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RESUMO 

O planejamento habitacional possui estreita relação com a qualidade dos 

corpos d’água. A Região da Baixada Santista sofre os impactos das habitações 

irregulares em áreas de preservação. A falta de políticas habitacionais efetivas e de 

fiscalização na região permitiu o estabelecimento da maior favela de palafitas do 

Brasil, em uma Área de Preservação Permanente (APP) situada no Rio dos Bugres. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar sazonalmente a qualidade da água 

superficial do Rio dos Bugres quanto aos parâmetros físico químicos, 

microbiológicos e ecotoxicológicos. Os resultados preliminares obtidos, tanto de 

alguns parâmetros físico-químicos, como microbiológicos e ecotoxicológicos, quando 

confrontados com as Resoluções CONAMA 274/2000 e CONAMA 357/2005, 

demonstram que o Rio dos Bugres e adjacências estão em desacordo com os 

limites estabelecidos na legislação para corpos d`água (salobra) Classe II. 

INTRODUÇÃO 

 No Complexo Estuarino de Santos e São Vicente (CESSV) encontra-se o Rio 

dos Bugres (RB), que é margeado pela maior Favela de Palafitas do Brasil, inserida 

em uma Área de Proteção Permanente (APP) (SAMPAIO, 2008). O rápido 

desenvolvimento na região a partir da década de 50 gerou, com a construção de um 

grande aterro hidráulico, impactos significativos no local, tais como: a supressão de 

grande parte da vegetação à beira-rio e a instalação de moradias irregulares que 

despejam efluentes sem tratamento. Além disso, nesta mesma área encontra-se o 

Lixão Municipal do Sambaiatuba (atualmente desativado) que ficou ativo por mais de 

30 anos e contribuindo ainda mais para o rápido processo de poluição do RB 

(COHAB-ST, 2007). 

 As habitações irregulares lançam consideráveis volumes de esgoto in natura 

diretamente nas águas comprometendo a qualidade da região estuarina, pondo em 

risco a população que tem contato primário e secundário com este ambiente 

(GESAMP 2001; CETESB, 2012). A área de estudo carece de dados ambientais 

voltados à qualidade da água, e não está inserida no relatório “Monitoramento da 

qualidade da água dos rios litorâneos” realizado no ano de 2004 pela CETESB. 

             Diante deste contexto, o presente estudo visa realizar um diagnóstico 

sazonal (inverno e verão) da qualidade da água superficial do RB e gerar subsídios 

para mitigação dos problemas sócio-ambientais desta importante região. 

 



OBJETIVOS 

 Analisar a qualidade da água superficial do RB através de: 

 Parâmetros Físico-Químicos pH, salinidade, oxigênio dissolvido, 

turbidez, cor, nitrito, nitrato, fosfato, sulfeto e amônia; 

 Qualidade sanitária (Escherichia coli e coliformes totais); 

 Efeito agudo e crônico por meio de ensaios de toxicidade com ouriço-

do-mar Lytechinus variegatus; 

METODOLOGIA 

 Para as análises dos parâmetros físico-químicos foram utilizados os seguintes 

métodos: 

 Espectrofotometria- nitrito e nitrato (NTD); sulfeto (azul de metileno) e 

fosfato (azul de molibdênio). Todos os testes foram realizados com 

Spectro Kit da ALFAKIT (adaptado do Standard Methods 21ª ed. 4500 

B, 4-118). 

 Amônia- a norma modificada referente ao Standard Methods,Método 

4500-C; American Public Health Association - 20ª Edição- 1999. 

 Com equipamentos de bancada do Laboratório foram realizados os 

testes de: pH, oxigênio dissolvido, salinidade, cor e turbidez. 

 O método utilizado para análise de colimetria foi modificado CETESB, 2007. 

 Os ensaios de toxicidade agudo e crônico foram realizados de acordo com as 

normas USEPA (1991) e ABNT/NBR 15.350/2012, respectivamente.  

DESENVOLVIMENTO 

  Cada local de coleta foi constituído por três pontos (amostragem 

composta) formando um triângulo com cerca de 10m de distância entre cada 

ponto. As amostras coletadas em cada ponto foram misturadas em armazenadas 

em três frascos referentes ao mesmo local (garrafas de polipropileno 250mL e 

500mL e frascos âmbar 100mL) e acondicionadas em caixa térmica com gelo até 

a chegada ao Laboratório.  Foram coletados amostras em sete locais, sendo 

cinco ao longo do RB, um no Rio do Matadouro e um próximo à ponte do Rio 

Casqueiro. Em laboratório as garrafas de 500 mL foram congeladas (-18 °C) para 

posteriores análises de toxicidade e amônia; as amostras das garrafas de 250 

mL foram filtradas e refrigeradas para as análises de espectrofotometria (feitas 

no dia após a coleta) e as amostras dos frascos âmbar já foram utilizadas no 



mesmo dia da coleta para as análises físico químicas (pH, OD e salinidade), 

microbiológica, turbidez e cor.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A tabela 1 apresenta os resultados preliminares encontrados nas análises dos 

parâmetros físico-químicos bem como os limites estabelecidos na Resolução 

CONAMA 357/2005. 

Tabela 1. Resultados das análises físico-químicas e limites da Resolução. 

  

RESULTADOS OBTIDOS 

PARÂMETROS CONAMA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Salinidade 0,5˃ salinidade˃30 1 1 1 4 6 14 18 

pH 6,5 a 8,5 7,77 8,56 8,27 7,94 7,96 7,97 8,18 

Oxigênio Dissolvido ≥ 5 mg/L O₂ 5,7 5,1 4,2 4,5 4 6,8 5,4 

Nitrito ˂ 0,20 mg/L N 0,1225 0,0668 * * 0,0129 0,0954 0,0728 

Nitrato ˂ 0,70 mg/L N 3,0481 1,9833 0,23 0,3027 0,3432 2,0851 1,5118 

Sulfeto ˂ 0,002 mg/L S * * * * * * * 

Fosfato ˂ 0,186 mg/L P 0,953 0,9791 0,9791 1,0836 1,2141 2,2585 1,3708 

Amônia ˂0,70 mg/L N 3,5 3,675 3,815 3,745 3,57 2,065 1,33 

*não detectável pelo método 

Materiais flutuantes em excesso provenientes de atividades antrópicas foram 

observados por toda extensão do rio. 

As análises de colimetria (coliformes totais e Escherichia coli) apresentaram 

resultados que excederam os limites estabelecidos na Resolução CONAMA 

274/2000. 

Nos ensaios ecotoxicológicos foi verificado efeito tóxico agudo e crônico em 

todas as amostras coletadas. Estes resultados estão em desacordo com as 

exigências estabelecidas na Resolução CONAMA 357/2005.  
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