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FIGURA 6.10: Favela ocupando as margens dos córregos, na bacia do rio 

Cotia, que poderá ser remanejada para possibilitar a recuperação do 
rio e da mata ciliar. Foto: Cortesia SABESP. 

 

 
FIGURA 6.11: A foto ilustra a invasão da cidade nas áreas alagáveis. Um 

campo de futebol foi construído sobre o lago assoreado da barragem 
de Isolina Superior. Foto cortesia SABESP. 
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Assim a TABELA 6.21 mostra quais as extensões potenciais de área, 

ocupada pela população local, que poderão ser afetadas pela proposta de 

reassentamento para outras áreas urbanas.  

 

Tabela 6.21: Extensão potencial de remoção de população ribeirinha. 
Área total de Alternativas 
Segurança e de  1 a 5 e 8 6, 7 e 9 
Reabilitação 265,88 ha 16,88 ha 
 

A valoração deste critério é inversamente proporcional a área atingida:  
 
a)     265,88 ha ⇒ 1 
b)       16,88 ha ⇒ 9 
 
 
 
6.1.9 - Vazão (captada pela ETA) 

Este critério utiliza como escala as vazões acrescidas, previstas por cada um 

dos planos de ação, como mostrado na TABELA 6.22. A vazão tratada 

atualmente, sem a ampliação corresponde a 500 l/s. A TABELA 6.23 

apresenta a escala de valores finais obtida para este critério. 

 

TABELA 6.22: Vazão de água tratada acrescida ao Sistema Produtor do 
Baixo Cotia. 

Vazões de ampliação do Sistema Baixo Cotia previstas (l/s) 
Alternativas 1 a 5  Alternativa 6 Alternativas 7 Alternativas 8 Alternativa 9 

1000 200 300 800 100 
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TABELA 6.23: Escala de valores final para o critério vazão natural. 
Faixa de variação para a vazão Valor final 

QGar. 75% <   150 l/s 1 
 150 < QGar. 75% <   260 l/s 2 
260 < QGar. 75% <   370 l/s 3 
400 < QGar. 75% <   480 l/s 4 
480 < QGar. 75% <   590 l/s 5 
590 < QGar. 75% <   700 l/s 6 
700 < QGar. 75% <   810 l/s 7 
810 < QGar. 75% <   920 l/s 8 
920 < QGar. 75% < 1030 l/s 9 

 

6.1.10- Água Subterrânea 

A FIGURA 6.12 ilustra a localização dos poços subterrâneos na área de 

estudo, como também o provável polígono atendido pelo sistema 

independente de fornecimento de água para reuso industrial. 

 
 

FIGURA 6.12: Mapa hidrogeológico com a posição dos poços cadastrados 
explorados por industrias. No detalhe poços explorados na região 
beneficiada pelo reuso (escala original de 1:50.000). Modificada de 
SABESP. 
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O número total de poços levantado é igual a 23, e o número de poços dentro 

da área que será atendida pelo reuso é igual a 8, ou seja uma redução da 

ordem de 35% para alguns planos de ação e zero para outros. A escala da 

valoração adotada está apresentada da TABELA 6.24. 

TABELA 6.24: Escala de valores final para o critério água subterrânea. 
Faixa de variação da redução do 

número de poços utilizados 
Valor final 

redução <   8% 1 
8% < redução < 16% 3 

16% < redução < 24% 5 
24% < redução < 32% 7 
32% < redução < 40% 9 

 
 
 
 
6.1.11- Mata Ciliar 
 

A mata ciliar corresponde a uma faixa de, pelo menos, 30 metros de largura 

no entorno das áreas de alagados, das represas, ou ao longo dos cursos 

d’água, formando um link (ligação) entre as obras. A TABELA 6.25 compõe a 

área total provável prevista para a recuperação da Mata Ciliar. A TABELA 

6.26 mostra a escala final de valores para o critério “mata ciliar”. 

TABELA 6.25: Composição da área total provável para recuperação da mata 
ciliar, segundo proposto por cada um dos planos de ação. 

Recuperação da ALTERNATIVAS 
Mata Ciliar (ha) 1 a 5 e 8 6 e 7 9 

ALC/ETE 5,6 0 0 
ALC/C- R. Pedras 4,0 0 0 
ALC/C R. M. Velho 4,8 0 0 
ALC/Mont. Isolina 5,7 0 0 

Isolina 5,8 5,8 0 
Cursos d’ água 58,2 0 0 

Somatório Total 84,1 5,8 0 
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TABELA 6.26: Escala final de valores para o critério mata ciliar. 
Faixa de variação para a área recuperada Valor Final 

mata ciliar <   5,0 ha 1 
5,0 ha < mata ciliar < 15,0 ha 2 

15,0 ha < mata ciliar < 25,0 ha 3 
25,0 ha < mata ciliar < 35,0 ha 4 
35,0 ha < mata ciliar < 45,0 ha 5 
45,0 ha < mata ciliar < 55,0 ha 6 
55,0 ha < mata ciliar < 65,0 ha 7 
65,0 ha < mata ciliar < 75,0 ha 8 
75,0 ha < mata ciliar < 85,0 ha 9 

 

 
6.1.12- Erosão e Assoreamento 

 

A FIGURA 6.13 mostra o mapa com a localização das áreas atuais sujeitas à 

erosão e ao assoreamento. Como pode ser visualizado através dessa figura, 

as obras introduzidas pelo projeto não afetam nenhuma área potencialmente 

crítica, logo, todas as alternativas abordadas terão o mesmo valor para este 

critério, segundo esta ótica. 

As áreas ocupadas pelas obras propostas correspondem, basicamente, as 

áreas de Planícies, morrotes do planalto paulistano e rampas pedimentares, 

como pode ser visualizado na FIGURA 6.14 e, mais detalhadamente na 

FIGURA 6.15. 

As áreas de morrotes são mais sensíveis à erosão que as planícies fluviais e 

essas mais sujeitas à erosão e ao assoreamento que as rampas 

pedimentares e colimosas. 
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FIGURA 6.13: Mapas das áreas críticas a erosão e ao assoreamento, para a 
bacia do Baixo Cotia (escala original de 1:25.000). Modificado de 
SABESP (1997). 

FIGURA 6.14: Mapa geomorfológico, parcial da bacia hidrográfica do Baixo 
Cotia. Modificado de SABESP (1997). 
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FIGURA 6.15: Mapa geomorfológico parcial da bacia hidrográfica do Baixo 
Cotia com detalhe das áreas ocupadas pelas obras propostas. 
Modificado de SABESP (1997). 

A TABELA 6.27 apresenta a composição das áreas totais, bem como as 

áreas complementares a cada um dos tipos de relevo atingidos por cada 

uma das obras previstas. A TABELA 6.28 pondera as áreas de acordo com 

as potencialidades à erosão e ao assoreamento de cada uma,  por obra e 

por alternativa. 

 
TABELA 6.27: Composição das áreas correspondentes as diferentes 

geomorfologias para as áreas das obras propostas. 
 Áreas Geomorfológica Ocupada (ha) 
 Planícies Fluviais Morrotes do Planalto 

Paulistano 
Rampas 

Pedimentares 
ALC - ETE 0,69 0 4,88 

ALC - C- R. Pedras 5,55 0 2,87 
ALC - C R. M. Velho 1,06 10,91 0 
ALC - Fazendinha 9,33 11,18 0 

Isolina 9,69 1,73 0 
Somatório Total 26,32 23,82 7,75 

 

 


