectivamente, e da média brasileira, de 81% e 46%, (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2012).
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Segundo Formaggia (2008), destaca-se que em Ilhabela 25% da população de
Ilhabela é abastecida por Solução Alternativa de Abastecimento de água para
consumo humano – SAC, sendo 99% desse total sem tratamento.
O atendimento com infraestrutura de saneamento básico, no que diz respeito a
abastecimento de água e esgotamento sanitário, tende a ser mais deficiente, quanto
mais se afasta dos centros urbanos, sendo o caso de Ilhabela, nas regiões dos bairros
arredores do PEIb, onde se deve estabelecer sua zona de amortecimento. Essa
deficiência aliada às ocupações não controladas podem representar vetores de
pressão antrópica negativa sobre a UC, confrontando os objetivos de uma zona de
amortecimento de UC.
No entorno do PEIb, conforme a lei federal 9.985/200, são estabelecidas as zonas
de amortecimento, onde as atividades humanas (ocupação e uso dos recursos)
devem estar sujeitas a normas e restrições específicas, com propósito de minimizar
os impactos negativos sobre aquela unidade de conservação. Estas zonas de
amortecimento devem ter seus limites definidos pelo Plano de Manejo da Unidade de
Conservação, que definido formalmente, não poderá ser transformada em zona
urbana. Sendo que a instalação de redes de abastecimento de água e esgoto, energia
e infraestrutura urbana em unidades de conservação e suas zonas de amortecimento,
dependem de prévia aprovação do órgão responsável pela sua administração.
Atualmente, a zona de amortecimento do PEIb não está formalizada, uma vez que
seu Plano de Manejo está em elaboração.
O presente trabalho se debruça sobre a problemática do saneamento nas áreas
de transição entre a zona urbana e as unidades de conservação, que compreende a
zona de amortecimento, uma vez que as soluções tecnológicas para o saneamento
(abastecimento de água e esgotamento sanitário) dessas áreas é um campo que
conta com grande margem de indefinições.
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2

OBJETIVOS

Os objetivos dessa dissertação estão divididos em geral e específicos.

2.1

Geral

O objetivo geral é avaliar os referenciais legais, quanto aos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em regiões ocupadas na Zona de
Amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela (SP).

2.2

Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos alguns objetivos
específicos, descritos a seguir:
a) Avaliar o atendimento aos referenciais legais, normativos e técnicos
disponíveis relativos aos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário nas regiões ocupadas nos arredores do Parque
Estadual de Ilhabela (SP), nas sub-bacias hidrográficas 27 a 31;
b) Analisar a ZAP do PEIb com base nos zoneamentos vigentes na área de
estudo;
c) Avaliar a aplicabilidade dos referenciais legais pertinentes aos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário na Zona de Amortecimento
do PEIb;
d) Avaliar a influência dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário na delimitação e definição de restrições ambientais da zona de
amortecimento do PEIb.
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3

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método utilizado para esta Dissertação se baseou em revisão bibliográfica e
levantamento de dados complementares em campo, subsidiando estudo de caso.
Como referência bibliográfica principal foi utilizado o trabalho de Geotech (2011)
intitulado Relatório técnico do estudo das soluções de saneamento básico das subbacias

hidrográficas

dos

córregos:

Jabaquara,

Bicuíba,

Ilhabela/Cachoeira,

Paquera/Cego e São Sebastião/Frade – Identificação e localização das fossas e
contribuições de esgoto domiciliares nos cursos d’água e Identificação dos mananciais
e análise dos pontos de captação para abastecimento na Zona de Amortecimento
Preliminar do PEIb.
A partir dos resultados de Geotech (2011), organizou-se um banco de dados das
diversas informações levantadas, sendo posteriormente tratadas estatisticamente
para serem comparados quantitativamente e qualitativamente com dados de
bibliografia (artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, legislações
municipais, estaduais e federal, Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB,
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, CENSO, Comitê de
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, Fundação Florestal – FF e dados oficiais da
Prefeitura de Ilhabela), e assim diagnosticar e discutir a delimitação da Zona de
Amortecimento Preliminar do PEIb e a situação dos sistemas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário na área de estudo, ou seja, nas áreas ocupadas nos
arredores do PEIb e na sua possível zona de amortecimento.
Para tanto foram levados em conta, de forma integrada, cinco conjuntos de
informações:
a) Os princípios, diretrizes e instrumentos para o saneamento básico conforme
estabelecidos pela lei federal 11.445/2007 e respectivo decreto federal n°
7.217/2010, que regulamenta essa lei, além de outras leis e documentos
normativos de mesma natureza, como a Política Estadual de Saneamento do
Estado de São Paulo, estabelecido pela lei estadual n° 7.750/1992, e a lei
municipal 421/2006, que institui o Plano Diretor de desenvolvimento
socioambiental do município de Ilhabela;
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b) As disposições legais aplicáveis às zonas de amortecimento de Unidades de
Conservação (Lei federal 9.985/2000 e Resolução CONAMA 428/2010) e
metodologias aplicadas para delimitação das zonas de amortecimento vigentes
de Unidades de Conservação de Proteção Integral no Estado de São Paulo;
c) As disposições legais aplicáveis ao uso e ocupação do solo e ao zoneamento
ambiental (Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte do Estado de
São Paulo e Plano Diretor de Ilhabela – Lei municipal 421/2006);
d) As informações sobre saneamento básico – abastecimento de água e
esgotamento sanitário, já formulados no âmbito do estado de São Paulo, de
outros estados e no nível federal, como CENSO, IBOPE, Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios – PNAD, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
– PNSB, Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB,
SIAB e SNIS;
e) O conjunto de dados obtidos nos levantamentos realizados em campo, durante
os trabalhos de Geotech (2011).
A sistematização desse conjunto de informações com os resultados da área de
estudo subsidiou a avaliação dos referenciais legais, normativos e técnicos
disponíveis sobre saneamento básico municipal (abastecimento de água e
esgotamento sanitário), para aplicação na zona de amortecimento preliminar do PEIb.
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste item é apresentado o estado da arte dos temas abordados nesta pesquisa,
de forma a contextualizá-la.

4.1

Unidades de Conservação

As Unidades de Conservação são definidas pela Lei Federal 9.985, de 18 de julho
de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC,
dispondo no Inciso I do Artigo 2º que:
I – Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

A mesma lei regulamentadora determina ainda que as unidades de conservação
integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, caracterizados especificamente.
Sendo eles:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.
As unidades de proteção integral têm o objetivo de preservar a natureza,
mantendo os ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana,
admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais, regulamentados pela
determinada legislação. Os usos indiretos e diretos são definidos respectivamente
pelos Incisos IX e X do Artigo 2º elencados a seguir:
IX – Uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta dano ou
destruição dos recursos naturais;
X – Uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos
recursos naturais.
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Assim, as unidades de uso sustentável detêm o objetivo de compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais, de modo que garanta a perenidade dos recursos ambientais renováveis e
dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável, conforme a
definição de uso sustentável.
Conforme o Artigo 8º o grupo das unidades de proteção integral se faz composto
pelas categorias de unidade de conservação:
“I – Estação ecológica”;
“II – Reserva biológica”;
“III – Parque nacional”;
“IV – Monumento natural”;
“V – Refúgio da vida silvestre”.

Segundo o Artigo 11 a categoria Parque nacional é de domínio público e visa
basicamente a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às
normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, pelo órgão gestor
e previstas em regulamento. Quando criadas pelo Estado ou Município, as unidades
desta categoria são denominadas de Parque Estadual e Parque Natural Municipal,
respectivamente.
Quanto ao zoneamento de uma Unidade de Conservação do grupo de Proteção
Integral, o Artigo 49 da Lei Federal 9.985/2000 considera como sendo zona rural para
efeitos legais. Já a zona de amortecimento desse grupo de UCs, uma vez definida
formalmente, não pode ser transformada em zona urbana.
Para o grupo constituinte das unidades de uso sustentável, as seguintes
categorias de unidade de conservação são elencadas:
“I – Área de proteção ambiental”;
“II – Área de relevante interesse ecológico”;
“III – Floresta nacional”;
“IV – Reserva extrativista”;
“V – Reserva de desenvolvimento sustentável”;
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“VI – Reserva particular do patrimônio natural”.

4.1.1 Zona de amortecimento

A legislação vigente, ainda prevê em seu Artigo 25 da Lei Federal 9.985/2000 que
as Unidades de Conservação, excetuando-se as Áreas de Proteção Ambiental e
Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma Zona de Amortecimento
– ZA definido como o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade; quando conveniente, corredores
ecológicos, definidos como porções de ecossistemas naturais ou seminaturais,
ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo gênico e o
movimento da biota.
O SNUC representa uma política pública sistêmica e integrada, com diversas
categorias de unidades de conservação com objetivos e funções específicas. Nesse
contexto, a zona de amortecimento se enquadra como fator de estímulo e fomento
para gestão integrada entre política de desenvolvimento urbano e conservação
ambiental (ALCALÁ, 2012).
As Unidades de Conservação, segundo o artigo 27 da Lei Federal 9.985/2000,
devem dispor de um Plano de Manejo, documento que abrange a área da unidade de
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo
medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das
comunidades vizinhas.
De acordo com a Resolução CONAMA 428, de 17 de dezembro de 2010, que trata
sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos que possam afetar Unidades
de Conservação ou suas Zonas de Amortecimento, com exceção das RPPNs, APAs
e áreas urbanas consolidadas, no prazo de cinco anos a partir da sua data de
publicação, empreendimentos enquadrados como de significativo impacto ambiental
(sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
– EIA/RIMA) serão considerados dentro da zona de amortecimento de Unidades de
Conservação sem Plano de Manejo se estiverem localizados em uma faixa de três mil
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metros a partir do limite da UC, enquanto que para os empreendimentos não sujeitos
à EIA/RIMA, a Zona de Amortecimento para UC sem Plano de Manejo é dois mil
metros. Destaca-se, que qualquer empreendimento proposto que esteja localizado
dentro da ZA ou área de influência de uma UC, deve receber autorização previa do
gestor desta UC.
Após cinco anos da publicação da Resolução CONAMA n° 428/2010 (até 16 de
dezembro de 2015), para as Unidades de Conservação que não tiverem definidos
seus Planos de Manejo, as Zonas de Amortecimento deixarão de existir.
Segundo Kinouchi (2010), de uma análise de doze UCs federais, onze utilizaram
como princípio orientador a distância 10 km entre a UC e a sua ZA.
Baseando-se nesse princípio orientador, outros critérios foram utilizados para a
definição dessas zonas, porém com procedimentos que variavam entre as UCs.
No Estado de São Paulo, as ZA dos Parques Estaduais definidas até 2010 se
basearam nessa Resolução CONAMA 13/1990. No entanto, a delimitação dessas ZA
também utilizou outros critérios, como os estabelecidos no Roteiro Metodológico de
Planejamento voltado para Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações
Ecológicas (GALANTE et al, 2002).

4.1.2 Plano de Manejo

O Plano de Manejo é definido na Lei Federal 9.985/2000 como sendo:
“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais,
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da
unidade”

De acordo com a Lei Federal 9.985/2000, no seu Artigo 27, é determinado que
cada Unidade de Conservação deve dispor de um Plano de Manejo, que deve
abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os
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corredores ecológicos, incluindo-se medidas para integrá-la à vida econômica e social
das comunidades vizinhas.
Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
(2013?), a elaboração dos Planos de Manejo não se resume apenas à produção do
documento técnico, mas seu processo de planejamento e produção são ferramentas
fundamentais, reconhecidas internacionalmente para a gestão de uma UC, sendo o
processo de elaboração desse tipo de Plano um ciclo contínuo de consulta e tomada
de decisão com base no entendimento das questões ambientais, socioeconômicas,
históricas e culturais que caracterizam uma Unidade de Conservação e sua região de
influência.
No âmbito federal a instância de aprovação dos Planos de Manejo é o órgão
gestor das UCs – o ICMBio. No Estado de São Paulo é o Conselho Estadual do Meio
Ambiente – CONSEMA.
No Estado de São Paulo, a Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de
Meio Ambiente, tem por objetivo contribuir para a conservação, manejo e ampliação
das florestas de proteção e produção do Estado de São Paulo. Em março de 2007
essa Fundação criou o Núcleo Planos de Manejo – NPM, que tem como objetivo
gerenciar os planos de manejo em UCs, mediante a padronização de métodos e
procedimentos técnicos e a contratação de serviços especializados. O núcleo conta
com uma equipe multidisciplinar e está subordinado à Diretoria Executiva, garantindo,
assim, maior agilidade nas tomadas de decisão (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2013?).
Basicamente, conforme São Paulo (1998), os planos de manejo são elaborados
em duas fases, a primeira, que visa realizar o diagnóstico e análise da UC a partir de
dados secundários, e a segunda, com base na experiência adquirida na fase anterior,
desenvolve-se o plano de manejo propriamente dito.
De acordo com o Roteiro Metodológico de Planejamento voltado para Parques
Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (GALANTE et al, 2002), são
estabelecidos alguns critérios de inclusão, exclusão e ajustes de áreas para
delimitação das zonas de amortecimento, conforme descritos no Quadro 1.
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Critérios
de
Inclusão

a) Microbacias de rios que fluem para a UC, considerando divisores de
água;
b) Recargas de aquíferos;
c) Correntes marinhas e ventos;
d) Locais de nidificação e pouso de aves;
e) Áreas litorâneas (manguezais, estuários, restingas, dunas, lagunas,
praias, costões);
f) Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais
e municipais que tenham relação com a UC;
g) Áreas úmidas com importância ecológica à UC;
h) Áreas naturais preservadas, com potencial conectividade com a UC
(APP, Reserva Legal, RPPN e outras);
i) Remanescentes vegetais (corredor ecológico);
j) Sítios de alimentação, descanso e reprodução de espécies que ocorrem
na UC;
k) Áreas sujeitas a processos erosivos que possam afetar a UC;
l) Área com risco de expansão urbana ou construções próximos aos limites
da UC;
m) Acidentes geográficos e geológicos notáveis ou cênicos próximos à UC;
n) Recifes, bancos de algas, parcéis, fenômenos oceanográficos com
relação as UC marinhas;
o) Áreas de litoral, deltas de rios que possam afetar a UC;
p) Sítios arqueológicos.

Critérios
de
Exclusão

a) Áreas urbanas já estabelecidas;
b) Áreas de expansão urbana definidas por dispositivos legais.

Critérios
de Ajuste

a) Limites identificáveis no campo (ferrovias, estradas, rios e outros de
visibilidade equivalente);
b) Influência de espaço aéreo (ventos que conduzam emissões gasosas) e
subsolo (que possam comprometer os aquíferos e os solos da UC).

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão de áreas para delimitação de zonas de
amortecimento de Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas.
Fonte: Adaptado de Galante et al (2002).

