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CAPÍTULO 10

Ecologia da bacia do rio Itanhaém: 
características limnológicas e uso do solo

Antonio Fernando Monteiro Camargo
Leonardo Farage Cancian

Introdução

A bacia do rio Itanhaém está localizada na região costeira do Cen-
tro-Sul do estado de São Paulo (23° 50’ a 24° 15’ S; 46° 35’ a 47° 00’), 
tem uma área de 944,3 km2 e é a maior bacia costeira exclusiva do estado 
(CAMARGO; PEREIRA; PEREIRA, 2002). A bacia do rio Itanhaém tem 
uma grande diversidade de características naturais e diferentes usos da terra 
que determinam a ocorrência de rios e riachos com diferentes caracterís-
ticas limnológicas. Os estudos ecológicos nesta bacia foram iniciados em 
março de 1990 com o objetivo de caracterizar os diferentes tipos de água. 
A escolha desta bacia, para se desenvolver estudos ecológicos, baseou-se 
nas seguintes características: i) as características particulares da região que 
contém riachos com água branca, preta, clara e salobra, ii) as características 
de relevo com áreas de planalto, escarpa e planície costeira, iii) as diferenças 
de uso da terra e iv) a parte superior da bacia, que está localizada em uma 
área de conservação (Parque Estadual da Serra do Mar). Além disso, tam-
bém nos motivou a escassez de conhecimento limnológico em ambientes 
de água doce da região costeira do estado de São Paulo.

Os trechos dos rios localizados na planície costeira são meândricos e 
têm pequena velocidade de corrente que fornece condições favoráveis ao de-
senvolvimento de macrófi tas aquáticas. Assim, a comunidade de macrófi tas 
tem sido o principal objeto de estudo desde o início do projeto. Paralelamen-
te ao estudo de ecologia de macrófi tas aquáticas, nós temos monitorado vari-
áveis abióticas (temperatura, pH, condutividade, turbidez, diferentes formas 
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de nitrogênio e fósforo) em intervalos de três meses em aproximadamente 
20 locais desde o início dos estudos na região. Os locais de amostragem estão 
localizados nos principais rios da bacia: Itanhaém, Preto, Branco, Mambú, 
Aguapeú, Guaú, Campininha e Castro. A rede hidrográfi ca da bacia é apre-
sentada na Figura 1.

Inicialmente, os estudos tinham um objetivo descritivo, mas uma 
nova perspectiva foi adotada e a bacia hidrográfi ca passou a ser a unidade 
espacial de estudo em 1994. Esta nova perspectiva foi possível porque nós 
elaboramos o mapa da rede hidrográfi ca e os limites da bacia com base em 
cartas da região produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE) no início dos anos 1970. Posteriormente, com base em mapas 
geológicos da região (SUGUIU; MARTIN, 1978), nós relacionamos as 
formações geológicas com as características limnológicas de alguns rios. O 
produto deste trabalho foi publicado nos Preceendings of the International 
Association of Th eoretical and Applied Limnology (CAMARGO et al., 1997).

FIGURA 1 – Rede hidrográfi ca da bacia do rio Itanhaém. 1) rio Itanhaém, 2) 
rio Preto e 3) rio Branco

Fonte: CAMARGO et al. (1997).

Elaboração: Leonardo Farage Cancian.
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A partir deste momento, nós passamos a considerar a bacia como a 
unidade de estudo e iniciamos uma nova abordagem, relacionando as ca-
racterísticas bióticas e abióticas dos rios com as características dos ambien-
tes terrestres. Este objetivo tem sido possível, pois temos o monitoramento 
das características limnológicas dos rios e passamos a usar ferramentas de 
geoprocessamento, como os Sistemas de Informação Geográfi ca (SIG). A 
vantagem do uso de SIG é a sua capacidade de relacionar dados físicos, 
químicos e biológicos com a paisagem.

A relação destes dados é importante para o manejo e ajuda a entender 
os processos ecológicos na bacia hidrográfi ca (ASPINALL; PEARSON, 
2000; BECKER, 2002). Paralelamente ao uso de SIG, a disponibilidade 
de imagens de satélite e fotografi as aéreas permite relacionar as caracte-
rísticas dos ambientes aquáticos com as da paisagem. Neste capítulo, nós 
incluímos informações sobre as características da paisagem da bacia, as 
características limnológicas dos rios e riachos e também mostramos as in-
terações entre os dois conjuntos de variáveis. Além disso, ao fi nal do capí-
tulo, nós fi zemos uma análise crítica da legislação brasileira, que é baseada 
no conceito de qualidade de água, e uma comparação com a legislação da 
Comunidade Europeia, baseada no conceito de qualidade ecológica dos 
ecossistemas aquáticos. As informações que temos sobre a bacia hidrográ-
fi ca do rio Itanhaém permitem-nos fazer inferências sobre a qualidade eco-
lógica desta bacia.

