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TABELA 6.28: Ponderação das áreas de acordo com as potencialidades a 
erosão e assoreamento nas áreas afetadas pelas obras propostas, 
pelos diferentes planos de ação. 

Obras ALTERNATIVAS 
previstas 1 a 5 e 8 6, 7 e 9 
ALC - ETE 2x0,69 + 1x4,88 0 

ALC - C- R. Pedras 2x5,55 + 1x2,87 0 
ALC - C R. M. Velho 2x1,06 + 3x10,91  0 
ALC - Fazendinha 2x9,33 + 3x11,18 0 

Isolina 2x9,69 + 3x1,73 2x9,69 + 3x1,73 
Somatório Total 131,85 24,57 

 

Escala de valores proposta é inversamente proporcional ao somatório 

ponderado atingido pelas alternativas, pois são maiores os riscos à erosão e 

ao assoreamento, desta forma tem-se: 

a)    24,57 ⇒ 9 
b)  131,85 ⇒ 1 
 
 
6.1.13. Planícies de Inundação. 

 

A FIGURA 6.16 ilustra todas as obras prováveis, propostas por cada um dos 

planos de ação, sobrepostas às planícies de inundação. 

A TABELA 6.29 mostra o total de área de planícies de inundação afetada por 

cada uma das obras propostas e a TABELA 6.30 apresenta a composição 

destas áreas para cada uma das alternativas do projeto Cotia. 

 
 
TABELA 6.29: Provável área total de planícies de inundação afetadas pelas 

diferentes obras.  
 ISOLINA ALC/ ETE ALC – R.  

Pedras 
ALC/ M. 
Velho 

ALC - 
Fazendinha 

Planície de 
Inundação (ha) 

7,94 5,19 6,66 0,18 14,60 
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TABELA 6.30: Composição da área total provável de planície de inundação 
afetadas pelos diferentes Planos de Ação. 

Área de Planícies ALTERNATIVAS 
de Inundação (ha) 1 a 5 e 8 6 e 7 9 

ALC - ETE 5,19 0 0 
ALC - C- R. Pedras 6,66 0 0 
ALC - C R. M. Velho 0,18 0 0 
ALC - Fazendinha 14,60 0 0 

Isolina 7,94 7,94 7,94 
Somatório Total 34,57 7,94 7,94 

 
 

 

 

FIGURA 6.16: Mapa das planícies de inundação para a bacia do Baixo Cotia 
(escala original de 1:10.000). Modificado de SABESP (1997). 

Escala de valores proposta para este critério é inversamente proporcional às 

áreas totais prováveis das planícies de inundação atingidas pelas 

alternativas propostas, desta forma tem-se: 

 
a)    7,94 ⇒ 9 
b)  34,57 ⇒ 1 
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6.1.14 - Enchentes 

A FIGURA 6.14 (utilizada em planícies inundáveis no item anterior) também 

ilustra as áreas complementares acrescidas para o amortecimento das 

ondas de cheias. 

A TABELA 6.31 apresenta as áreas acrescidas, além das planícies 

inundáveis, para a construção das ALC,  que no período de cheias podem vir 

a ser utilizadas para a laminação das ondas de cheias. A TABELA 6.32 

apresenta a composição total dessas áreas acrescidas por plano de ação. 

 

TABELA 6.31: Áreas acrescidas para o amortecimento de enchentes 
segundo cada obra proposta. 

ISOLINA ALC/ ETE ALC – R.  
Pedras 

ALC/ M. 
Velho 

ALC – 
Fazendinha 

 
Planície de 

Inundação (ha) 3,49 0,38 1,78 11,78 5,91 
 
 
 
TABELA 6.32: Composição das áreas totais acrescidas para o 

amortecimento de enchentes, segundo cada plano de opção. 
Área de Planícies ALTERNATIVAS 
de Inundação (ha) 1 a 5 e 8 6, 7 e 9 

ALC/ETE 0,38 0 
ALC/C- R. Pedras 1,78 0 
ALC/C R. M. Velho 11,78 0 
ALC - Fazendinha 5,91 0 

Isolina 3,49 3,49 
Somatório Total 23,34 3,49 

 
 
 
A escala de valores proposta para este critério é proporcional às áreas 
acrescidas para o amortecimento de enchentes, desta forma tem-se: 
 
 
a)    3,49  ⇒ 1 
b)  23,34  ⇒ 9 
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6.1.15 - Vegetação Nativa 

Utilizou-se o mapa de cobertura vegetal e uso e ocupação da terra de 1994 

para localizar todas as áreas de mata preservada, mata alterada, mata 

degradada, áreas verdes urbanas e, cobertura vegetal predominantemente 

arbustiva, com pesos variando de 10 a 6, nesta ordem. A FIGURA 6.17 

ilustra as áreas ocupadas vários tipos de vegetação da região em estudo. 

 

 
FIGURA 6.17: Mapa do Baixo Cotia com áreas ocupadas por diferentes tipo 

de vegetação nativa. Modificado de SABESP (1997). 
 

