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1 RESUMO 

A poluição difusa proveniente da drenagem é complexa e provém de diversas fontes. As 

praias de Santos e São Vicente, localizadas no litoral do Estado de São Paulo, 

apresentam-se impróprias para banho em muitos momentos, comprometendo o potencial 

turístico da região. O presente estudo visa correlacionar, através de análise estatística e 

modelagem numérica, a influência das chuvas locais na balneabilidade das praias em 

Santos e São Vicente, além de apresentar propostas de Engenharia para controle de 

drenagem urbana, bem como alternativas para diminuição da carga de poluição. 
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2 INTRODUÇÃO 

A balneabilidade microbiológica de uma praia pode ser determinada a partir da 

concentração de enterococos presentes em suas águas e pode ser influenciada por 

diversos fatores diretos ou indiretos, como a fisiografia da praia, ocorrência de chuvas e 

condições de maré, bem como a descarga dos rios, do emissário submarino e de 

moradias sem tratamento de esgoto. As cidades de Santos e São Vicente estão 

localizadas na porção central da Região Metropolitana da Baixada Santista, no litoral do 

estado de São Paulo. Ambas as cidades estão localizadas no Sistema Estuarino de 

Santos e São Vicente e apresentam altas densidades demográficas, principalmente por 

sua localização geográfica e fatores socioeconômicos (SAMPAIO, 2010; ROVERSI et al., 

2016). 

3 OBJETIVOS 

O presente estudo visa correlacionar a influência das chuvas locais na balneabilidade 

das praias das cidades de Santos e São Vicente e avaliar os aspectos e impactos 

ambientais da poluição difusa proveniente dos canais de drenagem afluentes às praias. 

Outro objetivo é discutir propostas de Engenharia para controle de drenagem urbana, 

bem como alternativas para diminuição da carga de poluição. 

4 METODOLOGIA 

Foi realizada uma análise estatística de frequência visando relacionar altas 

concentrações de enterococos com eventos de elevada precipitação horas anteriores às 



amostras consideradas impróprias. Além disso, utilizando o sistema de modelos MOHID, 

foi adotado um modelo numérico para simular a hidrodinâmica e a qualidade da água a 

fim de avaliar a capacidade de dispersão, diluição e decaimento de enterococos, 

considerando a descarga oriunda da drenagem urbana após os eventos de chuva. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para a análise estatística da correlação entre precipitação e balneabilidade, foram 

considerados, através da plataforma AquaSafe® (LEITÃO et al., 2015) dados de 

concentração de enterococos coletados pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB, 2014; 2015) e dados de chuva oriundos de dois pluviômetros do 

CEMADEN. O período de estudo foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, totalizando 

dois anos, período equivalente a 104 semanas. Foram consideradas nesta análise as 

precipitações de chuvas nas horas anteriores às amostras consideradas impróprias. 

Para a etapa de modelagem numérica, o modelo utilizado para esta finalidade foi 

implementado, calibrado e validado pela equipe do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas 

da Universidade Santa Cecília (Figura 1), através de um projeto mais amplo com o 

objetivo de previsão de qualidade da água na região (NPH, 2015). 

 
Figura 1 - Grades numéricas utilizadas (a) e respectivas batimetrias interpoladas nas grades numéricas 

(b), onde a escala de cores representa a profundidade em metros. Fonte: Ribeiro et al., 2015. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Na figura 2, verifica-se a porcentagem de tempo em que a praia foi dada como própria 

no período de estudo (linha verde) e as barras representam a relação entre elevadas 

concentrações de enterococos (superiores à 400 UFC/100 ml) e altos valores de 

precipitação para as 24, 48 e 72 horas antecedentes à coleta. Observa-se que praias 

localizadas onde há a menor taxa de renovação das águas (Milionários, Gonzaguinha e 

Prainha) apresentam altos valores de enterococos durante o ano todo e, além disso, 
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possuem menor relação (52 a 73%) a entre altas concentrações de enterococos e altos 

valores de precipitação nas 24, 48 e 72 horas anteriores à coleta, quando comparadas 

às praias da Baía de Santos, que apresentam uma maior relação (50% a 100%), 

evidenciando assim uma maior influência dos eventos de chuva na balneabilidade. 

Figura 2 - Relação entre alta concentração de enterococos e precipitação (barras); Balneabilidade (linha). 
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