Características da paisagem

A bacia tem um relevo com três estratos bem distintos: um estrato 
constituído pela região de planalto; um outro, compreendendo a planície 
costeira e; um terceiro, composto pela escarpa. As características destes 
três estratos são mostradas na Tabela 1. A planície costeira é o estrato com 
maior área e menor declividade, enquanto a escarpa ocupa a menor área da 
bacia e maior declividade. O planalto tem a maior variação de declividade 
com regiões planas e outras regiões nos vales dos riachos com declividade 
de 90°.
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TABELA 1 – Valores de altitude, área, porcentagem de área e declividade 
da região de planalto, planície costeira e escarpa da Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Itanhaém

Altitude (m) Área (km2) Área (%) Declividade (o)
Planalto 680 – 1020 261,5 27,70 0,0 – 90,0
Planície 

Costeira
0 –100 433,0 45,86 0,0 – 4,4

Escarpa 100 – 680 249,7 26,44 17,0 – 90,0

Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria dos rios tem as nascentes na região de planalto, percorrem 
a escarpa formando corredeiras e cachoeiras e, quando atingem a planície 
costeira, passam a ter leitos meândricos e pequena velocidade de corrente. 
Alguns rios têm a nascente na planície e possuem características particu-
lares porque as nascentes formam pequenas áreas alagadas com pequena 
velocidade de corrente e são chamadas, regionalmente, de “gamboas”. Na 
língua Tupi, esta palavra tem o signifi cado de “lugar aonde os rios param, 
parecendo lagos” (BORDONI, 1990). Estas pequenas áreas alagadas na 
planície costeira são extensivamente colonizadas por diferentes espécies e 
formas de vida de macrófi tas aquáticas, o que não é comum em rios de 
pequena ordem.

A bacia tem diferentes formações geológicas e os terrenos Pré-Cam-
brianos ocupam pouco mais de 50% da área total da bacia. No entanto, 
considerando-se as principais sub-bacias, nós pudemos observar caracterís-
ticas geológicas distintas (Tabela 2). Estas diferentes características geoló-
gicas são responsáveis pelos diferentes tipos de água dos rios. Os rios Preto 
e Aguapeú têm águas pretas, devido à grande porcentagem de área em ter-
renos do Quaternário, Holoceno e Pleistoceno nas suas bacias, enquanto 
o rio Mambú tem águas claras porque sua bacia está quase totalmente so-
bre terrenos Pré-Cambrianos (CAMARGO et al., 1997). As características 
limnológicas dos rios serão apresentadas na sessão 3 deste capítulo.
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TABELA 2 – Porcentagens de área dos diferentes terrenos geológicos da bacia 
do rio Itanhaém e das principais sub-bacias

Bacia
Quaternário:
Sedimentos 
Continentais

Holoceno:
Sedimentos 
de rios, lagos 
e baías

Pleistoceno:
Areias de 
origem marinha

Pré-Cambriano

Holocene:
Sedimentos 
de mangue 
e pântano

Itanhaém 6,5 15,7 11,9 65,2 0,7
Preto 9,6 18,9 22,9 48,6 0,0
Aguapeú 6,5 27,9 7,6 58,0 0,0
Branco 4,6 8,1 0,0 87,3 0,0
Mambu 5,8 2,7 0,0 91,5 0,0
Guau 0,0 17,1 74,5 0,0 8,4

Fonte: Camargo et al. (1997).

A bacia possui um gradiente de formações vegetais naturais. No pla-
nalto e escarpa, predomina a Mata Atlântica em condições bem preservadas 
por estar localizada dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar. 
Na planície costeira, predomina a Mata de Restinga que cobre grandes áre-
as, embora nesta área também ocorram plantações de banana, pequenos sí-
tios com agricultura de subsistência ou para recreação e a expansão de áreas 
urbanas que alteram e reduzem a vegetação natural. Na porção inferior da 
bacia, a vegetação natural é a de mangue, que está circundada pela área 
urbana e sofre grande pressão antrópica. Existem outras formações vegetais 
na bacia que ocupam pequenas áreas, tais como campos no planalto e áreas 
alagadas em torno de alguns rios na planície costeira (Tabela 3).