Como pode ser visualizado na FIGURA 6.17 somente as obras envolvendo 

as represas Isolinas, ALC - Rio das Pedras e ALC - Fazendinha introduzirão 

alterações na vegetação nativa. A FIGURA 6.18 ilustra em detalhe as áreas 

atingidas e quais os tipos de vegetação afetados.  

A TABELA 6.33 apresenta a composição das áreas de mata afetadas pelas 

obras, ponderadas em função do tipo de vegetação atingida. A TABELA 6.34 

apresenta o resultado da ponderação realizada na TABELA 6.33, 

computando todas as obras por alternativa. 
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FIGURA 6.18: Detalhe da vegetação nativa afetada por cada uma das obras 

propostas (escala original de 1:50.000). Modificado de SABESP 
(1997). 

 
TABELA 6.33: Composição da ponderação para a valoração do critério 

vegetação nativa. 
Tipo de Obras 

Vegetação Nativa Isolina ALC – R. Pedras ALC - Fazendinha 
Mata Preservada 10x0 10x0 10x0 

Mata Alterada 9x0 9x0 9x0 
Mata Degradada 8x1,15 8x0,40 8x0 

Áreas Verdes Urbanas 7x0 7x0 7x0 
Cob. V. P. Arbustiva 6x9,40 6x0 6x3,04 

Somatório Total 65,60 3,20 18,24 
 
 
TABELA 6.34: Composição da escala de valor para o critério vegetação 

nativa, segundo cada plano de ação proposto. 
Vegetação Nativa ALTERNATIVAS 

Removida  1 a 5 e 8 6, 7 e 9 
Somatório ponderado 87,04 65,60 

 

A escala de valores estimada para o presente critério é inversamente 

proporcional ao somatório ponderado, obtido por cada plano de ação, desta 

forma tem-se: 
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a)  65,60  ⇒ 9 
b)  87,040    ⇒ 1 

 

6.1.16 - Fauna terrestre 

Os valores adotados para cada uma das alternativas, segundo a 

metodologia proposta no item 5.1.3.3, são mostrados na TABELA 6.35.  

 

TABELA 6.35: Escala de valores para o critério fauna terrestre. 
Alternativas 1 a 5 e 8 6, 7 e 9 

Valores finais 9 5 

 

6.1.17 - Ecossistemas aquáticos 

 

A TABELA 6.36 mostra a escala final de valores adotados para este critério, 

segundo a metodologia proposta no item 5.1.3.2. A escala de valores 

adotada para o critério “Ecossistemas Aquáticos”, foram classificadas da 

seguinte maneira: 

a)  melhora as condições atuais   ⇒ 9 
b)  mantêm-se as condições atuais ⇒ 5 
c)  piora as condições atuais  ⇒ 1 

 

TABELA 6.36: Escala de valores para o critério fauna terrestre. 
Alternativas 1 a 5 e 8 6, 7 e 9 

Valores finais 9 5 

6.1.18 - Área protegida 

A TABELA 6.37 apresenta a composição da pontuação para a estimação da 

escala de valores para o critério “Áreas Protegidas”. Quando a alternativa 
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favorece a obediência a regulamentos legais, recebe nota (+1); quando não 

interfere, recebe nota zero (0) e quando desrespeita a legislação recebe nota 

(-1). A TABELA 6.38 mostra a escala final de valores adotada para o critério 

área protegida. 

 

 
TABELA 6.37: Composição da pontuação para a valoração do critério “Área 

Protegida”. 
 Alternativas  
 01 a 05 e 08 06 e 07 09 
Vazão Mínima 0 0 -1 
Várzeas -1 0 0 
Mata Ciliar (Rios) 1 0 0 
Mata Ciliar (ALC) 1 1 0 
Recuperação de Matas 1 0 0 
Reservas Florestais 1 0 0 
Somatório 3 1 -1 
 
 

 

TABELA 6.38: Escala final de valores para o critério área protegida. 
Somatório final Valor final da escala 

-1 1 
0 3 

+1 5 
+2 7 
+3 9 
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6.1.19 - Qualidade da Água 
 
6.1.19.1 - Análise da qualidade da água no rio Cotia antes da construção do 

Coletor Tronco de Esgoto (TO-13) 

Nos três pontos de amostragem para a bacia do rio Cotia, a CETESB não 

possui uma sistemática de coleta de amostras d’água para determinação 

dos parâmetros, que são utilizados para o cômputo do IQA. Em média é feita 

uma análise a cada dois meses, para o ponto junto à represa N. S. das 

Graças, e a cada mês para os demais. Algumas vezes um ou outro 

parâmetro deixou de ser analisado. Os postos não possuem regularidade 

e/ou rigorismo quanto ao intervalo de tempo de coleta das amostras, 

podendo variar no intervalo de tempo de 27 a 93 dias, uma ordem de 

grandeza de 1 a 3 meses, entre uma campanha e outra. As campanhas 

realizadas não contemplaram a medição das vazões, essas são coletadas 

por outros orgãos, como a SABESP e o DAEE-SP.  