4.2

Bacias hidrográficas

A Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, estabelece o sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil e
fundamenta a bacia hidrográfica como sendo:
[...] a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos.
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No Estado de São Paulo, através da Lei Estadual 7.663, de 30 de dezembro de
1991, são estabelecidas as normas de orientação à Política Estadual de Recursos
Hídricos bem como o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
onde a bacia hidrográfica é adotada como unidade físico – territorial de planejamento
e gerenciamento.
Em atendimento a isso, a Lei Estadual 9.034, de 27 de dezembro de 1994,
estabeleceu a divisão do Estado de São Paulo em 22 Unidades Hidrográficas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI.
No caso do município de Ilhabela, sua área está inserida na UGRHI 03 – Litoral
Norte, que conta atualmente com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte
(CBH-LN), um colegiado democrático, aberto à participação pública, constituído por
representantes dos órgãos do Estado, dos Municípios, dos usuários da água e das
entidades da sociedade civil organizada. Esse comitê realiza reuniões regulares,
possui câmaras técnicas e promove eventos e debates relacionados aos temas
ligados à água (SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).

4.2.1 Sub-bacias hidrográficas

A Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo – UGRHI 03 – Litoral Norte é subdividida em 34 sub-bacias, sendo 8
situadas em Ilhabela, que correspondem as sub-bacias 27 a 34, conforme Figura 1:
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Figura 1 – UGRHI 03 e suas 34 sub-bacias.
Fonte: Pincinato (2011).

Neste estudo a área de abrangência se restringiu as 5 das 8 sub-bacias, que estão
inseridas no Município de Ilhabela:
a) Sub-bacia 27 – Córrego do Jabaquara;
b) Sub-bacia 28 – Córrego Bicuíba;
c) Sub-bacia 29 – Córrego Ilhabela/Cachoeira;
d) Sub-bacia 30 – Córrego Paquera/Cego;
e) Sub-bacia 31 – São Sebastião/Frade.
Segundo Nicolau (2009, p. 56), não há reservatórios nas bacias da UGRHI 03,
portanto, os regimes hídricos não estão submetidos à regularização por longos
períodos para operação dos mesmos. As bacias hidrográficas do Litoral Norte estão
todas submetidas ao regime hidrológico natural, dessa forma, nas bacias hidrográficas
do Litoral Norte, inclusive Ilhabela, o índice de regularização com a operação de
reservatórios é nulo.
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A Figura 2 apresenta um panorama do litoral norte quanto à criticidade do uso da
água (Vazão Q7,10).

Figura 2 – Mapa de Criticidade hídrica das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte.
Fonte: Pincinato (2011).

4.2.2 Qualidade dos cursos d’água

Segundo CETESB (2011a), no Município de Ilhabela quatro corpos hídricos foram
avaliados através do Índice de Qualidade das Águas – IQA e do Índice de Qualidade
de Água para Fins de Abastecimento Público – IAP.
O IQA foi avaliado em quatro rios de Ilhabela: Água Branca, Nossa Senhora da
Ajuda, Quilombo e córrego das Tocas, sendo apresentados na Tabela 1 a seguir:
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Tabela 1 – Valores de IQA em Ilhabela.
CORPO HÍDRICO

CLASSIFICAÇÃO DO IQA

Água Branca

BOA

Nossa Senhora da Ajuda

BOA

Quilombo

REGULAR

Tocas
Fonte: CETESB (2011a)

BOA

Desses quatro corpos hídricos avaliados, pode-se entender que a qualidade de
suas águas varia entre regular e boa, ou seja, apresentam condição satisfatória.
Já o IAP foi avaliado apenas no córrego das Tocas, resultando em uma
classificação boa. No entanto, apesar de o resultado ser satisfatório para este córrego,
não pode ser extrapolado para toda a Ilhabela, por ser pouco representativo, já que
existe um grande número de cursos d’águas que são utilizados para captação d’água.
Segundo esse mesmo relatório, em 2010 apenas 30% dos cursos d’água
analisados atenderam à legislação quanto ao mínimo de coliformes (inferior a 1.000
UFC de coliformes termotolerantes em 100 mL de água).
Além disso, o declínio da qualidade dos cursos d’água nos últimos 3 anos em
Ilhabela contraria a tendência dos demais municípios do Litoral Norte, o que remete à
possibilidade de os aspectos sanitários não estarem trazendo melhorias na qualidade
das águas superficiais de Ilhabela. Outro índice que reforça esse apontamento é o
Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana – ICTEM de
Ilhabela, que é o menor do litoral paulista.

4.2.3 Balneabilidade

As formas de esgotamento sanitário interferem diretamente na qualidade das
águas superficiais e marinhas e, logo, na balneabilidade das praias.
Segundo CETESB (2011b), balneabilidade é a qualidade das águas destinadas à
recreação de contato primário, sendo este entendido como um contato direto e
prolongado com a água (natação, mergulho, esqui-aquático, etc), onde a possibilidade
de ingerir quantidades apreciáveis de água é elevada.
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O parâmetro indicador básico para a classificação das praias quanto a sua
balneabilidade em termos sanitários é a densidade de coliformes fecais. De os fatores
que condicionam a presença de esgotos nas praias podem ser identificados no
Quadro 2:
Existência de
Afluência
sistemas de
turística
Existência
coleta
de
durante
Fisiografia
Ocorrência
Condições
e disposição
córregos
os
da
de
de
dos despejos
afluindo
períodos
praia
chuvas
maré
domésticos
ao mar
de
gerados nas
temporada
proximidades
Quadro 2 – Fatores que condicionam a presença de esgotos nas praias.
Fonte: CETESB (2011).

Corpos d'água contaminados por esgoto doméstico, ao atingirem as águas das
praias, podem expor os banhistas a bactérias, vírus e protozoários. Nesse sentido,
foram avaliadas condições de balneabilidade das praias de forma que se possa
relacioná-las com as formas de esgotamento sanitário identificadas na ZAP do PEIb.
Na Tabela 2 são apresentadas as porcentagens de ocorrência de cada categoria
de balneabilidade e Qualificação Anual conforme CETESB (2011b).
Destaca-se que nenhuma praia da sub-bacia 27 – Jabaquara foi considerada em
CETESB (2011b), nada podendo ser afirmado quanto a perda de balneabilidade nesta
sub-bacia, em decorrência de suas formas de esgotamento sanitário.
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Tabela 2 – Porcentagem de ocorrência de cada categoria de balneabilidade e
Qualificação Anual
Qualificação anual das praias de Ilhabela
Praia

Sub-Bacia

Excelente

Muito
Qualificação
Satisfatória Imprópria
boa
anual

29%

23%

12%

37%

RUIM

13%

21%

29%

37%

RUIM

38%

33%

15%

13%

REGULAR

Siriúba

19%

17%

46%

17%

REGULAR

Viana

4%

29%

25%

42%

RUIM

46%

44%

2%

8%

REGULAR

12%

21%

44%

23%

REGULAR

29%

31%

27%

13%

REGULAR

8%

23%

25%

44%

RUIM

Portinho

21%

42%

17%

19%

REGULAR

Feiticeira 31 - São
Grande Sebastião/Frade

27%

42%

15%

15%

REGULAR

25%

35%

37%

4%

REGULAR

37%

17%

44%

2%

REGULAR

Armação
Pinto
Sino

Saco da
Capela
Itaguaçu

28 - Bicuíba

29 Ilhabela/Cachoeira

Perequê
Ilha das
Cabras

30 - Paquera/Cego

Curral
Fonte: CETESB ( 2011b)

Na Tabela 3 são apresentadas as condições de balneabilidade médias por subbacia:
Tabela 3 – Condições das praias por sub-bacia
Sub-Bacia

Qualificação anual das praias de Ilhabela por Sub-bacia
Excelente

Muito boa

Satisfatória

Imprópria

28 - Córrego Bicuíba

20,6%

24,6%

25,4%

29,2%

29 - Córrego
Ilhabela/Cachoeira

29,0%

32,5%

23,0%

15,5%

30 - Córrego Paquera/Cego

18,5%

27,0%

26,0%

28,5%

31 - Córrego São
Sebastião/Frade

27,5%

34,0%

28,3%

10,0%

Segundo a Tabela 2, nota-se que a sub-bacia com pior balneabilidade é da
Bicuíba, seguida por Paquera/Cego, Ilhabela/Cachoeira e São Sebastião/Frade.
Em 2010, nenhuma das praias de Ilhabela permaneceu própria durante o ano
inteiro. Em média, a qualidade das praias vem piorando ao longo dos anos.
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4.3

Uso e ocupação do solo

Para entender os aspectos relativos ao saneamento (água e esgoto, como é o
caso desta pesquisa) é preciso conhecer as formas de consumo de água e geração
de esgoto, através das suas diversas formas de uso e ocupação do solo, que nesta
pesquisa foram consideradas:
a) Ocupação em Área de risco;
b) Ocupação em Área de Preservação Permanente (APP);
c) Ocupação Irregular;
d) Ocupação Regular.

4.3.1 Áreas de risco

As áreas de risco comumente são caracterizadas pela ocupação urbana em áreas
de encostas com declividade acentuada, cujo fato, independente do porte das
cidades, ocasiona um grande número de situações de risco, com possibilidade de
perdas materiais e patrimoniais, até a ocorrência de óbitos. Áreas com tal perfil de
ocupação podem ser informais ou mesmo loteamentos regulares, porém, que não
foram implementados de forma adequada.
Os principais processos que ocasionam o surgimento destas áreas denominadas
áreas de risco são (IG, 2006):
a) Retirada indiscriminada de vegetação;
b) Movimentações de terra para cortes e aterros;
c) Alteração do regime natural de escoamento superficial e infiltração das
águas superficiais;
d) Lançamento de esgoto doméstico e resíduos sólidos em cursos d’água e
drenagens.
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Os fatores considerados que tornam essas áreas potencialmente sob riscos são:
a) Probabilidade ou possibilidade de ocorrência de escorregamentos;
b) Vulnerabilidade em relação às formas de uso e ocupação do solo;
c) Potencial de dano.
Associado a isso, podem-se ainda destacar outros aspectos relevantes quando
se trata de áreas de risco:
a) Eventos recorrentes (períodos chuvosos) – tragédias anunciadas;
b) Áreas sujeitas a inundações e enchentes;
c) Áreas mais vulneráveis: favelas, vilas, loteamentos irregulares em
encostas;
Causas:
a) Elevada declividade;
b) Chuvas;
c) Padrões de ocupação (cortes e aterros instáveis);
d) Precariedade da infraestrutura básica;
e) Vulnerabilidade das edificações.

4.3.2 Áreas de Preservação Permanentes – APP

Segundo a Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que altera o antigo código
florestal, no Artigo 3°, item II define Área de Preservação Permanente – APP como
sendo:
Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;

De acordo com essa Lei, no capítulo II, seção I, que compreende os Artigo 4° a
6°, são delimitadas as Áreas de Preservação Permanente.
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4.3.3 Áreas de ocupação irregular

Áreas de ocupação irregular são parcelas do meio urbano as quais proliferam
devido à especulação e à carência de oferta imobiliária, além da ocupação em terras
públicas. Estas áreas não são legalizadas perante às prefeituras municipais, que
formam a esfera governamental competente ao uso e ocupação do solo previstas na
Constituição Federal. Ou seja, estas áreas são consideradas ilegais e geralmente são
desprovidas de infraestrutura básica, sendo a ausência de sistemas de saneamento
básico causadora de graves impactos à saúde da população residente e de poluição
de córregos, eventualmente, afetando a balneabilidade das praias.
De acordo com o Plano Diretor de Ilhabela (ILHABELA, 2006), as ocupações
irregulares na área urbana constituem a cidade informal, que representa a área urbana
cujo processo de ocupação não está regulamentado. Algumas dessas áreas são de
interesse da municipalidade para regularização fundiária e regularização de ocupação
que compreendem:
a) Áreas de ocupação irregular que acompanham o córrego Nossa Senhora
D’Ajuda e vertente norte do Morro do Cantagalo;
b) Áreas de ocupação irregular no condomínio denominado Greenpark;
c) Áreas de ocupação irregular no Rodamonte;
d) Áreas de ocupação irregular ao longo dos córregos do município.
Como Áreas Especiais de Interesse Social, são considerados os loteamentos
irregulares ou clandestinos que atendam às condições de habitabilidade.

4.3.4 Plano Diretor Municipal – Zoneamento

De acordo com a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, o Plano Diretor é
estabelecido como instrumento de planejamento territorial, que deve direcionar para
uma adequada ocupação do município, definindo zonas territoriais que variam
conforme as atividades que ali podem ou não serem exercidas.
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Desse modo, a partir da lei municipal 421/2006, instituiu-se o Plano Diretor de
Desenvolvimento Socioambiental do município de Ilhabela.
Segundo o Plano Diretor de Ilhabela, a zona de amortecimento é definido como
sendo:
Entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas
estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos ambientais negativos sobre a unidade, definida por
seu plano de Manejo.

4.4

Saneamento básico

Em 05 de janeiro de 2007 foi publicada a Lei Federal 11.445/2007 que estabelece
diretrizes nacionais para saneamento básico.
Para efeitos dessa lei, em seu artigo 3º, considera-se:
“I – saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e
instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável;
b) esgotamento sanitário;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.”