TABELA 3 – Áreas (km2 e porcentagem) das formações vegetais naturais

Formação Vegetal Área (km2) Área (%)
Mata Atlântica 386.06 40.63
Restinga 243.09 25.58
Mangue 4.92 0.52
Campos Naturais 4.78 0.50
Áreas alagadas 5.93 0.62

Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação ao uso do solo na bacia, foi possível observar diferentes 
usos e alterações antrópicas. Os principais usos são: i) área de conservação; 
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ii) agricultura; iii) vegetação secundária; iv) área urbana com alta densi-
dade demográfi ca; v) área urbana com baixa densidade demográfi ca. A 
área de conservação ocupa pouco mais de 40% da área total da bacia, está 
localizada no planalto e escarpa e é coberta pela Mata Atlântica. A maior 
área ocupada por agricultura é a de sítios de subsistência que se distribui 
de forma dispersa e fragmentada na bacia. As fazendas de banana estão 
localizadas na planície costeira próximas à escarpa, e uma pequena área 
localizada no planalto é usada para o plantio de eucalipto. Na planície cos-
teira, nós observamos duas pequenas áreas usadas para aquicultura. A bacia 
também é ocupada pela área urbana do município de Itanhaém na sua 
parte inferior, próximo à linha de costa. Esta área urbana pode ser dividida 
em duas partes: uma, com alta densidade populacional, próxima ao centro 
da cidade; e a outra área com pequena densidade populacional localizada 
nas partes periféricas. As áreas e porcentagens de área dos diferentes usos 
do solo podem ser observadas na Tabela 4.

TABELA 4 – Áreas (km2 e %) dos diferentes usos do solo

Uso da terra Área (km2) Área (%)
Área protegida 404,20 42,50
Fazendas de banana 21,38 2,25
Eucalipto 3,16 0,33
Aquicultura 2,48 0,26
Sítios de subsistência 35,53 3,74
Total de agricultura 62,55 6,58
Vegetação secundária 204,45 21,52
Área urbana de alta densidade 26,17 2.75
Área urbana de baixa densidade 12.21 1.29

Fonte: Dados da pesquisa.

Nós destacamos que, embora grande parte da área urbana do muni-
cípio esteja inserida na bacia, Itanhaém não possui indústrias. Este municí-
pio e seus vizinhos, Mongaguá e Peruíbe, têm sua principal atividade eco-
nômica baseada no turismo. Devido à presença de praias longas e planas e 
da proximidade destes municípios da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), muitas pessoas deslocam-se para as cidades praianas nas férias de 
verão e em feriados. 
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Características limnológicas

As águas dos rios e riachos da bacia possuem características muito 
distintas devido à diversidade de características da paisagem e do uso do 
solo. Os rios de águas claras, como o rio Mambú (Figura 3), têm pequenas 
concentrações de nitrogênio total (média=0,09 mg.L-1), fósforo total (mé-
dia=22,5 μg.L-1), baixos valores de turbidez (10 a 20 NTU) e de coefi ciente 
de atenuação de luz (média=6,2) e saturação de oxigênio em torno de 100%.

FIGURA 3 – Vista parcial do rio Mambú próximo da escarpa

Fotografi a: Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Fonte: Acervo fotográfi co de Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Os rios de água preta têm características muito diferentes dos rios 
de águas claras, pois, visualmente, apresentam uma coloração escura. Isso 
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se deve à alta concentração de substâncias húmicas (ácidos húmicos e fúl-
vidos). Um dos rios que formam o rio Itanhaém é chamado de rio Preto. 
O rio Castro é um dos principais formadores do rio Preto e tem baixas 
concentrações de nitrogênio total (média=0,21), fósforo total (média=31,3 
μg.L-1), baixos valores de turbidez (7 a 20 NTU) e de coefi ciente de atenu-
ação de luz (média= 5,7), pH bastante ácido (média=4,5) e saturação de 
oxigênio em torno de apenas 40%. O rio Aguapeú, também de águas pre-
tas, é tributário do rio Branco. Em algumas ocasiões, é possível observar o 
encontro das águas pretas do rio Aguapeú com as águas brancas (barrentas) 
do rio Branco (fi gura 4).

FIGURA 4 – Encontro das águas pretas do rio Aguapeú (abaixo) com as águas 
barrentas do rio Branco (acima)

Fotografi a: Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Fonte: Acervo fotográfi co de Antonio Fernando Monteiro Camargo.

