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Resumo 

O estudo faz uma pesquisa sobre a qualidade da água da bacia hidrográfica 

do Litoral Norte, que foi definida como a “Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – UGRHI – Litoral Norte”. A UGRHI 03 está localizada no sudeste do 

Estado, entre o Vale do Rio Paraíba e o Oceano Atlântico, e abrange completamente 

os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Ele 

compreende a análise dos corpos de água do Rio São Francisco, do município de 

São Sebastião, litoral norte de São Paulo, para compreender quais fatores 

influenciam na qualidade da água em diferentes trechos deste rio.   

Introdução 

A água doce está em rios, lagos, geleiras e aquíferos, mas representa apenas 

2,5% do total de água da Terra. Nem toda ela é acessível ao consumo humano e, 

pior, a distribuição é desigual entre os países. Mesmo no Brasil, que ostenta a maior 

reserva de águas doces superficiais do planeta (12% do total), as condições de 

acesso não são equânimes. 

Grande parte da população mora em comunidades, morros, onde, 

geralmente, há nascentes de rios e a qualidade de vida é precária, pois não há 

saneamento básico. Então há a deposição de esgoto no rio e os moradores jogam 

todo seu lixo gerado em casa. Estima-se que 40% da população global viva hoje 

sobre a situação de estresse hídrico. Além de problemas para o consumo humano, 

esse cenário, caso continue, colocará em risco safras agrícolas e produção 

industrial, uma vez que a água e o crescimento econômico caminham juntos. A 

diminuição da água do mundo é constante, silenciosa.  

O Projeto Tecendo as Águas, do Instituto Supereco, com o apoio do Comitê 

de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), conta com o patrocínio da 

Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental,  e atua no litoral Norte 

de São Paulo. Um dos focos do projeto é a sub-bacia do Rio São Francisco, que 

abrange os bairros São Francisco, Morro do Abrigo, Pontal da Cruz, Arrastão e 

Portal da Olaria. Baseada na divisão hidrográfica da UGRH – CBH-LN. Sabendo 

disso, há uma preocupação com a sub-bacia do Rio São Francisco, em São 

Sebastião – SP, pois há muitas famílias sem rede de esgoto adequada, ou que 

utilizam uma fossa e que, na maioria das vezes, dispõem dos cursos de água.  

 

 



Objetivos 

Contribuir para a recuperação da qualidade dos recursos hídricos do sistema 

São Francisco, da Sub-bacia do rio São Francisco, São Sebastião – SP. 

Caracterizar os cursos de água, por meio da coleta e análise de amostras dos 

cursos de água presentes na sub-bacia. Comparar os resultados obtidos no período 

de outubro de 2014 a junho de 2015. 

Metodologia 

O procedimento metodológico que será aplicado para as análises é o 

ECOKIT, fabricado pela ALFAKIT LTDA. É um kit composto por frascos, reagentes e 

outros materiais necessários para a realização de análises físico-químicas. Será 

utilizado também, o kit da HANNA CHECKER, fabricado pela HANNA 

INSTRUMENTS. É um kit grande composto por outros kits pequenos para cada 

parâmetro, é um método eletrônico, sem necessidade de reagentes. Serão utilizados 

dois kits diferentes para confrontar os resultados, sendo eles o ECOKIT do projeto 

Tecendo as Águas, e o HANA CHECKER da FASS - faculdade de São Sebastião.   

Serão oito pontos de coleta, onde vão ser avaliadas as condições climáticas, 

a presença ou ausência de algas, espumas, corpos flutuantes, material 

sedimentavél, se há cheiro, plantas aquáticas, cobertura vegetal, peixes e outros 

tipos de vida aquática. Os parâmetros a serem avaliados são: temperatura da água 

e do ar, Oxigênio Dissolvido, pH, Amônia, Ferro, Turbidez, Dureza total, Cloretos, 

Coliformes, Nitrato e Nitrito. Faremos uma pesquisa bibliográfica que fundamentará 

nosso estudo. 

Desenvolvimento 

A água é essencial para a existência e bem-estar do ser humano, devendo ser 

disponível em quantidade suficiente e de boa qualidade como garantia da 

manutenção da vida (FREITAS et al, 2002). Por conter grande parte de substâncias 

e elementos facilmente absorvidos pelo organismo, constitui fonte essencial ao 

desenvolvimento, já que cerca de 60 % da água utilizada é ingerida na forma líquida, 

por outro lado, as 23 águas naturais podem conter organismos, substâncias, 

compostos e elementos prejudiciais à saúde (DI BERNARDO, 1993). 

Com a falta de saneamento, surgem a doenças de veiculação hídrica, elas 

interferem na qualidade de vida das pessoas que moram ali. Essas doenças são 

transmitidas pelo contato ou ingestão da água contaminada. Há diversas doenças de 

veiculação hídrica que são consequências de organismos que tem um ciclo de vida 



de alguma forma relacionado com águas estagnadas, rios, represas, lagos ou 

estuários. Nos países em desenvolvimento, em virtude das precárias condições de 

saneamento e da má qualidade das águas, as doenças diarreicas de veiculação 

hídrica, como, por exemplo, febre tifóide, cólera, salmonelose, shigelose e outras 

gastroenterites, poliomielite, hepatite A, verminoses, amebíase e giardíase, têm sido 

responsáveis por vários surtos epidêmicos e pelas elevadas taxas de mortalidade 

infantil, relacionadas à água de consumo humano (Leser et al., 1985). 

Pode-se dizer que o melhor método para evitar a degradação dos recursos 

hídricos é o planejamento territorial da bacia hidrográfica, com base em princípios 

ambientais. Este planejamento deve ser feito a partir de um diagnóstico ambiental de 

toda a bacia, levantando as principais características dos meios físico, biológico e 

socioeconômico (MOTA, 2003). As sub-bacias são áreas de drenagem dos 

tributários do curso d’água principal. Possuem áreas maiores que 100 km² e 

menores que 700 km². A micro bacia possui toda sua área com drenagem direta ao 

curso principal de uma sub-bacia, várias micro bacias formam uma sub-bacia. 

Possuem a área inferior a 100 km2 (FAUSTINO, 1996). 

Resultados preliminares 

Conforme a proposta de trabalho, já foram realizadas todas as coletas 

durante nove meses, de outubro de 2014 a junho de 2015, nos oito pontos distintos. 

Nosso próximo passo é a análise dos resultados obtidos durante os meses, 

comparar e obter resultados concretos sobre o que mais está afetando a qualidade 

das águas da sub-bacia do Rio São Francisco. E fazer uma discussão, sobre os 

fatores que os estão influenciando, de um ponto de vista social, econômico e  

ambiental.  
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