Essa Lei n° 11.445/2007 foi regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.217/2010,
que também define em seu artigo 2° os serviços públicos de saneamento básico,
conforme transcrito a seguir:
“XI - serviços públicos de saneamento básico: conjunto dos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana, de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem e manejo
de águas pluviais, bem como infraestruturas destinadas exclusivamente a
cada um destes serviços;”
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De acordo com esse mesmo Decreto, são definidos que não constituem serviço
público de saneamento básico:
a) Soluções individuais, desde que o usuário não dependa de
terceiros para operar os serviços, ou atenda condomínios ou
localidades

de

pequeno

porte,

ou

ainda,

quando

a

responsabilidade pela operação, controle ou disciplina de fossas
sépticas e outras soluções individuais de esgotamento sanitário
forem atribuídos ao Poder Público;
b) Ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade
privada.
Como princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico
preconizados nessa lei, destacam-se:
a) A universalização do acesso;
b) A integralidade (conjunto de todas as atividades e componentes de cada
um dos serviços do saneamento básico);
c) Conformidade dos serviços, de modo a atender as necessidades peculiares
a cada local/população e maximizar a eficácia do serviço prestado;
Outro ponto importante dessa lei é que o titular dos serviços de saneamento
básico deverá elaborar um plano de saneamento básico que englobe integralmente
todo seu território (Ex.: União, Estado e Município). Resumidamente, o Plano de
saneamento deve ser composto por:
a) Diagnóstico;
b) Objetivos, metas e cenários;
c) Programas, projetos e ações;
d) Plano de emergências e contingências;
e) Avaliação da eficiência das ações programadas.
Segundo essa Lei, até dezembro de 2010, todos os municípios deveriam possuir
seus planos municipais de saneamento básico elaborados.
No entanto, no caso de Ilhabela, apesar de ter sido elaborada a Proposta do Plano
Integrado de Saneamento Básico do município de Ilhabela (CONSÓRCIO PLANSAN
123, set. 2011), a mesma encontra-se em análise.
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Nessa proposta, as obras e intervenções para os sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário se restringem apenas aos planos de ampliação dos
sistemas da rede pública, no caso da SABESP, deixando de contemplar propostas de
saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário) nas áreas mais
periféricas do município de Ilhabela, justamente as mais carentes nesse setor.
Essa característica vem a corroborar com o fato destacado por Sobrinho (2011),
de que alguns planos não pautaram temas além dos sistemas públicos por rede, como
as soluções alternativas de abastecimento e nem abrangeram todo o território
municipal, deixando de atender ao princípio fundamental da lei federal 11.445/2007,
de universalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.
De acordo com o parágrafo 1° do artigo 51 do Plano Diretor de Ilhabela, lei
municipal 421/2006, o atendimento às necessidades de abastecimento de água e
esgotamento sanitário devem ser realizados por soluções localizadas nas sub-bacias,
através de parcerias entre Poder Público Municipal, sociedade civil e instituições
públicas ou privadas.
Segundo a Agência Nacional de Águas e o Conselho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentável (2009), no Brasil, os piores índices de água, esgoto e
lixo se concentram em três tipos de territórios:
a) Áreas rurais;
b) Pequenos municípios;
c) Regiões metropolitanas.
Assim, as formas de esgotamento sanitário interferem diretamente na qualidade
das águas superficiais e marinhas, e logo na balneabilidade das praias.
A principal pressão dos corpos d’água superficiais do Brasil são os lançamentos
domésticos in natura (ANA, 2009).
Nas zonas rurais, conforme o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB,
compete à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, por intermédio do seu
Departamento de Engenharia de Saúde Pública – Densp, a responsabilidade de
elaborar e implementar o Programa Nacional de Saneamento Rural (FUNDAÇÃO
NACIONAL DA SAÚDE, 2011).
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4.4.1 Abastecimento de água

Segundo Brasil (2007), define-se abastecimento de água potável como sendo:
[...] constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de
medição;

De acordo com o Decreto Federal 7.217/2010, consideram-se serviços públicos
de abastecimento de água a sua distribuição através de ligação predial, incluindo-se
eventuais instrumentos de medição, bem como a reservação, captação e tratamento
de água bruta, e também a adução e reservação de água tratada.
Entende-se água potável como sendo aquela que não oferece riscos à saúde e
atende ao padrão de potabilidade estabelecido na Portaria do Ministério da Saúde
2.914, de 12 de dezembro de 2011. No caso, padrão de potabilidade é um conjunto
de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo humano
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
No Gráfico 1 são apresentadas as porcentagens de consumo de água no Brasil.

Gráfico 1 – Consumo de água por tipo de uso no Brasil.
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4.4.1.1 Mananciais e captação de água

Manancial, basicamente, é a fonte ou a origem da água utilizada para o
abastecimento, podendo ser de três tipos:
a) Água superficial (cachoeiras, córregos, rios, lagos);
b) Água subterrânea (abaixo da superfície do solo - poços);
c) Água de chuva (captada antes de atingir a superfície do solo).
Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Água (ONU, 1992):
Os mecanismos naturais de transformação da água bruta em água
potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água
deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.

A seguir são descritas as principais formas de proteger e garantir qualidade da
água (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006):
a) Conservação ou recomposição da vegetação (ao longo dos rios, áreas de
recarga, topos de morro);
b) Cuidados nas encostas (manutenção da vegetação, dispositivos que
minimizem enxurradas, favorecer infiltração da chuva);
c) Proteção das nascentes;
d) Utilização e manejo correto do uso do solo (pasto, plantações, estradas e
ocupações);
–

Pasto: evitar corte de vegetação e excessivo pisoteamento;

–

Plantação: prevenir erosão e carreamento de solo, cuidados com
agrotóxicos, adoção de técnica apropriada de plantio (curvas, cordões
de vegetação, cordões de contorno, cobertura, etc);

–

Estradas: desvio de enxurradas para bacias de infiltração nas laterais
das estradas;

–

Ocupações: destinação adequada de esgotos e resíduos, cuidados
com transmissão de protozoários e desenvolvimento de cianobactérias.

Diversas são as técnicas de captação de água existentes, das quais podem-se
destacar as seguintes:
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a) Cursos d’água (cachoeiras, córregos, ribeirões e rios);
b) Lagos e represas (Amortecimento de cheia e regularização);
c) Água subterrânea de lençol freático (poços rasos, drenos,
nascentes, etc);
d) Água subterrânea de lençol confinado (poços jorrantes ou não
jorrantes);
e) Águas de chuva.

4.4.1.1.1 Soluções alternativas de captação de água – SAC

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914 de 12/12/2011 – Capítulo II –
Definições – Artigo 5, são definidos:
VII – solução alternativa coletiva de abastecimento de água para
consumo humano: modalidade de abastecimento coletivo destinada
a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com
ou sem canalização e sem rede de distribuição;
VIII – solução alternativa individual de abastecimento de água
para consumo humano: modalidade de abastecimento de água para
consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma única
família, incluindo seus agregados familiares;

De acordo com o Artigo 3° e 4° dessa Portaria, enquanto as soluções alternativas
coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem ser objeto de
controle e vigilância da qualidade da água, as de alternativa individual,
independentemente da forma de acesso à população, estão sujeitas à vigilância da
qualidade da água.
Na

mesma

Portaria

no

Artigo

12,

destacam-se

as

competências

e

responsabilidades dos Municípios, conforme transcritos a seguir:
I – exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência,
em articulação com os responsáveis pelo controle da qualidade da água
para consumo humano;
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II – executar ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as
peculiaridades regionais e locais, nos termos da legislação do SUS;
III – inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e
as práticas operacionais adotadas no sistema ou solução alternativa coletiva
de abastecimento de água, notificando seus respectivos responsáveis para
sanar a(s) irregularidade(s) identificada(s);
X – cadastrar e autorizar o fornecimento de água tratada, por meio de
solução alternativa coletiva, mediante avaliação e aprovação dos
documentos exigidos no artigo 14 desta Portaria.
Parágrafo único: A autoridade municipal de saúde pública não autorizará o
fornecimento de água para consumo humano, por meio de solução
alternativa coletiva, quando houver rede de distribuição de água, exceto em
situação de emergência e intermitência.

Já no Artigo 13, com relação ao responsável pelo sistema ou solução alternativa
coletiva de abastecimento de água para consumo humano, suas competências e
responsabilidades são:
II – Garantir a operação e a manutenção das instalações destinadas ao
abastecimento de água potável em conformidade com as normas da ABNT
e demais normas;
III – Manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, nos
termos desta Portaria...
IV – Manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva
de abastecimento de água, sob perspectiva dos riscos à saúde, com base
nos seguintes critérios:
a) ocupação da bacia contribuinte ao manancial;
b) histórico das características das águas;
c) características físicas do sistema;
d) práticas operacionais; e
e) na qualidade da água distribuída conforme legislações vigentes.
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Com relação ao responsável pela solução alternativa coletiva de abastecimento
de água, no Artigo 14 dessa Portaria define que o mesmo deve requerer junto à
autoridade municipal de saúde pública, autorização para o fornecimento de água
tratada, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I – Nomeação do resp. técnico habilitado pela operação da solução
alternativa coletiva;
II – Outorga de uso, emitida por órgão competente, quando aplicável;
III – Laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água previstos
nesta Portaria.

Além disso, de acordo com o Artigo 16 dessa Portaria, a água proveniente de
solução alternativa coletiva ou individual, para fins de consumo humano, não poderá
ser misturada com a água da rede de distribuição.
Já no Artigo 24 dessa Portaria é disposto que toda água para consumo humano,
fornecida coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou cloração,
sendo que as águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a
processo de filtração.
Para esse tipo de manancial superficial, conforme o Artigo 31 dessa Portaria, os
sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de
água devem realizar monitoramento mensal de Escherichia coli no(s) ponto(s) de
captação de água.
Dos planos de amostragem, o Artigo 40 dessa Portaria dispõe que os
responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistemas ou soluções alternativas
coletivas de abastecimento de água para consumo humano, supridos por manancial
superficial e subterrâneo, devem coletar amostras semestrais da água bruta, no ponto
de captação, para análise de acordo com os parâmetros exigidos nas legislações
específicas, com a finalidade de avaliação de risco à saúde humana.
No Estado de São Paulo, a Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, é que
estabelece os procedimentos e as responsabilidades relativas ao Controle e vigilância
da qualidade da água para consumo humano e dá outras providências.
Segundo Formaggia (2008), no Litoral Norte do Estado de São Paulo, apesar de
muitos imóveis serem atendidos pela rede pública de água, fazem uso das soluções
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alternativas de abastecimento, que na grande maioria das vezes, não passam por
nenhum tipo de tratamento, como é o caso de Ilhabela, com índice de 99% de
soluções alternativas de abastecimento de água sem tratamento. Nos demais
municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo esse índice é de 89% em
Caraguatatuba, 93% em São Sebastião e 97% em Ubatuba.
Na Tabela 4 é apresentada a população fixa e abastecida por SAC em 2008 no
Litoral Norte, por município:
Tabela 4 – Abastecimento por SAC nos municípios do Litoral Norte.
ABASTECIMENTO POR SAC – MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE
Município

População
SEADE 2008
(hab.)

População
abastecida por SAC
(hab.)

População abastecida por
SAC em relação à total (%)

Caraguatatuba

90.302

6.358

7%

Ilhabela

26.881

6.627

25%

São Sebastião

69.772

13.210

19%

Ubatuba

82.257

37.247

45%

63.442

24%

TOTAL
269.212
Fonte: Formaggia (2008).

Segundo Formaggia (2008), em Ilhabela 25% da população é abastecida por
Solução Alternativa de Abastecimento de água para consumo humano – SAC. Em
todo o Litoral Norte, essa taxa chega a 24%.

4.4.1.2 Tratamento da água

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), o principal objetivo do tratamento
de água para consumo humano é torná-la potável, através da remoção e inativação
de organismos patogênicos e de substâncias químicas que representem riscos à
saúde, de ordem sanitária, além da remoção de turbidez, cor, gosto e odor, de ordem
estética/organoléptica.
Nesse sentido, basicamente, as estações de tratamento geralmente apresentam
o seguinte sistema:
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a) Clarificação;
b) Desinfecção;
c) Fluoretação;
d) Estabilização da água.
A clarificação tem por finalidade remover impurezas, através de processos
unitários como coagulação, floculação, sedimentação, flotação e filtração.
Na etapa de desinfecção os organismos patogênicos são inativados, através da
adição de cloro, dióxido de cloro, ozônio ou radiação ultravioleta.
Já a fluoretação é adicionada à água flúor para prevenção de cárie dentária.
Por fim, a estabilização da água é realizada através do controle da sua
corrosividade, ou de sua capacidade de formar depósitos excessivos de substâncias
insolúveis na água, através da adição de cal ou soda.

4.4.2 Esgotamento sanitário

Segundo Brasil (2007), define-se esgotamento sanitário como sendo:
[...] constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o
seu lançamento final no meio ambiente.

Conforme o Decreto Federal 7.217/2010, consideram-se serviços públicos de
esgotamento sanitário, os serviços constituídos por coleta (inclusive ligação predial),
transporte, tratamento e disposição dos esgotos sanitários e dos lodos originários da
operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas
sépticas.
De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (2007), o conceito de esgoto
doméstico é definido como sendo aquele que provem principalmente de residências
ou quaisquer edificações que dispõe de instalações de banheiros, lavanderias e
cozinhas. Quanto a sua composição, basicamente são constituídos de água de banho,
excretas, papel higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e águas de lavagem.
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De acordo com o Artigo 11 do decreto federal 7.217/2010, toda edificação
permanente urbana deverá se conectar à rede pública de esgotamento sanitário
disponível, exceto os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação
e de meio ambiente.
Nesse mesmo artigo, no parágrafo 1°, é disposto que na ausência de rede pública
de esgotamento sanitário são admitidas soluções individuais, desde que previstas em
normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas
ambientais, de saúde e de recursos hídricos.
No Litoral Norte, em 2009, apenas 38% da população era atendida com sistema
de coleta e tratamento de esgoto (PINCINATO, 2011).

4.4.2.1 Tratamento de esgoto

De acordo com Oliveira e Sperling (2005a), seis modalidades de estações de
tratamento de esgotos são usualmente empregadas no Brasil, sendo:
a) Lagoas facultativas;
b) Lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas;
c) Lodos ativados;
d) Reatores UASB com operação isolada;
e) Reatores UASB seguidos de pós-tratamento;
f) Tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbicos.
No caso específico de Ilhabela, a lei municipal n° 369, de 12 de junho de 1990,
dispõe sobre a regulamentação do despejo de esgoto e águas servidas nas vias e
logradouros públicos e nos cursos d’água no Município, definindo que os efluentes
devidamente tratados conforme as normas técnicas pertinentes e que comprovam a
inexistência de elementos poluentes poderão ser despejados nos cursos d’água. Além
disso, o Poder Executivo fica autorizado a prestar ao cidadão comprovadamente
carente auxílio técnico e financeiro para implantação de fossas ou outro sistema para
os despejos finais em acordo com essa lei.
Ademais, a lei municipal de Ilhabela n° 365, de 22 de dezembro de 2005, dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de fossas sépticas pelos estabelecimentos
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comerciais que especifica e que funcionam em locais não servidos pela rede pública
de esgotos sanitários.

4.4.2.1.1 Tanques sépticos

A norma da ABNT NBR 7229/1993 – Projeto, construção e operação de sistemas
de tanques sépticos, fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação
de sistemas de tanques sépticos.
Para o dimensionamento de tanques sépticos, devem-se considerar as seguintes
premissas:
a) Número de pessoas a serem atendidas;
b) Volume de esgoto (em torno de 80% do consumo total de água);
c) Consideração de ocupantes permanentes e temporários;
d) Realização de ensaios de estanqueidade antes de entrar em
funcionamento (saturação por no mínimo 24h).
Cabe destacar que o sistema de tanques sépticos apresentam algumas restrições,
como:
a) De preservar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas;
b) Evitar que seja encaminhado ao tanque séptico águas pluviais,
despejos que interfiram negativamente no tratamento e despejos
que elevem excessivamente a vazão de entrada (Ex. Águas de
piscina e lavagem).
Com relação à manutenção desse tipo de sistema, é recomendável que o lodo e
a escuma sejam removidos a intervalos equivalentes ao período de limpeza do projeto,
conforme definido na norma técnica, devendo ser desidratado e encaminhado para
destinação final ambientalmente adequada. Deve-se manter 10% do lodo no tanque
séptico, para a continuidade do tratamento do esgoto sanitário.
Esta remoção deve ser realizada por profissional habilitado, com uso de
equipamentos adequados.
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Antes de qualquer operação no interior do tanque, as tampas devem ser mantidas
abertas para remover gases tóxicos e explosivos (mín. 5 min).
Complementarmente, para atender ao maior rigor legal e/ou proteger os recursos
hídricos, a norma da ABNT NBR 13.969/1997 - Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto,
construção e operação, oferece alternativas de procedimentos técnicos para projeto,
construção e operação de unidades de tratamento complementar e disposição final
dos efluentes de tanques sépticos.
Essas alternativas devem ser selecionadas em função das necessidades e
características locais, onde o tanque séptico está implantado.
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5

ESTUDO DE CASO: ZONA DE AMORTECIMENTO PRELIMINAR DO
PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA

Como estudo de caso desta Dissertação apresentam-se os resultados obtidos dos
trabalhos referentes ao diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário na Zona de Amortecimento Preliminar – ZAP do PEIb, na face
da Ilha de São Sebastião (sede do município de Ilhabela) voltada para o continente.