O rio Branco é o único representante de águas brancas da bacia. As 
concentrações médias de nitrogênio total (0,13 mg.L-1) e fósforo total (22,8 
μg.L-1) são ligeiramente maiores do que as das águas claras. Os valores mé-
dios de saturação de oxigênio (71,8%) são inferiores ao do rio Mambú 
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(águas claras) e superiores ao do rio Castro (águas pretas). Os valores médios 
do pH da água do rio Branco são ligeiramente ácidos tal como os das águas 
claras, mas os valores médios de turbidez (45,8 NTU) são duas vezes maio-
res do que os valores máximos das águas pretas e claras.

O rio Itanhaém é formado pela confl uência dos rios Preto e Branco a 
aproximadamente 6 Km acima da sua foz no oceano e por isso sofre gran-
de infl uência de águas marinhas. O regime de marés e a chuva provocam 
grandes variações temporais nas características limnológicas deste rio. Em 
períodos de pouca chuva e marés altas, as águas marinhas ocupam 50% 
da extensão do rio e, eventualmente, todo o rio Itanhaém contém águas 
salgadas e salobras. Por outro lado, em períodos muito chuvosos e de marés 
baixas, nós observamos a presença de água doce a apenas 100 m da foz. 
Assim, o rio Itanhaém tem uma intensa dinâmica temporal que é muito 
pouco previsível. Em alguns períodos, ele tem características de águas ma-
rinhas; em outros, águas pretas; e ainda em outras ocasiões, água salobra. 
A salinidade da água do rio Itanhaém varia entre 35 (salinidade da água do 
mar) e zero. O pH também tem grande variação com valores máximos de 
8,0 e mínimos de 6,6. Os maiores valores de turbidez foram observados no 
verão (50 a 100 NTU); e os menores, no inverno (30 NTU). Os maiores 
valores de saturação de oxigênio variam entre 80 e 100%, enquanto os 
menores variam em torno de 60%; no entanto, sem um padrão sazonal. As 
concentrações de nitrogênio total (mínimo de 0,1 e máximo de 0,5 mg.L-

1) e fósforo total (mínimo de 20 e máximo de 82 μg.L-1) da água do rio 
Itanhaém têm também grandes variações.

Além destes diferentes tipos de água, que refl etem as diferentes ca-
racterísticas naturais da bacia, existem duas pequenas sub-bacias cujos rios 
desaguam próximo à foz do Itanhaém e possuem águas com características 
particulares devido à ação antrópica. Estes rios eram originalmente canais 
de mangue, mas, atualmente, apenas o trecho fi nal destas sub-bacias (rios 
Guaú e Campininha) é circundado por vegetação de mangue. Os tre-
chos médios e superiores destas bacias estão envolvidos pela área urbana, 
têm os leitos retifi cados e recebem esgotos domésticos sem tratamento. 
Estes rios têm altas concentrações de nitrogênio e fósforo e, frequente-
mente, ausência de oxigênio dissolvido. Suas características limnológicas 
apresentam uma intensa variação temporal em função da variação de ma-
rés e de chuvas. Os valores de oxigênio dissolvido no rio Guaú variaram 
entre 0.4 mg.L-1 (Novembro/1988) e 4.5 mg.L-1 (Fevereiro/1998) e as 
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concentrações de fósforo total no rio Campininha variaram de 1132 μg.L-

1 (Agosto/1999) a 82 μg.L-1 (Maio/1999) (SANT’ANNA; CAMARGO; 
BONOCCHI, 2007).

Macrófi tas aquáticas, peixes e zooplâncton são as comunidades bi-
óticas que têm sido estudadas na bacia. Vários estudos sobre ecologia de 
macrófi tas aquáticas têm sido realizados e, neste capítulo, nós destacare-
mos aqueles relacionados com a distribuição e abundância destes vegetais. 
A ocorrência e distribuição dos organismos aquáticos na bacia do rio Ita-
nhaém estão relacionadas com as características da água e da paisagem.