Esse sistema de coleta de amostra não permitiu: 1) acompanhar a variação 

sazonal da qualidade da água, ou seja, avaliar a variação da qualidade da 

água com a variação da vazão; 2) detectar despejos clandestinos ou 

acidentes com cargas perigosas ou não que não tenham sido notificadas; 3) 
detectar uma descarga pontual proveniente de lançamentos de esgotos 

industriais em pontos distintos e em grande quantidade em curto período de 

tempo; 4) detectar a variação da qualidade com as primeiras ocorrências de 

chuva, no início do período úmido, em que existe o aumento de descargas 

poluidoras das águas dos córregos e ribeirões devido ao acréscimo da carga 

difusa nos corpos d’água. 

Foi possível, porém, rastrear grosseiramente algumas das atividades 

realizadas na bacia, como por exemplo, atividades agrícolas através de 

alguns componentes presentes em certos insumos (agrotóxicos ou 

fertilizantes), tipos prováveis de atividades industriais predominantes, além 
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do esgoto doméstico, através das análises dos parâmetros que são 

utilizados para o cálculo do IQA. 

A SABESP realiza coletas de amostras de água na bacia do rio Cotia a 

cerca de 4 anos, porém as séries existentes também não são contínuas, 

havendo lacunas durante o período. Observa-se que existe um esforço de 

realizar campanhas de coletas mensais, mas que não foram concretizados 

para o período analisado. O ano de 1993 conta com apenas três 

campanhas, todas no início do ano, que foram realizadas nos meses de 

fevereiro, março e maio. No ano seguinte são realizadas oito campanhas, 

janeiro e fevereiro, abril a junho e setembro a novembro. No ano de 1995 o 

número sobe para 11 campanhas, somente não é realizada a campanha no 

mês de fevereiro. Em 1996 começa somente em fevereiro e não é realizada 

no mês de julho, os dados disponíveis contemplam até o mês de agosto. Os 

dados da SABESP diferem da sistemática da CETESB nos seguintes 

aspectos:  

• a medição da vazão é feita juntamente com a coleta de amostras da 

água; 

• contempla-se a coleta de amostras de água antes e depois de 

contribuições de esgotos industriais, o que possibilita avaliar a variação 

das concentrações dos poluentes no corpo d’água com a passagem do 

corpo d’água por regiões potencialmente poluidoras; 

• A série histórica da SABESP é bem inferior à da CETESB, com dez anos 

a menos amostrados, ou seja, com menos de quatro anos; 

• Uma campanha mensal para a avaliação da qualidade das águas de um 

rio, utilizado para abastecimento de cerca de 3% da população da região 

metropolitana de São Paulo, ainda é insuficiente. Pois os riscos são muito 

grandes. 

Apesar dos dados da SABESP contemplarem as medições de vazão, essas 

não foram realizadas durante a ocorrência das vazões de cheias e nem 

durante os períodos de grandes estiagens. As vazões medidas, durante as 
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campanhas de coleta de amostras de água, estiveram contidas dentro de 

uma faixa estreita de variação, com mínima de 2,3 m3/s e máxima de 14,5 

m3/s, respectivamente, para o posto hidrométrico I-1 e, que correspondem 

às vazões médias diárias, obtidas pelo DAEE-SP, para os respectivos dias 

das coletas. As vazões médias diárias, observadas para este posto, 

atingiram valores superiores a 33,00 m3/s e inferiores iguais a 3 l/s. 

Ocorreram vazões máximas diárias superiores ao dobro da máxima e 

vazões mínimas inferiores a setecentas vezes a mínima das observadas nos 

dias das campanhas. 

Para a determinação da vazão média diária o DAEE-SP utiliza, dois valores 

de cota do nível d’água, obtidos em horários distintos, sendo um no período 

da manhã, geralmente as 7:00 h e, o outro no período da tarde, comumente 

as 17:00 h. A média aritmética dos dois níveis d’água observados é 

assumida como sendo igual ao nível médio do dia e é com este valor que se 

obtêm a vazão correspondente através da curva chave. Essa estimativa é 

muito próxima da realidade quando a vazão do rio estiver sendo mantida, 

exclusivamente, pelas água provenientes dos lençóis subterrâneos. Com a 

contribuição do escoamento superficial essa estimativa pode se distanciar 

muito da realidade, por essa razão, a análise quantidade-qualidade fica 

prejudicada.  

Para análise da variação da qualidade versus quantidade das águas faz-se 

mister obter a vazão do rio no instante da coleta da amostra da água, o que 

não se dispõe na bacia objeto deste estudo. As vazões podem sofrer 

grandes variações em curtos períodos de tempo, que serão tanto maiores 

quanto menores forem as áreas de contribuição das bacias analisadas. 

Bacias com áreas inferiores a 500 Km2 podem ser consideradas pequenas 

bacias e sujeitas as grandes variações de vazões em curtos períodos de 

tempo. A bacia do rio Cotia enquadra-se nesta situação pois, junto a ETA 

Baixo Cotia, possui uma área aproximada de 240 Km2.  

 