Figura 3 – Zona de Amortecimento Preliminar do Parque Estadual de Ilhabela e subbacias 27 a 31.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Base Cartográfica: Imagem de fundo (GoogleEarth, 2013); PEIb (ZONEAMENTO
ECOLÓGICO ECONÔMICO DO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2003);
ZAP do PEIb (PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, 2008); Sub-bacias hidrográficas
(COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE, 2011).

A área de estudo está localizada na Ilha de São Sebastião nas sub-bacias
hidrográficas 27 a 31, em uma faixa entre o canal de São Sebastião e o PEIb,
designada Zona de Amortecimento Preliminar do PEIb.
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Para entender a importância e função dessa zona é preciso contextualizar o PEIb,
que é responsável por originá-la.

5.1

Parque Estadual de Ilhabela – PEIb

O Parque Estadual de Ilhabela foi criado em 20 de janeiro de 1977, através do
Decreto Estadual 9.414, com a finalidade de assegurar integral proteção à flora, à
fauna e às belezas naturais das ilhas que constituem o município de Ilhabela, bem
como sua utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos.
De acordo com a Lei Federal 9.985/2000, a categoria de Parque Estadual se
insere no grupo de Unidade de Proteção Integral – com objetivo básico de preservar
a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com
exceção dos casos previstos nesta lei.
Em conformidade com o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral, a
categoria de Parque Nacional, Parque Estadual e Parque Natural Municipal tem
objetivo básico:
“a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.”

Com área de 27.025 ha, o Parque Estadual de Ilhabela caracteriza-se por ser um
parque-arquipélago, pois integra-se ao Arquipélago de São Sebastião, que engloba
um total de doze ilhas. Enquanto este Parque abrange aproximadamente 85% da ilha
de São Sebastião – sede do município – nas demais ilhas do arquipélago, abrange a
totalidade de suas áreas (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2013?).
Na Ilha de São Sebastião, os limites do PEIb são definidos por cotas altimétricas
que variam a partir de 0 m, 100 m e 200 m, ou seja, na cota a partir de 200 m (na
região ao longo do canal de São Sebastião), 100 m (a partir da Ponta da Sela ao sul
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e Ponta das Canas ao norte) e a 0 m (a medida que se aproxima da Ponta do Boi)
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013?).
Com relação a ocupação na área do Parque Estadual de Ilhabela, de acordo com
o Artigo 5° do Decreto que o cria:
“Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via
amigável ou judicial, as terras de domínio particular abrangidos pelo Parque
ora criado.”

No entanto, a forma de criação do Parque Estadual de Ilhabela privilegiou
aspectos físicos e biológicos (fauna e flora), sem consideração da existência e opinião
da sociedade local, principalmente daqueles diretamente afetados que habitavam e/ou
dependiam dos recursos naturais na área de abrangência desse Parque. Como
consequência da limitação de uso dos recursos e espaços naturais na área do Parque,
levou-se a marginalização das populações que anteriormente viviam da utilização
destes ambientes e recursos, particularmente aquelas ligadas ao extrativismo, o que
resultou no Parque ser visto pela população local sob seu aspecto restritivo
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1998).

5.1.1 Zona de Amortecimento do PEIb

A Zona de Amortecimento do PEIb ainda não foi oficializada, pois o Plano de
Manejo do PEIb está em elaboração.
Para o presente estudo de caso foi considerada uma Zona de Amortecimento
Preliminar, que foi definida pela Prefeitura Municipal de Ilhabela em 2009, conforme é
detalhado mais adiante.
No Plano Diretor do Município da Estância de Ilhabela (SP), Lei Municipal 421, de
05 de outubro de 2006, a Zona de Amortecimento é considerada, conforme observado
a seguir:
a) Artigo 3º - Definição de ZA: “Entorno de uma unidade de
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas às
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os
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impactos ambientais negativos sobre a unidade, definida por seu
plano de Manejo.”
b) Artigo 53: “Para as áreas protegidas no Parque Estadual de
Ilhabela, bem como em sua zona de amortecimento será aplicada
a legislação federal e estadual vigentes e as restrições
estabelecidas pela legislação da Unidade de Conservação e seu
Plano de Manejo”.
c) Artigo 158: “A Zona de Amortecimento do Parque Estadual de
Ilhabela tem regulamentação de uso e ocupação definidos no
plano de manejo do parque e coincide com as zonas de alta
restrição 1 e 2 do Zoneamento Ecológico Econômico do Município
de Ilhabela definidas neste plano”
d) Artigo 10: Zona de Alta Restrição 1 (ZR1) – compreendem as
áreas que possuem como características relevos de inclinação
predominante acima de 47%, recobertos por floresta ou não,
constituindo-se de alta restrição de uso por razões geotécnicas e
ecológicas
– Uso e ocupação: módulos mínimos de 3.000 m 2; taxa de ocupação
de

15%

e

coeficiente

de

aproveitamento

de

0,20

para

empreendimento residencial; taxa de ocupação comercial de 20%,
coeficiente de aproveitamento de 0,30 para empreendimento
comercial.
e) Artigo 11: Zona de Alta Restrição 2 (ZR2) – compreendem as
áreas que possuem como características relevos de inclinação
predominante acima de 47%, recobertos por floresta ou não,
constituindo-se de alta restrição de uso por razões geotécnicas e
ecológicas.
– Uso e ocupação: módulos mínimos de 10.000 m²; taxa de ocupação
residencial de 10%, coeficiente de aproveitamento de 0,10; taxa de
ocupação comercial de 10%, coeficiente de aproveitamento de 0,20.
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5.1.2 Plano de Manejo do PEIb

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2013),
dos 28 Parques Estaduais existentes, 12 possuem Planos de Manejo concluídos, dois
estão em análise no CONSEMA e quatro estão em elaboração, sendo um deles o
Parque Estadual de Ilhabela, cujo desenvolvimento se iniciou em 2010, sendo
realizadas 28 oficinas até 09/2011, com participação de comunidades tradicionais
residentes no interior do Parque e com a população geral (INSTITUTO ILHABELA
SUSTENTÁVEL, 2011).
Apesar de não possuir seu Plano de Manejo concluído, o PEIb possui o Plano de
Gestão do PEIb, que foi finalizado em 1998 e que representa uma primeira fase da
elaboração de um Plano de Manejo, sendo atualmente utilizado e aplicado pela gestão
do PEIb.

5.2

Diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Conforme Geotech (2011), foi elaborado o diagnóstico dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário de 05 sub-bacias de Ilhabela Jabaquara, Bicuíba, Ilhabela/Cachoeira, Paquera/Cego e São Sebastião/Frade,
desenvolvendo-se os seguintes temas:
a) Caracterização geral e hidrológica da área de estudo;
b) Diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário;
c) Desenvolvimento e aplicação de um indicador de pressão
sanitário-ambiental;
d) Síntese dos resultados.
Nesse trabalho de Geotech (2011) foi realizada a caracterização da área de
estudo por cartografia digital, delimitando-se as áreas de atuação, hidrografia e uso e
ocupação de solo. Em seguida foram realizadas na área de estudo atividades de
campo através de entrevistas e constatação in loco, no período de 16 de maio a 20
de agosto de 2011, para coleta dos dados de uso e ocupação do solo, abastecimento
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de água e esgotamento sanitário. Após as atividades de campo, os dados diretos e
indiretos coletados foram tratados e interpretados. No caso os dados diretos foram os
obtidos nas atividades de campo e indiretos, dos dados disponibilizados pelos órgãos
municipais de Ilhabela (Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Obras e de
Saúde), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP,
Parque Estadual de Ilhabela – PEIb, Superintendência de Controle de Endemias –
SUCEN, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Para a obtenção dos dados de Geotech (2011), diversos materiais e
equipamentos foram utilizados, como: Imagens de satélite, fotos aéreas, fichas de
campo, GPS – Garmin GPSmap 62, câmera fotográfica digital e softwares
especializados.
Este diagnóstico teve enfoque nos dados relativos aos sistemas de captação de
água e esgotamento sanitário, não abrangendo e nem discorrendo parâmetros do
meio físico, bem como da avaliação de impactos ambientais.

5.2.1 Características gerais

A área de estudo de caso é a região de montante de cinco sub-bacias do município
de Ilhabela (Jabaquara, Bicuíba, Ilhabela/Cachoeira, Paquera/Cego e São
Sebastião/Frade), que compreende uma Zona de Amortecimento Preliminar – ZAP do
Parque Estadual de Ilhabela-SP – PEIb.
Para melhor entender os processos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário na Zona de Amortecimento Preliminar do PEIb, foi feita uma caracterização
da dinâmica da população, bem como de sua ocupação territorial no Município de
Ilhabela e na Zona de Amortecimento Preliminar do PEIb.
Para o sistema de abastecimento de água, priorizou-se a análise dos mananciais
existentes nas cinco sub-bacias e dos diferentes dispositivos adotados pelo município,
tanto os oficiais (captações outorgadas pelo DAEE e intervenções realizadas pela
SABESP) como àqueles tidos como Soluções Alternativas de Captação – SAC.
Além da descrição propriamente dita dos componentes do sistema de
abastecimento de água na ZAP do PEIb, destaca-se a necessidade de conhecer a
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forma de integração dos diferentes componentes. Neste sentido, o presente estudo
procurou analisar se esta integração ocorre entre componentes localizados na mesma
microbacia hidrográfica ou se na integração há algum tipo de transposição. Esta
análise revela um aspecto fundamental no planejamento ambiental urbano para que
a tomada de decisões seja de forma adequada e justa, sem sobrecarregar qualquer
recurso hídrico.
Por fim, ao se definir uma base conceitual para avaliação do sistema de
esgotamento sanitário, vale ressaltar que o mesmo pode ocorrer por meio de duas
formas:
a) Soluções unidomiciliares (muitas vezes realizadas de maneira
inadequada ou com pouca eficácia), e
b) Soluções coletivas (com redes de coleta e/ou tratamento do
efluente).
Neste sentido, no diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário, foi importante
considerar as áreas que não são atendidas, e qual o tipo de urbanização predominante
nestes pontos de maior pressão.
Em toda área de estudo, e principalmente naquelas onde foi observado algum
desordenamento no processo de urbanização, o local foi georreferenciado através de
registro em GPS.
Vale destacar que de todos os componentes do sistema de saneamento básico
analisados na ZAP do PEIb, o esgotamento sanitário é o que apresenta maior
carência, como será descrito mais a diante.

5.2.1.1 População

Segundo dados obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
a população de Ilhabela teve um acentuado crescimento demográfico a partir de 1980,
conforme observado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Crescimento populacional de Ilhabela de 1970 a 2010.
Fonte: IBGE (2010)

De acordo com o CENSO 2010, o município conta com população de 28.196
pessoas, desse total, 99,3% da população é urbana e o restante, 0,7% da população,
vive em zona rural.
Com relação aos domicílios coletivos, ocupados e não ocupados em Ilhabela,
predominam os ocupados, conforme apresentado no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Porcentagem de domicílios ocupados, não ocupados e coletivos no
Município de Ilhabela no ano de 2010.
Fonte: IBGE (2010)

A população de Ilhabela pode ser classificada em população fixa e população
flutuante. A população fixa é caracterizada por moradores que residem
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permanentemente durante todo o ano no município. Já na população flutuante
enquadram-se os moradores temporários/veranistas e turistas.
Segundo os dados levantados em campo, a média de moradores por residência,
incluindo a população fixa e população flutuante inserida na ZAP do PEIb, foi de 3
moradores/residência.
A seguir, são representados em forma de gráfico e tabelas, os resultados dos
levantamentos da população inserida na ZAP do PEIb:
Tabela 5 – População levantada na ZAP do PEIb.
População levantada

Sub-bacia

Fixa

Flutuante

Total

27 – Jabaquara

70

9%

682

91%

752

8%

28 – Bicuíba

130

22%

453

78%

583

6%

29 – Ilhabela / Cachoeira

601

60%

401

40%

1.003

11%

30 – Paquera / Cego

1.886

37%

3.266

63%

5.152

56%

31 – São Sebastião /
Frade

301

17%

1.469

83%

1.769

19%

TOTAL

2.988

32%

6.271

68%

9.259

100%

Tipo de População na ZAP do PEIb - Por
Sub-bacia
100%

90%
80%
70%
60%
50%

POP. FLUTUANTE
POP. FIXA

40%
30%
20%
10%

0%

SUB-BACIA

Fonte: Geotech (2011)

Gráfico 4 – Tipo de população (fixa e flutuante) na ZAP do PEIb – por sub-bacia.
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Pelo Gráfico 4, é possível interpretar que apenas na Sub-Bacia Ilhabela/Cachoeira
a quantidade de população fixa é maior que da flutuante, representando 60% e 40%,
respectivamente.
A partir desses dados conclui-se que na ZAP do PEIb a população flutuante
representa 68% do total e a fixa, 32%.
Essa porcentagem de população fixa e flutuante reflete a característica geral do
Município de Ilhabela, onde a população chega a triplicar na alta temporada, com a
população flutuante representando cerca de 67% da total, segundo dados da
Prefeitura Municipal de Ilhabela.
Pelos resultados do levantamento populacional na ZAP do PEIb, obteve-se
população de 9.259 hab. cadastrados e 463 hab. estimados, com total de 9.722 hab.,
o que representa cerca de 34% da população total de Ilhabela, que é de 28.196 hab.,
segundo o CENSO 2010.

5.2.2 Uso e Ocupação do Solo

Através das atividades de campo, foram levantadas as quantidades e os tipos de
propriedades inseridas na ZAP do PEIb. Segue a representação em forma de tabela
e em seguida, de gráfico.
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Tabela 6 – Tipos de propriedade levantados na ZAP do PEIb, por sub-bacia.
Tipos de propriedade
Sub-bacia

Residência
(Unidomic.)

Prop.
Rural

27 –
Jabaquar
a

44

88%

2

28 –
Bicuíba

55

95%

29 –
Ilhabela /
Cachoeir
a

100

30 –
Paquera /
Cego
31 – São
Sebastião
/ Frade

Conjunto
Hab.

Rede
Hotel.

Inst.
Pública

Comérci
o

Outros*

4%

1

2%

-

0%

-

0%

2

4%

1

2
%

-

0%

3

5%

-

0%

-

0%

0%

-

0
%

96%

-

0%

2

2%

-

0%

-

0%

2

2%

-

0
%

719

93%

11

1%

12

2%

3

0,4
%

3

0,4
%

19

2%

6

1
%

443

89%

15

3%

16

3%

14

3%

3 1%

5

1%

4

1
%

-

34

-

17

-

6 -

28

-

1
1

-

136
28
1
* Outros: Igrejas, galpões, etc.
TOTAL

Gráfico 5 – Tipos de propriedades na ZAP do PEIb – por sub-bacia.

Além dos tipos de propriedade levantados, foi identificado o enquadramento das
suas edificações quanto à sua inserção nas seguintes classes de uso e ocupação do
solo:

59

a) Ocupação Regular – ocupações que não se inserem em áreas
públicas, Áreas de Preservação Permanente – APPs, áreas de
riscos e núcleos de ocupação irregular. São áreas em
conformidade com os quesitos legais, ambientais e de
zoneamento quanto ao uso e ocupação do solo no Município.
b) Ocupação Irregular – ocupações em áreas não legalizadas
perante a prefeitura. As áreas de ocupação irregular consideradas
neste estudo foram fornecidas pela Prefeitura tendo como base o
ano de 2009. Verifica-se que 10 estão localizadas, em parte, na
Zona de Amortecimento Preliminar.
c) Área de Risco - levantadas através do estudo realizado pelo
Instituto Geológico – IG (2006), no qual foram identificadas as
áreas com diferentes graus de risco geológico (sob risco de
processos exógenos, decorrentes da dinâmica superficial
terrestre, em destaque os deslizamentos de terra e inundações).
Dos 25 pontos indicados pelo IG, apenas sete estão localizados
na ZAP do PEIb, sendo dois inseridos integralmente.
d) Área de Preservação Permanente (APP) – considerando a
hidrografia na ZAP do PEIb, tal área corresponde uma margem
de 30 metros de preservação integral da mata ciliar em ambos os
lados dos cursos d’água, e 50 metros em torno de nascentes.
No Gráfico 6 são apresentados os resultados do levantamento de campo e do
tratamento estatístico dos dados, referente ao uso e ocupação na ZAP do PEIb por
sub-bacia:

60

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Jabaquara

Bicuíba

Ilhabela/Cachoeira

Paquera/Cego

S. Sebastião/Frade

APP

43%

36%

44%

36%

43%

Área de risco

0%

0%

57%

15%

0%

Ocupação irregular

0%

0%

79%

33%

9%

Regular

57%

53%

4%

36%

51%

Gráfico 6 – Ocupação na ZAP do PEIb, por sub-bacia.
Fonte: Adaptado de Geotech (2011).

Através do Gráfico 6 é possível observar que cerca de 40% das propriedades na
ZAP do PEIb estão inseridas em APP, e na Sub-bacia Ilhabela/Cachoeira, apenas 4%
da ocupação é regular, ao contrário das demais, que está acima de 36%.
Já em relação às áreas de risco, a ocupação das propriedades só foi registrada
nas Sub-bacias Ilhabela/Cachoeira e Paquera/Cego, representando cerca de 57% e
15%, respectivamente. Associado a isso, essas mesmas duas Sub-bacias são as que
apresentam maior percentual de propriedades em Ocupação Irregular, 79% e 33%,
respectivamente.
Cabe ressaltar, que no pior caso, uma mesma propriedade pode estar inserida em
APP, área de risco e núcleo de ocupação irregular, evidenciando a combinação de
mais de uma classe numa mesma área, já que muitas vezes uma se sobrepõe a outra,
como pode ser observado na Figura 4. Este fato justifica-se pelo contexto
socioambiental destas áreas (meio físico, meio biótico e socioeconômico), fator este,
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determinante para o padrão de uso e apropriação do terreno e dos recursos naturais
existentes no local.
A seguir, buscou-se ilustrar as principais evidências de não-conformidades nesse
processo de uso e ocupação do solo na ZAP do PEIb, bem como a combinação de
classes de ocupação:

Figura 4 – Situação de maior vulnerabilidade sanitária-ambiental (sobreposição das
diferentes classes de ocupação).
Fonte: Geotech (2011)

5.2.2.1 Áreas de Preservação Permanente (APP) de cursos d’água

Segundo Nicolau (2009, p. 17), em Ilhabela, considerando toda sua área territorial,
12% das APP apresentam déficit de vegetação natural, com variações entre subbacias, como pode ser observado na tabela a seguir:
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Tabela 7 – Comparativo dos padrões de ocupação em APP (mata ciliar), por sub-bacia.
Área de APP com déficit de
vegetação natural
(modificado de Nicolau,
2009)

Porcentagem das propriedades da
Zona de Amortecimento Preliminar
inseridas em APP (GEOTECH,
2011)

27 – Córrego
Jabaquara

27%

43%

28 – Córrego Bicuíba

37%

36%

29 – Córrego
Ilhabela/Cachoeira

34%

44%

30 – Córrego
Paquera/Cego

19%

36%

31 – Córrego São
Sebastião/Frade

25%

43%

Sub-bacia

A partir da tabela anterior, é possível constatar que a Sub-bacia 28 possui o índice
de supressão da mata ciliar mais crítico. No extremo oposto, a Sub-bacia 30
demonstra o melhor índice de conservação em APP dentre as demais.
No entanto, na ZAP do PEIb, a porcentagem de ocupação em APP é maior na
sub-bacia 29 e menor na 28 e 30.
Além da presença do Parque Estadual de Ilhabela, que garante a preservação da
mata ciliar na maior parte das Sub-bacias, alguns condicionantes do meio físico –
Hidrografia e Relevo – são determinantes para o modo que se deu o processo de
ocupação destas áreas.

5.2.3 Abastecimento de água

Nesta seção, serão apresentadas informações pertinentes às soluções de
abastecimento de água que ocorrem na Zona de Amortecimento Preliminar do Parque
Estadual de Ilhabela.
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5.2.3.1 Captação de águas subterrâneas

No Município de Ilhabela, segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica
do Estado de São Paulo – DAEE, 12 pontos de captação de água subterrânea estão
outorgados pelo DAEE.

5.2.3.2 Captação de águas superficiais

De modo geral, o conceito de Captação de Água define-se pelo conjunto de
estruturas e dispositivos construídos ou montados junto a um manancial, para suprir
um serviço de abastecimento de água destinada ao consumo humano (FEEMA,
1990).
Entende-se por Manancial qualquer corpo d'água, superficial ou subterrâneo,
utilizado para abastecimento humano, industrial ou animal, ou irrigação. Conceitua-se
este corpo hídrico como uma fonte de abastecimento de água, podendo ser um rio,
um lago, uma nascente ou poço, proveniente do lençol freático ou do lençol profundo.
Vale ressaltar que um sistema de Abastecimento de Água para consumo humano
consiste na instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e
equipamentos, destinado à produção e à distribuição canalizada de água potável para
populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em
regime de concessão ou permissão.
Apesar dos esforços do poder público em viabilizar o acesso das populações às
condições mínimas de abastecimento de água, ainda é muito comum a Solução
Alternativa de Abastecimento de água para consumo humano, também denominado,
Solução Alternativa de Captação (SAC).
Neste sentido a Portaria do Ministério da Saúde, n° 2.914 de 12 de dezembro de
2011 estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Também
reconhece as Soluções Alternativas de Abastecimento e determina aos seus

64

responsáveis o controle da qualidade da água, e a manutenção da integridade do todo
sistema instalado.
Conforme consulta no banco de dados do Departamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE, há apenas 21 usuários outorgados e inseridos nas microbacias
pertencentes às Sub-bacias objeto desse estudo, que captam água superficialmente.
Conforme o levantamento em campo, através das entrevistas e observações, foi
constatado que na área de trabalho deste estudo, ZAP do PEIb, os tipos de captação
são distribuídos conforme o gráfico e a tabela a seguir.

Gráfico 7 – Porcentagem dos tipos de captação de água pela população da ZAP do
PEIb.
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Tabela 8 – Captação de água pela população da ZAP do PEIb, por sub-bacia.

Sub-bacia

Solução
Alternativa de
Captação
(SAC)

Serviço de
Abastecimento
Público
(SABESP)

Captação
Subterrânea
(Poço)

27 – Córrego Jabaquara

73%

25%

2%

28 – Córrego Bicuíba

77%

20%

3%

29 – Córrego Ilhabela/Cachoeira

67%

33%

-

30 – Córrego Paquera/Cego

28%

72%

0,3%

31 – Córrego São
Sebastião/Frade

96%

4%

-

TOTAL

53%

47%

0,4%

Pelos resultados das atividades de campo, foi verificado que na ZAP do PEIb,
53% da população é abastecida por SAC.
De acordo com a tabela apresentada, percebe-se que a Sub-bacia 30 é a que
apresenta menor índice de abastecimento de água por SAC, podendo ser justificado
pelo fato da SABESP abastecer 72% da população da ZAP do PEIb nesta sub-bacia.
Por outro lado, na sub-bacia 31, onde o índice de abastecimento de água por SAC
é a maior, com 96%, apresenta o menor índice de abastecimento de água da
SABESP.
Essas duas situações antagônicas, das sub-bacias 30 e 31, quanto ao
abastecimento de água por SAC ou SABESP, pode ser justificada pelo fato de a
densidade populacional na sub-bacia 30 ser bem maior, ao contrário da 31, onde o
espaçamento entre as propriedades é bastante significativo, encarecendo os sistemas
de abastecimento de água públicos convencionais.
Cabe destacar que foram identificados, em muitos locais, durante os trabalhos de
campo, dois tipos de abastecimento de água numa mesma propriedade, pela SABESP
e por SAC, como pode ser observado na Figura 5.
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SAC

SABESP
Figura 5 – Exemplo de abastecimento de água pública e SAC na mesma propriedade.
Fonte: Geotech (2011)

5.2.3.2.1 Caracterização dos pontos de captação

No Gráfico 8 é apresentada de forma resumida a caracterização dos pontos de
captação visitados:

Gráfico 8 – Caracterização dos principais pontos de captação de água que abastecem a população da ZAP do PEIb.
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Pelos gráficos apresentados, observa-se que o maior número de pontos de
captação visitados se deu na sub-bacia 31, onde apresenta o maior índice de SAC
dentre as demais sub-bacias.
Quanto aos tipos de captação visitados, na sub-bacia 28, apresenta a maior
porcentagem de captações da SABESP, 25%, sendo que nas demais a porcentagem
de SABESP varia entre 0% e 3%. Portanto, o tipo de captação que se predomina em
todas as sub-bacias é o SAC, variando entre 75% a 100%.
Das estruturas de captação de água visitadas, em todas as sub-bacias predomina
o do tipo pedras empilhadas sem argamassa (62%), seguido das mangueiras
enraizadas entre pedras (18%), que são as técnicas mais simples e rústicas
identificadas. Com isso, revela-se a falta de critérios técnicos das estruturas de
captação visitadas, tão necessários para garantir um abastecimento de água para
consumo adequado. Segundo Formaggia (2008) em Ilhabela nos pontos de SAC,
predominam-se com 55% as mangueiras enraizadas entre pedras e 12% alvenaria e
pedras empilhadas sem argamassa.

Fotografia 1 – Estrutura de captação – pedra empilhada sem argamassa e mangueira
entre pedras.
Fonte: Geotech (2011)

Com relação à rede de distribuição de água visitados, predominam em todas as
sub-bacias as mangueiras de PEAD, com porcentagens entre 71% a 90%, seguido
pelas mangueiras de PVC e por último, outros, como de tubos de metal. Segundo
Formaggia (2008) em Ilhabela nos pontos de SAC, predominam-se com 81%,
mangueiras de PEAD.
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Fotografia 2 – Tipos de rede de distribuição de água por SAC – mangueira em PEAD e
mangueira em PVC.
Fonte: Geotech (2011)

Dos diâmetros das redes de distribuição, principalmente das mangueiras de
PEAD, variam entre ½” a 4”, com ligeira predominância de ¾”, conforme apresentado
na

Fotografia

3,

geralmente

utilizado

para

abastecer

uma

família,

com

aproximadamente 3 pessoas. Segundo Formaggia (2008) em Ilhabela nos pontos de
SAC, predomina-se com 75%, mangueiras com diâmetro de ¾”.

PEAD – ¾”

Fotografia 3 – Mangueira de 3/4” de diâmetro.
Fonte: Geotech (2011)

Com relação ao tratamento da água captada, dos pontos visitados, 76% havia
algum tipo remoção de sólidos grossos, porém em nenhum havia cloração. Segundo
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Formaggia (2008) dos pontos de SAC identificados em Ilhabela, 99% não apresentam
qualquer tipo de tratamento, sendo apenas 1% é clorado.

5.2.3.3 Disponibilidade hídrica

Para a estimativa da disponibilidade hídrica na ZAP do PEIb, delimitaram-se as
microbacias, considerando o exutório o ponto mais a jusante da ZAP do PEIb e
limitando-se a cada Sub-Bacia em estudo.
Para os dados de consumo de água utilizados na determinação do potencial de
abastecimento de água de cada microbacia, foi adotado o consumo per capita de
293,50 L/hab.dia ou 0,29 m³/hab.dia (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012).
A partir dos resultados obtidos, constatou-se que há uma grande variação em
relação à disponibilidade hídrica das microbacias que compõem as Sub-Bacias
Jabaquara, Bicuíba, Ilhabela/Cachoeira, Paquera/Cego e São Sebastião/Frade. Mas
no geral, as cinco Sub-Bacias apresentam disponibilidade hídrica para abastecer a
população local inserida na ZAP.
Algumas microbacias possuem disponibilidade hídrica limitada ao abastecimento
de pouco ou nenhum habitante, isso ocorre devido ao tamanho da sua área de
drenagem ou devido à existência de usuários já cadastrados no DAEE, que
consequentemente reduziriam a disponibilidade hídrica de uma determinada
microbacia. Há também os casos das microbacias que estão em déficit de
disponibilidade hídrica, resultado de usuários cadastrados e que possuem vazão de
captação maior que a vazão disponível, nesse caso o Potencial de Abastecimento é
nulo.
Em análise dos mapas de uso e ocupação do solo, das visitas a campo e da
verificação no banco de dados do DAEE, pode-se observar a presença de muitos
usuários que captam água superficialmente ou que lançam seu efluente no curso
d’água e, até o momento, não estão cadastrados no banco de dados do DAEE, o que
supostamente poderia alterar essa disponibilidade hídrica calculada anteriormente
para cada microbacia. O cadastro de todos esses usuários é fundamental para que
haja uma qualificada gestão desses recursos hídricos.
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Fator de extrema relevância no sistema de abastecimento de água ao longo de
toda ZAP do PEIb, a transposição de água entre microbacias adjacentes é uma
solução recorrente encontrada pela população, em especial aquelas inseridas em
bacias com potencial de abastecimento limitado. De maneira irregular e muitas vezes
em caráter emergencial, estes sistemas possuem deficiências, descritas a seguir.
As captações estão situadas a grandes distâncias das propriedades abastecidas
(casos de mais de 3 mil metros), sendo necessária a junção de duas ou mais
mangueiras. Nestes pontos de interligação, observam-se dispositivos inadequados
para tal finalidade, que favorecem vazamentos e perdas no sistema.
Além disso, os vazamentos e os transbordamentos dos reservatórios/caixas
d’água de fluxo contínuo geram processos erosivos significantes, podendo causar
desastres, como pode ser observada na Fotografia 4.

Fotografia 4 – Exemplo de vazamento (fluxo contínuo) e consequente formação de
erosão na cachoeira de Itapecerica.
Fonte: Geotech (2011).

Os indivíduos que executam o serviço de manutenção destes sistemas,
geralmente não possuem capacitação ou orientação técnica e são desprovidos de
equipamentos de proteção individual.
Em decorrência da falta de critérios técnicos para a definição do traçado das
tubulações, este sistema é muito vulnerável às intempéries (fortes chuvas e
enxurradas) e depredação devido ao pisoteamento das mangueiras, por estarem, na
maioria das vezes, em trilhas com grande fluxo de pessoas.
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Na ocorrência de fortes chuvas as mangueiras que abastecem esse tipo de
sistema, são deslocadas ou danificadas, ocasionando seu abandono e a instalação
de uma nova, quase sempre, sem retirar as desativadas.
Uma vez que a demanda por água é constante, torna-se comum a entrada dos
moradores na mata para manutenções frequentes no sistema. Em condições
climáticas desfavoráveis, o acesso à mata oferece grandes riscos de acidentes
àqueles que empreitam tal incursão.
Devido à falta de organização dos sistemas alternativos de abastecimento, tornouse inviável a definição exata do número de propriedades atendidas pelas captações e
seus respectivos sistemas de mangueiras e tubulações. Na Fotografia 5 é
exemplificado o desordenamento no traçado das mangueiras.

Fotografia 5 – Exemplo da disposição das mangueiras utilizadas nas soluções
alternativas de abastecimento.
Fonte: Geotech (2011)

A Figura 6 indica um sistema de transposição adotado pelos moradores do Morro
dos Mineiros.

73

Legenda
Propriedades inseridas na ZAP do PEIb
Solução Alternativa de Captação
Mangueira 1
Mangueira 2
Hidrografia
Limite das Microbacias
ZAP do PEIb

Figura 6 – Exemplo de Transposição entre Microbacias.
Fonte: Geotech (2011)

Na Figura 6 observa-se que, distando mais de 2.000 metros das residências
abastecidas, o sistema é formado por dois trechos (Mangueira 01 e 02), através da
junção de várias mangueiras, as quais cruzam duas microbacias, nomeadas como MIC5 e M-IC7. O trecho 01 tem sua captação, nomeada de CAP ENG1, no Córrego
Ilhabela, inserido na microbacia IC5 numa cota acima de 380 metros, e seu vertedouro
numa drenagem secundária, a uma elevação de 217 metros. O segundo trecho
(Mangueira 02) parte da captação, nomeada de ENG2, da microbacia M-IC7, e conduz
água até as propriedades.
Durante o trabalho em campo, verificou-se que as mangueiras do trecho 01
estavam dobradas, impedindo a condução da água. Em um ponto mais à jusante,
constatou-se uma ruptura na mangueira, comprometendo completamente o
abastecimento de água às diversas propriedades dependentes deste sistema. Esta
situação se estende por toda área de abrangência da ZAP do PEIb.
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5.2.3.4 Síntese – Abastecimento de água

Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –
Ministério das Cidades (2012), no Município de Ilhabela o consumo médio de água
per capita foi de 0,29 m³/hab.dia. Este dado foi o mais recente obtido.
A partir desse dado, a favor da segurança, foi determinado para o período de
temporada, o consumo de água pelo total de indivíduos (moradores fixos e ocasionais,
hóspedes, funcionários e outros) na Zona de Amortecimento Preliminar do PEIb, em
cada sub-bacia, como apresentado na Tabela 9 e no Gráfico 9.
Tabela 9 – Consumo de água x Disponibilidade hídrica para captação na Zona de
Amortecimento Preliminar do PEIb, por sub-bacia.

Sub-bacia

População
(hab.)

Consumo
médio de
água per
capita
(m³/hab.dia)

Consumo
de água
total
(m³/dia)

Disponibilida
de hídrica
para outorga
de captação
(m³/dia)

Porcentagem de
consumo em
relação à
disponibilidade
para outorga

27 – Córrego
Jabaquara

760

220

3.866

5,7%

28 – Córrego
Bicuíba

608

176

2.534

7,0%

293

2.380

12,3%

29 – Córrego
Ilhabela/Cachoeira

1.012

30 – Córrego
Paquera/Cego

5.419

1572

10.726

14,7%

31 – Córrego São
Sebastião/Frade

1.922

558

8.635

6,5%

TOTAL

9.721

2.819

28.141

10,0%

0,29

-
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Gráfico 9 – Consumo de água na ZAP do PEIb, por sub-bacia.
Fonte: Adaptado de Geotech (2011).

Nas atividades de campo, conforme obtido nas entrevistas com os moradores, foi
verificado que é costumeira a transposição de microbacias e sub-bacias para a
captação de água (SAC), devido a algumas microbacias não apresentarem
atualmente vazão suficiente para atender a população à jusante, constatado pela
própria população, uma vez que a grande maioria desses sistemas não são
outorgados.

5.2.3.5 Análise indireta – Dados da SUCEN

A Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN, uma autarquia vinculada
à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, tem por finalidade promover o efetivo
controle das doenças transmitidas por vetores e seus hospedeiros intermediários no
Estado.
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No Município de Ilhabela, a SUCEN é representada por um posto, responsável
por combater principalmente as larvas dos simulídeos ou “borrachudos”, desde a
década de 1960. Esse combate é feito através da aplicação de um larvicida nas
nascentes e pontos específicos das drenagens, que são considerados como focos de
proliferação das larvas de “borrachudo”.
Associado a isso, a SUCEN tem mapeado desde a década de 1960 até os dias
de hoje, a maioria das drenagens existentes à montante das áreas ocupadas em
Ilhabela. Segundo a SUCEN, ao longo desse período, houve considerável diminuição
da quantidade de focos de aplicação dos larvicidas, como consequência da redução
do número de drenagens, que secaram e/ou tiveram suas vazões diminuídas
consideravelmente durante esse período.
Por meio do acesso aos mapas/croquis das drenagens e focos desde a década
de 70, foi feita uma avaliação da variação entre o número de drenagens e focos
existentes que diminuíram no período entre 1971 e 2011. Entretanto, os dados
disponíveis, atuais e históricos, das drenagens e focos são referentes a meses
distintos.
Os resultados obtidos dessa avaliação, da porcentagem de diminuição do número
de drenagens e focos no período de 1971 a 2011, são apresentados no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Diminuição do n° de drenagens e focos por sub-bacia.
Fonte: Adaptado de Geotech (2011).

Sub-bacia
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Através desses resultados, notou-se que houve uma considerável diminuição do
número de drenagens e focos que a SUCEN acessava desde 1971, da ordem de 60%
a 77%, que podem estar associadas às informações obtidas da SUCEN, de que a
diminuição dessas drenagens ocorreu à medida que o número de captação de água
nas drenagens foi aumentando, em decorrência do crescimento populacional de
Ilhabela nesse período.
Os resultados do Gráfico 10, que parecem divergir da Figura 2, onde é
demonstrada que apenas a sub-bacia 30 apresenta nível de criticidade hídrica com
porcentagem usada do Q7,10 entre 40,01% a 50,00%, enquanto as demais sub-bacias
(27, 28, 29, 31) apresentam porcentagem entre 0% a 25,00%, pode indicar que a falta
de dados de vazão das captações de água não cadastradas esteja induzindo uma
estimativa não real da disponibilidade hídrica das sub-bacias 27 a 31.

5.2.4 Esgotamento sanitário (águas negras)

Basicamente, o esgoto doméstico pode ser dividido em águas cinzas, amarelas e
marrons, segundo Gonçalves et al (2006).
As águas cinzas são aquelas provenientes dos lavatórios, chuveiros, tanques e
máquinas de lavar roupa e louça (FIORI; FERNANDES; PIZZO, 2004), diferentemente
das águas amarelas (urina) e marrons (fecais), que são provenientes das bacias
sanitárias. Neste caso, as águas amarelas e marrons foram consideradas como águas
negras.
De acordo com Gonçalves et al (2006), a maior parcela do esgoto sanitário em
termos de volume são das águas cinzas, que também contribuem significativamente
com matéria orgânica (DQO) e fósforo (P

Total).

No entanto, pouco contribuem com

compostos nitrogenados (N Total) como pode ser observado no Gráfico 11. Além disso,
as águas cinzas possuem densidade de patógenos inferior que as águas negras.
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Distribuição de alguns compostos no esgoto
sanitário (águas cinzas e negras)
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Gráfico 11 – Comparação entre alguns compostos nas águas cinzas e negras.
Fonte: Adaptado de Gonçalves, 2006.

Para este levantamento se deu enfoque para o esgotamento sanitário das águas
negras, principalmente, devido aos entrevistados que afirmavam possuir sistema do
tipo fossa, estar se dirigindo ao esgoto gerado nas bacias sanitárias, sem considerar
o restante do esgoto doméstico (águas cinzas), que na grande maioria era lançado in
natura, conforme Geotech (2011).
Ou seja, durante as atividades de campo (GEOTECH, 2011), pode ser notado
que, na ausência de rede coletora de esgoto e de tratamento, as águas cinzas eram
predominantemente lançadas in natura, mesmo naquelas propriedades onde haviam
fossas. Dessa forma, na ZAP do PEIb, pode-se constatar que 67% do esgotamento
sanitário é destinado para fossas e 24% lançados in natura (24%),
Porém, quase sempre o esgoto destinado nesses 67% em fossa restringem-se às
águas negras (provenientes das bacias sanitárias), enquanto que 91% das águas
cinzas são lançadas in natura, conforme a Fotografia 6.
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Fotografia 6 – Exemplos de lançamento in natura de águas cinzas.
Fonte: Geotech (2011)

Segundo as informações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, o índice de coleta e
tratamento de esgoto no município saltou de 4% (2008) para 36%, em novembro de
2011.
Sendo assim, para o levantamento das formas de esgotamento sanitário na ZAP
do PEIb foram identificados os seguintes sistemas utilizados:
a) Fossas: Escavação semelhante à de um poço, com ou sem
revestimento, para a qual se destina o esgoto sanitário das
habitações não servidas por rede de esgoto, podendo ser de
diversos tipos, séptica, negra (tipo sumidouro), de infiltração,
entre outros. Apesar da fossa tipo tanque séptico ser um tipo de
tratamento mais adequado que a fossa negra, ambos foram
consideradas na mesma categoria, uma vez que os dados obtidos
das entrevistas não diferenciava o tipo de fossa, séptica ou negra,
pois a grande maioria dos entrevistados dizia não saber identificar
qual tipo de fossa possuía;
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Fotografia 7 – Exemplo de diversos sistemas de fossas identificadas.
Fonte: Geotech (2011).

b) Lançamento in natura: Destinação do esgoto sanitário das
habitações sem passar por qualquer tipo de tratamento, com
lançamento direto no terreno, solo ou corpo hídrico;

Fotografia 8 – Exemplo de lançamento in natura.
Fonte: Geotech (2011).

c) Tratamento in situ: Destinação do esgoto sanitário de habitações
para algum sistema compacto de tratamento de esgoto, exceto do
tipo fossa;
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Fotografia 9 – Exemplo de uma ETE - Estação de Tratamento de Efluentes de
sistema fechado e compacto (Foto ilustrativa).
Fonte: Geotech (2011).

d) Serviço público de coleta de esgoto (SABESP): Destinação do
esgoto sanitário para redes coletoras do serviço público, que no
Município de Ilhabela a responsável é a SABESP.

Fotografia 10 – Marcação em azul de ligação do serviço público de coleta de
esgoto da SABESP.
Fonte: Geotech (2011).

Através dos dados obtidos em campo, foi possível reconhecer as principais
condicionantes do sistema de esgotamento sanitário na ZAP do PEIb, tais como:
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a) Situações desfavoráveis decorrentes da ocupação desordenada
do terreno, como, por exemplo, fundos de vale em interior de
quarteirão, ausência de pontos de lançamento, formação de áreas
de risco, supressão e ocupação da mata ciliar e etc.;
b) Ausência

e/ou

precariedade

de

infraestrutura

urbana

(principalmente vias e calçamentos), as quais são executadas
pelos próprios moradores, dificultando e onerando a implantação
dos sistemas de esgotamento;
c) O traçado e a largura de vielas e becos, na maioria dos casos,
não permite a implantação conjunta de drenagem e esgoto;
d) Presença de esgoto a céu aberto nas vias, decorrente da
inexistência de redes locais onde não é possível o emprego de
soluções individuais (adensamento habitacional, solo com baixa
permeabilidade, lençol freático raso e etc.);
e) Contaminação dos corpos d’água superficiais e subterrâneos,
decorrente do uso incorreto de fossas sépticas e lançamento do
efluente sanitário direto no meio ambiente (in natura);
f) Carência de programas de conscientização e educação sanitária
ambiental, conforme relatada pela população entrevistada.
Segundo o levantamento em campo, através das entrevistas e observações, foi
constatado que, na área de trabalho, as formas de esgotamento sanitário são
distribuídas conforme a Tabela 10 e o Gráfico 12, de acordo com o número de
propriedades levantadas em cada sub-bacia.
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Tabela 10 – Esgotamento sanitário na ZAP do PEIb, por sub-bacia.
% de Propriedades
Fossa
(séptica,
negra, de
infiltração)

Lançamento
in natura

27 – Córrego Jabaquara

65%

23%

13%

-

28 – Córrego Bicuíba

75%

-

25%

-

29 – Córrego
Ilhabela/Cachoeira

38%

47%

3%

13%

30 – Córrego Paquera/Cego

69%

24%

1%

6%

31 – Córrego São
Sebastião/Frade

74%

21%

5%

-

TOTAL

67%

24%

4%

4%

Sub-bacia

100%

Tratamento
Rede
in situ
Coletora
(Coletivo
(SABESP)
Particular)

Esgotamento Sanitário na ZAP do PEIb Por Sub-bacia

90%
80%

% DE PROPRIEDADES

70%

60%

SABESP

TRATAMENTO

50%
40%

LANÇAMENTO IN
NATURA

30%

FOSSA

20%
10%
0%

SUB-BACIA

Fonte: Geotech (2011)

Gráfico 12 – Porcentagem dos tipos de esgotamento sanitário na ZAP do PEIb.
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Verifica-se no Gráfico 12, que a sub-bacia com maior porcentagem de lançamento
in natura é da Ilhabela/Cachoeira, com 47%. Em contrapartida, esta sub-bacia
apresenta a maior porcentagem de esgoto coletado pela SABESP, com 13%.
A sub-bacia Bicuíba apesar de não ser atendida pela rede coletora de esgoto da
SABESP, segundo as informações coletadas em campo nas propriedades visitadas,
apresenta as melhores formas de esgotamento sanitário, com 75% de destinações
para fossas e 25% para tratamento, maior índice de tratamento levantando dentre as
sub-bacias.
Com exceção da Sub-bacia Ilhabela/Cachoeira, onde predomina o lançamento de
esgoto (águas negras) in natura, nas demais sub-bacias predominam as destinações
de esgoto em fossas (negra ou séptica), seguidos dos lançamentos in natura.
Com relação à rede coletora da SABESP, apenas duas sub-bacias são atendidas:
Ilhabela/Cachoeira e Paquera/Cego, com índices de 13% e 6%, respectivamente.
Diferentemente dos demais municípios do Litoral Norte, onde a porcentagem de
atendimento de coleta de esgoto é maior, em Ilhabela, as características físicas
naturais topográficas, muitas vezes, são limitantes para a viabilidade de redes
coletoras de esgoto convencionais, sendo um dos motivos, as soleiras negativas, ou
seja, quando a cota do imóvel é inferior à cota do greide da via (local de assentamento
da rede coletora), bem característico no Município.
Além disso, em algumas partes de Ilhabela, as grandes extensões aliadas a baixa
densidade populacional, limitadas, muitas vezes, pela própria topografia, com curtas
faixas com terreno apropriado para ocupação entre o mar e o PEIb, acabam
inviabilizando também a implantação de redes coletoras de esgoto convencionais.
Em 1998, a Prefeitura Municipal implantou um sistema de fossa coletiva no bairro
Barra Velha, no entanto, por falta de manutenção e de capacidade para atender o
aumento da geração de esgoto da região, tal sistema não mais funciona
adequadamente, o que se tornou, há alguns anos, um problema para a comunidade
em vez de solução; o esgoto que transborda do sistema e é lançado diretamente no
corpo hídrico próximo, sem tratamento (Fotografia 11).
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Fotografia 11 – Sistema de fossa coletiva ineficiente no bairro Barra Velha.
Fonte: Geotech (2011)

Durante o trabalho de campo, foram identificadas várias irregularidades no que
diz respeito às medidas adotadas em relação ao esgoto doméstico, as quais podem
ser ilustradas na Fotografia 12 e Fotografia 13.
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Fotografia 12 – Exemplos de vazamento do efluente domésticos dos
Sistemas de Fossas.
Fonte: Geotech (2011)

Fotografia 13 – Lançamento do esgoto in natura no meio ambiente.
Fonte: Geotech (2011)
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5.2.5 Síntese do diagnóstico

A Sub-bacia Paquera/Cego é o maior consumidor de água e gerador de esgoto,
representando cerca de 56% de todo o consumo de água e da geração de esgoto na
ZAP do PEIb. No entanto, é importante destacar, que o consumo de água e a geração
de esgoto, isoladamente não determinam sua influência quanto à disponibilidade
hídrica e lançamento de esgoto, sendo necessário correlacionar com os dados de
disponibilidade hídrica das microbacias, concentração populacional, formas de
esgotamento sanitário, entre outros.
Diferentemente do que ocorre com as captações de água, no esgotamento
sanitário inexiste transposição, obedecendo-se a topografia do terreno. Que inclusive
pode causar dificuldades para ligação de rede coletora de esgoto, como nos casos de
soleira negativa, que segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP (2006), significa o imóvel estar em cota inferior em relação ao greide
da via, no ponto de interligação do ramal à rede, que em princípio indica a não
viabilidade de conexão do imóvel, como resultado de um estudo de soleira ou
profundidade.
No

Gráfico 13 são apresentados os dados obtidos de uso e ocupação do solo

(regular, APP, risco e irregular), abastecimento de água (disponibilidade hídrica, rede
de abastecimento pública, poço e SAC) e esgotamento sanitário (rede coletora
pública, tratamento particular, fossa e lançamento in natura) do diagnóstico realizado,
das Sub-Bacias 27 a 31 na ZAP do PEIb.
Destaca-se que a soma dos parâmetros de uso e ocupação do solo (regular, APP,
área de risco e irregular) não totalizam 100%, pois uma propriedade específica pode
ser considerada como de ocupação irregular e também estar inserida em APP e em
área de risco. Isso também ocorre com os parâmetros de abastecimento de água, pois
uma propriedade pode ser abastecida por solução alternativa e rede pública. Já no
parâmetro de esgotamento sanitário de águas negras (rede coletora pública,
tratamento particular, fossa e lançamento in natura) essa condição não foi
contemplada. No entanto, foi identificado que muitas propriedades que lançam suas
águas negras em fossas, lançam suas águas cinzas in natura, para não sobrecarregar
o sistema de fossa.
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Através da síntese desse diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, associadas as informações obtidas de uso e ocupação do solo,
pode-se concluir que os sistemas públicos de abastecimento de água e de coleta de
esgoto revelaram não estar relacionados à situação regular ou não das ocupações.
Destaca-se que há um predomínio do esgotamento sanitário do tipo fossa em
todas as áreas estudadas. Quanto aos sistemas de abastecimento de água também
predominam sistemas isolados como as Soluções Alternativas de Captação, exceto
na Sub-bacia 31, que predomina rede pública de abastecimento de água.

73%

23%

Lançamento in natura

0%

13%

65%

23%

53%
36%

0% 0%

65%

3%

0%

75%

25%

0%

77%

3%

20%

65%

0%

0%

36%

53%

Bicuíba

20%

77%

0%

25%

75%

0%

4%

44%

57%

28%

0%

72%

Fonte: Adaptado de Geotech (2011).
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72%
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79%
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Gráfico 13 – Síntese do Diagnóstico das Sub-Bacias 27 a 31 na ZAP do PEIb.
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No Gráfico 14 são apresentados os dados obtidos de uso e ocupação do solo,
abastecimento de água e esgotamento sanitário do diagnóstico realizado,
considerando a ZAP do PEIb como um todo.
100%
90%
80%
70%
60%

50%
40%
67%

30%
20%
10%

40%

53%

47%

40%

36%
26%

24%

12%

0%

0,4%

ZAP do PEIb

Regular

40%

APP

40%

Área de risco

12%

Ocupação irregular

26%

Disponibilidade Hídrica

36%

Rede Abastecimento Pública

47%

Poço

0,4%

SAC

53%

Rede Coletora Pública

4%

Tratamento Particular

4%

Fossa

67%

Lançamento in natura

24%

Gráfico 14 – Síntese do Diagnóstico na ZAP do PEIb.
Fonte: Adaptado de Geotech (2011).
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6

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste item é discutida de forma integrada a questão do saneamento básico
(abastecimento de água e esgotamento sanitário) e a zona de amortecimento do PEIb.

6.1

Zona de amortecimento

A área de estudo contemplada foi a Zona de Amortecimento do PEIb considerada
preliminar, uma vez que sua área não foi delimitada pelo Plano de Manejo do PEIb,
que se encontra em elaboração, tampouco aprovada pelo CONSEMA.
De acordo com a Lei Federal 9.985/2000, a demarcação de seu território não é
definida por alguma norma ou legislação específica, mas sim devendo ser
desenvolvida no Plano de Manejo da Unidade de Conservação.
O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação, segundo o ICMBio (2013?)
é uma ferramenta que fundamentado nos objetivos gerais da UC estabelece seu
zoneamento e normas para uso da área e manejo dos recursos naturais.
No Estado de São Paulo, para a elaboração de um Plano de Manejo de uma UC,
segundo Leonel (2011), é recomendado que sua estrutura geral seja constituída por
base técnico-científica – Diagnóstico do meio físico, biótico e antrópico e por
Planejamento – Zoneamento e Programas de Gestão. Ou seja, que é necessário um
estudo prévio de diagnóstico para o estabelecimento do zoneamento da UC e dos
seus programas de gestão, que considerem, por exemplo, os zoneamentos vigentes
no entorno da UC, que no caso de Ilhabela, são abrangidos pelo Zoneamento
Ecológico-Econômico – ZEE do Litoral Norte e pelo Plano Diretor Municipal de
Ilhabela.
Sendo assim, realizando-se uma análise da ZAP do PEIb, sua área se sobrepõe
a quatro categorias do ZEE do Litoral Norte (zoneamento terrestre) e cinco do
zoneamento do Plano Diretor Municipal de Ilhabela, conforme descrito nos itens a) e
b).
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a) ZEE – Zoneamento terrestre:


Zona 1 (Z1) – Ocupação de comunidades tradicionais;



Zona 2 (Z2) – Ocupação por assentamentos dispersos e
pouco populosos;



Zona 4 (Z4) – Ocupação para fins urbanos;



Sub-zona Área de Ocupação Dirigida (Z4OD) – Ocupação de
baixa densidade para fins turísticos.

Na Figura 7 são apresentadas as categorias do ZEE do Litoral Norte do Estado
de São Paulo que estão inseridas na ZAP do PEIb.

Figura 7 – ZAP do PEIb e Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte do
Estado de São Paulo.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Base Cartográfica:
Imagem de fundo (GOOGLEEARTH, 2013)
PEIb (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2005)
ZAP do PEIb (PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, 2008)
ZEE do Litoral Norte (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2005)

No ZEE do Litoral Norte, as zonas Z1 e Z2 são as que mais se adéquam para
atingir os objetivos de uma ZA, enquanto que a Z4 e Z4OD, voltados para fins urbanos,
não são adequadas às ZAs, conforme disposto no Artigo 49 da Lei Federal
9.985/2000.
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b) Plano Diretor de Ilhabela:


Zona de Alta Restrição 1 (ZR1);



Zona de Alta Restrição 2 (ZR2);



Zona de Restrição Total à ocupação (ZRT);



Zona Urbana de Restrição Geotécnica e Ecológica (ZU-1);



Zona Urbana de Baixa Restrição (ZU-2).

Na Figura 8 são apresentadas as categorias de zoneamento do Plano Diretor
Municipal de Ilhabela que estão inseridas na ZAP do PEIb.

Figura 8 – ZAP do PEIb e zoneamento do Plano Diretor Municipal de Ilhabela.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Base Cartográfica:
Imagem de fundo (GOOGLEEARTH, 2013)
PEIb (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2005)
ZAP do PEIb (PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, 2008)
Zoneamento do Plano Diretor (LITORAL NORTE SUSTENTÁVEL,
2012)

No Plano Diretor de Ilhabela é definido que a Zona de Amortecimento do PEIb
coincide com as ZR1 e ZR2, no entanto, a ZAP do PEIb engloba outras zonas além
dessas, como ZRT, ZU-1 e ZU-2. No caso da ZRT, a característica de restrição total
beneficia ambientalmente a ZA ao invés de prejudicá-la, no entanto, o caráter da ZA
não é de restrição total, como de uma UC de Proteção Integral. Além disso, as zonas
ZU-1 e a ZU-2 são urbanas e não rurais, porém é relevante que a ZU-1 pudesse ser
incorporada à ZA, uma vez que atende ao critério para sua delimitação, de incluir
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áreas de risco geotécnico e de relevância ecológica, com restrições de ocupação e de
expansão.
Através dessa análise da ZAP do PEIb com relação aos zoneamentos vigentes, é
fundamental que a ZA do PEIb esteja em conformidade com o ZEE do Litoral Norte e
Plano Diretor de Ilhabela, para que possa atingir seus objetivos, de modo que sua
área possa abranger apenas as categorias Z1 e Z2 do ZEE, e as categorias ZR1 e
ZR2 do zoneamento do Plano Diretor de Ilhabela.
Associado a isso, para a delimitação de uma ZA de UC de Proteção Integral, tendo
como base: o Roteiro metodológico de Planejamento para Parques Nacionais,
Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (GALANTE et al, 2002), as zonas de
amortecimento dos Parques Estaduais do Estado de São Paulo definidos nos seus
Planos de Manejo aprovados pelo CONSEMA (Parques Estaduais: Aguapeí, Campina
do Encantado, Cantareira, Carlos Botelho, Intervales, Jaraguá, Jurupará, Morro do
Diabo, Porto Ferreira, Serra do Mar, Rio do Peixe e Xixová-Japuí) e do diagnóstico da
ZAP do PEIb realizado nos bairros arredores do PEIb, entre as sub-bacias 27 a 31,
são propostos alguns critérios adicionais para inclusão de áreas em zonas de
amortecimento, conforme apresentado no Quadro 3.
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Critérios
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

De
Inclusão

i)
j)

k)
l)

m)
n)

o)
p)

Galante et al (2002)
Microbacias de rios que fluem para a
UC, considerando divisores de água;
Recargas de aquíferos;
Correntes marinhas e ventos;
Locais de nidificação e pouso de
aves;
Áreas litorâneas (manguezais,
estuários, restingas, dunas, lagunas,
praias, costões);
Locais de desenvolvimento de
projetos e programas federais,
estaduais e municipais que tenham
relação com a UC;
Áreas úmidas com importância
ecológica à UC;
Áreas naturais preservadas, com
potencial conectividade com a UC
(APP, Reserva Legal, RPPN, APA e
outras);
Remanescentes vegetais (corredor
ecológico);
Sítios de alimentação, descanso e
reprodução de espécies que
ocorrem na UC;
Áreas sujeitas a processos erosivos
que possam afetar a UC;
Área com risco de expansão urbana
ou construções próximos aos limites
da UC;
Acidentes geográficos e geológicos
notáveis ou cênicos próximos à UC;
Recifes, bancos de algas, parcéis,
fenômenos oceanográficos com
relação as UC marinhas;
Áreas de litoral, deltas de rios que
possam afetar a UC;
Sítios arqueológicos.

Critérios adicionados pelo Autor
q) Pontos de captação de água
superficial dentro e próximos à
UC;
r) Mananciais na UC;
s) Disponibilidade hídrica na UC;
t) Cursos d’água que fluem para a
UC e que recebem esgoto in
natura;
u) Bens tombados e patrimônios
históricos, arqueológicos,
culturais, artísticos,
arquitetônicos, ambientais,
turísticos e afetivos;
v) Comunidades tradicionais e
indígenas;
w) Legislações de uso e ocupação
do solo que sobrepõem às
proximidades da UC;
x) Empreendimentos de
significativo impacto ambiental
sujeitos à EIA/RIMA em raio de
3 km (Resolução Conama
428/2010) quando não inserida
em área urbana consolidada,
APA ou RPPN;
y) Empreendimentos que exigem
licenciamento ambiental não
sujeitos à EIA/RIMA em raio de
2 km (Resolução Conama
428/2010) quando não inserida
em área urbana consolidada,
APA ou RPPN;
z) Campo antrópico próximo à UC;
aa) Assentamentos humanos
dispersos e pouco populosos
próximos à UC;
bb) Vetores de pressão antrópica,
que possam causar impactos
ambientais na UC.

a) Áreas urbanas já estabelecidas;
b) Áreas de expansão urbana definidas
por dispositivos legais.
a) Limites identificáveis no campo
c) Zoneamentos existentes
(ferrovias, estradas, rios e outros de
definidos por dispositivos legais.
visibilidade equivalente);
De
b) Influência de espaço aéreo (ventos
Ajuste
que conduzam emissões gasosas) e
subsolo (que possam comprometer
os aquíferos e os solos da UC).
Quadro 3 – Adaptação dos critérios de inclusão, exclusão e ajuste de áreas para
delimitação de zonas de amortecimento de UC de Proteção Integral – Parques.
De
Exclusão

Fonte: Adaptado de Galante et al (2002).
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6.2

Abastecimento de água para consumo humano

O sistema de captação de água para consumo humano predominante na ZAP do
PEIb são as SAC e representa uma realidade distinta das regiões em cotas inferiores
da ZAP do PEIb, onde a rede pública de abastecimento de água está mais presente,
como pode ser observado no Gráfico 15.

Abastecimento de Água
Ilhabela (2011)
100%
90%

4%
14%

80%
53%

70%
60%

Poço ou nascente
próprios

50%
40%

Outros: água de
chuva, carro-pipa,
fonte pública, bica
externa ou apanhada

82%
Rede geral ou pública

30%
47%

20%
10%
0%
Município (SIAB)

ZAP do PEIb (Autor)

Gráfico 15 – Sistemas de abastecimento de água no Município de Ilhabela em 2011
(total e ZAP do PEIb)
Fonte: SIAB e Autor.

No entanto, no Litoral Norte do Estado de São Paulo, mesmo os imóveis que são
atendidos por rede pública de água para consumo humano, é comum a utilização de
soluções alternativas de abastecimento de água sem tratamento, em cerca de 95%
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dos casos (FORMAGGIA, 2005). Essa mesma situação foi confirmada na ZAP do
PEIb.
Destaca-se que na ZAP do PEIb, dos 53% de abastecimento de água por poço
ou nascente próprios, 99% são referentes à SAC, no entanto, a forma de que as SAC
vistoriadas são constituídas e funcionam, principalmente às individuais, na sua grande
maioria são precários e não atendem aos preceitos definidos pela Portaria MS
2914/2011, quanto aos procedimentos de controle da qualidade da água.
Associado a isso, a maioria das SAC, principalmente os sistemas individuais,
apresentam deficiência quanto aos procedimentos de controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano, não atendendo aos preceitos da Portaria
MS 2.914/2011, um problema recorrente, como evidenciado pelas análises das águas
de SAC em Ilhabela no ano de 2003, que resultaram em problemas na qualidade da
água em 98% das amostras coletadas pelo PROAGUA (FOLHA DE SÃO PAULO,
2004).
Com relação à disponibilidade hídrica, determinada em função dos usuários
cadastros no DAEE, quatro microbacias apresentaram potencial de abastecimento
nulo de um total de 106, principalmente devido ao tamanho da área de captação e/ou
das vazões de captação/lançamento dos usuários cadastrados no DAEE. A única subbacia que apresentou potencial de abastecimento negativo foi a Paquera/Cego, com
déficit de 32% de disponibilidade hídrica.
Entretanto, devido a predominância de SAC na ZAP do PEIb e sua significativa
participação nos sistemas de abastecimento de água de Ilhabela, bem como dos
resultados da análise indireta da SUCEN, os estudos de disponibilidade hídrica das
microbacias devem considerar as vazões de captação de SAC a fim de precisar sua
real influência sobre os mananciais de abastecimento.
Essas captações de água superficial do PEIb, predominantemente através de
SAC, vem sendo realizado de forma intensa, que por falta de controle e vigilância,
podem estar comprometendo a disponibilidade hídrica de alguns recursos hídricos
específicos do PEIb. Como evidência disso, durante as entrevistas realizadas com os
moradores, foi frequente o depoimento de falta d’água, principalmente dos usuários
de SAC, cujos motivos foram relatados como sendo das chuvas que danificam os
tubos de distribuição, entupimento/obstrução na “boca” de captação e/ou aumento do
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número de SAC no mesmo curso d’água, o que acarreta na relocação da captação
para pontos cada vez mais a montante, ou seja, na direção interior do PEIb, que
podem ser melhor controlados com a formalização do Plano de Manejo e controle e
vigilância do órgão municipal competente.
Sendo assim, a Portaria MS 2.914/11, que define os procedimentos de controle e
vigilância da qualidade da água para consumo humano, deve ser cumprida,
principalmente quanto aos procedimentos de controle da qualidade da água pelos
responsáveis pela captação (individual e coletiva) e vigilância, pelos órgãos de
vigilância municipal e estadual.
Da análise indireta dos dados da SUCEN, seus resultados, de comparação da
quantidade de drenagens no período entre 1971 e 2011, representam dados
específicos de Ilhabela onde há atuação da SUCEN no combate as larvas dos
simulídeos ou “borrachudos”, com aplicação de um larvicida nas nascentes e pontos
específicos das drenagens, que são considerados focos de proliferação dessas larvas.
No Estado de São Paulo a SUCEN atua no combate aos “borrachudos” no Litoral
Norte – Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, com forte presença de
borrachudos, sendo bastante conhecida pela população e turistas que frequentam a
região.
A análise indireta desses dados da SUCEN, quando disponíveis, só tem a
colaborar para uma avaliação de possível correlação com dados de disponibilidade
hídrica de recursos hídricos superficiais, desde que consideradas as vazões de
captação/lançamento tanto dos usuários cadastrados no DAEE, como também dos
usuários de soluções alternativas de captação individuais/coletivas e lançamentos não
cadastrados, através da utilização de métodos de estimativa de vazão apropriada.

6.3

Esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário predominante na ZAP do PEIb é a fossa
(qualquer tipo – negra, séptica etc), seguido pelo lançamento in natura, e representa
uma realidade distinta das regiões abaixo da ZAP do PEIb (cotas inferiores), quanto
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presença de rede pública (maior à jusante) e o índice de lançamento in natura, 96%
menor, como pode ser observado no Gráfico 16.

Esgotamento Sanitário
Ilhabela (2011)
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1%

4%

90%
24%
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Lançamento in natura
60%
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94%
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40%

67%

30%
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ZAP do PEIb (Autor)
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Referência

Gráfico 16 – Sistemas de esgotamento sanitário no Município de Ilhabela em 2011
(total e ZAP do PEIb)
Fonte: SIAB e Autor.

Como diagnosticado no estudo de caso, através das entrevistas e vistorias em
campo, a grande maioria das fossas levantadas são do tipo fossa negra, ou seja,
inadequadas sob o ponto de vista ambiental, cujo ideal seria a fossa séptica ou tanque
séptico, conforme a NBR 7.229/1993. No entanto, dependendo da geotecnia do local
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e do adensamento populacional em relação ao meio, é recomendável que nenhum
tipo de fossa seja implantada.
Do ponto de vista ambiental, os efluentes da fossa negra poluem mais o solo e as
águas subterrâneas quando comparado com os do tipo séptica, devido aos seus
efluentes não terem sido tratados adequadamente.
Do ponto de vista geotécnico, em regiões íngremes, independentemente do tipo
de fossa, seus efluentes podem causar instabilidades geotécnicas no terreno através
da sua percolação no solo, podendo causar rupturas e deslizamentos.
Como o maior problema de saneamento básico em Ilhabela, o esgotamento
sanitário deve ser priorizado, sendo que nas áreas mais afastadas (mais próximas ao
PEIb) com dificuldades de viabilizar técnica e economicamente a implantação de rede
coletora pública, devido as características marcantes identificadas, como de extensão
e soleira negativa.
Nesse sentido, é imperativo que os sistemas de esgotamento sanitário deficientes
sejam adequados, como através de campanhas que visem adequar as fossas
existentes e fiscalização para que haja a implantação de fossas do tipo séptica, ou
tecnologias acessíveis e eficientes nos novos empreendimentos e onde há
lançamento in natura, de modo que os usuários sejam orientados periodicamente,
para que haja manutenção adequada, podendo ou não ser viabilizado pela Prefeitura,
através de parcerias, serviços acessíveis à população, estabelecidos legalmente, a
fim de cessar o lançamento de esgoto domiciliar in natura nos solos e recursos
hídricos, contaminando-os além dos limites estabelecidos pelas legislações
pertinentes.
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7

ANÁLISE INTEGRADA

Os trabalhos de campo e de escritório resultaram em diversos dados primários,
que foram essenciais para compor um diagnóstico do uso e ocupação do solo e
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário levantados na área
de estudo – ZAP do PEIb, subdivididos pelas sub-bacias 27 a 31, de modo que essas
sub-bacias puderam ser comparadas entre si, através das informações integradas de
uso e ocupação do solo, abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Além disso, alguns dados resultantes na área de estudo são divergentes quando
comparados com o Município como um todo, principalmente em relação ao
predomínio de SAC (53%) como sistema de abastecimento de água e de lançamento
in natura de esgoto sanitário 24 vezes maior na área de estudo.
No caso das SAC levantadas na área de estudo foi diagnosticada a precariedade
das infraestruturas de captação, que podem trazer riscos sanitários e ambientais
locais. Para equacionar essa situação a Portaria MS 2914/2011 deve ser seguida,
principalmente quanto aos procedimentos de controle e vigilância da qualidade das
águas para consumo humano abastecidas por SAC, no entanto, sua aplicabilidade
não é uma realidade.
Para a adequação da situação do esgotamento sanitário na área de estudo,
primeiramente, os lançamentos in natura devem ser eliminados, através da
implantação de tanques sépticos ou soluções alternativas uni ou multi-domiciliares,
dependendo da viabilidade técnica, econômica e ambiental. Já o sistema de
esgotamento sanitário através das fossas, predominantemente do tipo fossa negra,
devem ser adaptadas para fossas sépticas, porém não se restringindo a isso, pois as
mesmas dependem de limpeza e manutenção periódica para manter sua eficiência,
de modo a não criar focos de contaminação das águas. Se viável, economicamente e
tecnicamente, a Prefeitura (através de parcerias) poderia prestar serviços de forma
acessível à população, para manutenção e limpeza periódica de fossas. Associado a
isso, é necessário um acompanhamento junto aos usuários por meio de campanhas
de orientação, controle e vigilância, com adoção de procedimentos de referência, nos
moldes da Portaria MS 2914/2011 e da lei municipal 369/1990.
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Com relação à região do estudo de caso, na ZAP do PEIb, a sobreposição dos
zoneamentos – ZEE do Litoral Norte do Estado de São Paulo e Plano Diretor
Municipal, na sua área apresentou diversas incompatibilidades, através das diferentes
classes de zoneamento que não são compatíveis com os objetivos de uma Zona de
Amortecimento de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, demonstrando
assim que a ZAP do PEIb não está em conformidade com os zoneamentos vigentes
sobre município de Ilhabela.
Uma zona de amortecimento, portanto, deve ser definida tendo como base os
zoneamentos vigentes sobre a região e baseando-se nos estudos que compõem a
elaboração do Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação, com participação
da população a ser afetada.
No caso do PEIb, sua área abrange cerca de 85% da Ilha de São Sebastião e tem
seu entorno terrestre limitado pela própria ilha, com faixas que variam entre 0 a 3,3
km, entre o mar e o limite do Parque. Na Ilha de São Sebastião sua área está
localizada a montante das áreas povoadas e seus recursos hídricos representam
importantes mananciais de abastecimento de água à população de Ilhabela, o que
torna o PEIb um doador de água para consumo.
Por outro lado, se as influências negativas ao PEIb das deficiências de
saneamento básico se restringem basicamente aos sistemas de abastecimento de
água, devido aos cursos d’água fluírem de dentro para fora da UC, acabam no entanto,
direcionando os efluentes sanitários e resíduos sólidos no sentido das populações de
jusante.
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8

8.1

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclusões

Nos bairros arredores do PEIb (menos urbanizadas), aqui denominados de Zona
de Amortecimento Preliminar – ZAP do PEIb, representam regiões que comporão,
parte ou integralmente, uma futura ZA do PEIb. Nessa área de estudo foi constatado
que os níveis de atendimento aos serviços públicos de água e esgoto são deficientes
e carentes, sobretudo comparando às regiões com melhor infraestrutura urbana.
Além disso, constatou-se que a realidade encontrada na ZAP do PEIb está
distante daquela exigida pela Lei Federal 9.985/2000, que estabelece que uma ZA
deve estar sujeita a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os
impactos negativos sobre a UC, como por exemplo, sistemas adequados de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que possam manter a disponibilidade
hídrica nos níveis desejados e não poluir as águas e o solo com efluentes domésticos.
Com relação aos referenciais legais relativos ao zoneamento (ZEE do Litoral Norte
e Plano Diretor Municipal de Ilhabela) e as diretrizes de saneamento básico, em nível
federal (lei 11.445/2007 e decreto 7.217/2010), estadual (lei do Estado de São Paulo
7.750/1992) e municipal (Lei municipal de Ilhabela 421/2006), pouco foi atendido,
frente à realidade diagnosticada no estudo de caso, com uso e ocupação do solo não
conformes aos estabelecidos nessas legislações.
Além disso, no caso específico de Ilhabela, cuja lei municipal n° 369/1990
regulamenta o despejo de esgoto, devidamente tratado, em vias e logradouros
públicos e cursos d’água, pouquíssimo é cumprido, tendo-se como base a área de
abrangência do estudo realizado.
Da mesma forma, as ações de controle e vigilância da qualidade das águas para
consumo humano que deveriam ser adotadas conforme a Portaria MS 2914/2011,
ainda são insipientes, principalmente quando relacionados às soluções individuais.
Com quadro mais grave, praticamente inexiste qualquer ação de controle e vigilância
das soluções individuais de esgotamento sanitário.
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A conclusão deste trabalho demonstra que as diretrizes e referencias legais
aplicáveis aos sistemas municipais de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, especialmente das Políticas Nacional e Estadual (SP) de Saneamento
Básico, Portaria MS 2914/2011 e lei municipal n° 369/1990, apresentaram-se
complexas de serem aplicadas às zonas de amortecimento de uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral, devido a carência de orientação, controle e
vigilância dos órgãos responsáveis e também, pelo fato da legislação incidente sobre
a ZA classificá-la como de caráter não urbano, e dependendo do caso, nem rural,
como é o caso de Ilhabela, que, por não possuir zona rural, torna a ZA uma zona com
características de transição entre rural e urbana.
Sendo assim, não é possível padronizar a realidade através de sistemas de
saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário) voltadas para as zonas
urbanas, sob o pretexto de atender as diretrizes universais das legislações
pertinentes, que idealizam cidades modernas, sendo impraticável perante a situação
de zonas de amortecimento de Unidades de Conservação.
Como consequência, projetar um futuro de ambiente protegido e/ou restrito com
ferramental baseado no ambiente totalmente antropizado pode ser desastroso.
Nesse sentido, comprova-se que os sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, suas áreas de captação de água e de lançamento de efluentes
e o contexto desses sistemas no meio ambiente, influenciam significativamente na
definição das restrições ambientais e delimitação da zona de amortecimento do
Parque Estadual de Ilhabela (SP).
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8.2

Recomendações

Como sugestão para trabalhos futuros, destaca-se a importância de desenvolver
diretrizes específicas para sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário nas zonas de amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção
Integral, que venham a atender integradamente as políticas públicas, aos interesses
dos cidadãos a serem afetados e aos objetivos da Unidade de Conservação, de modo
que sempre se tenha como base um diagnóstico adequado dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do ambiente a ser estudado.
Sugere-se também estudos de disponibilidade comparando os dados da SUCEN,
como aqui levantados, porém, comparando-se com vazões medidas em campo para
avaliar a real influência das captações de água por SAC em uma determinada subbacia.
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