As macrófi tas aquáticas estão distribuídas na bacia de modo a formarem 
um gradiente no sentido foz-escarpa. Na região inferior do estuário, Spartina 
alternifl ora é a única espécie de macrófi ta presente; e na parte superior deste 
ocorrem Crinum procerum e Scirpus californicus (CANCIAN, 2012). Na porção 
intermediária da planície costeira que não é atingida por águas marinhas, existe 
grande quantidade de várias espécies de diferentes formas de vida, tais como 
Eichhornia azurea, Pistia stratiotes, Salvinia molesta, Utricularia foliosa, Egeria 
densa (HENRY-SILVA et al., 2001), dentre muitas outras espécies de  Poaceae 
e Ciperaceae. Na porção superior da planície costeira (transição entre planície 
e escarpa), ocorrem espécies submersas, tais como Egeria densa, Cabomba fur-
cata e Potamogeton polygonus e Potamogeton pusillus. Este gradiente de distri-
buição das macrófi tas está diretamente relacionado com a infl uência marinha, 
declividade da margem, velocidade de corrente, transparência da água, bem 
como com as concentrações de nitrogênio e fósforo na água (MORI, 2014). 
A ocorrência das espécies fl utuantes livres Pistia stratiotes e Salvinia molesta está 
relacionada com as concentrações de fósforo na água (CAMARGO; BIUDES, 
2006). Estes autores observaram que Pistia stratiotes ocorre em locais com con-
centrações de P-total pouco acima de 100 μg.L-1, enquanto Salvinia molesta 
está presente em locais com concentrações de P-total entre 53 e 63 μg.L-1. 

Os locais com maiores concentrações de P-total e com a presença 
de Pistia stratiotes são aqueles sujeitos à descarga de esgotos, enquanto os 
locais com menores concentrações e a presença de Salvinia molesta estão 
livres de maiores impactos atrópicos. A biomassa e a composição química 
de macrófi tas são infl uenciadas pelas características da água e do sedimento 
que, por sua vez, são infl uenciadas pelo uso da terra. Spartina alternifl ora é 
uma espécie comum em regiões estuarinas porque possui adaptações para 
suportar altos valores de salinidade e ocorre na parte inferior da bacia do 
Itanhaém tanto em locais que têm infl uência de esgotos (rio Guaú) como 



207

naqueles sem infl uência (rio Itanhaém). O rio Guaú tem maiores con-
centrações de nitrogênio e fósforo na água e no sedimento do que o rio 
Itanhaém, e Spartina alternifl ora tem maior biomassa e maiores teores de 
N e P no rio Guaú (BIUDES; CAMARGO, 2006). 

A ausência de proliferação indesejada de macrófi tas fl utuantes livres 
na bacia está relacionada a dois fatores: i) a região mais favorável à ocorrên-
cia destas espécies é a porção média da bacia, que possui rios com menor 
velocidade de corrente e água doce, mas que não recebem esgotos urbanos 
e têm vegetação ripária, e seus canais são relativamente bem preservados; 
ii) a região que recebe esgotos domésticos não tratados sofre infl uência de 
águas marinhas que limitam o crescimento destas espécies. No entanto, 
nos últimos anos, nós temos observado a proliferação de uma espécie exó-
tica emergente na porção média da bacia. Urochloa arrecta é uma espécie 
originária da África que expandiu a sua presença nas partes mais baixas dos 
rios Preto e Branco e em grande extensão do rio Aguapeú. Esta espécie tem 
um efeito negativo na comunidade de macrófi tas aquáticas em Itanhaém 
porque, nos locais onde ela é dominante, reduz a diversidade de espécies e 
de formas de vida de espécies nativas (AMORIM et al., 2015).

A distribuição de peixes na bacia ocorre formando um gradiente 
bem defi nido, e Ferreira e Petrere (2009) estabeleceram quatro zonas (Fish 
Zones-FZ) na bacia: i) FZ1, que é formada por peixes estuarinos e que 
corresponde ao estuário do rio Itanhaém; ii) FZ2, formada por peixes de 
água doce e que corresponde à planície costeira; iii) FZ3, constituída por 
peixes de água doce de cabeceiras, que corresponde à área de escarpa e iv) 
FZ4, que contém peixes de cabeceiras e tem Gymnotus pantherinus como 
principal espécie e que corresponde à área de planalto. Além destas quatro 
zonas, os autores também propuseram três zonas de transição (TZs): a pri-
meira, entre FZ1 e FZ2; a segunda, entre FZ2 e FZ3; e a última, entre FZ3 
e FZ4. Assim, a infl uência de águas marinhas e o relevo são os principais 
fatores responsáveis pelo gradiente de distribuição de peixes na bacia.

A comunidade de copépodos zooplanctônicos da região estuarina do rio 
Itanhaém também apresenta um gradiente de distribuição de espécies (PE-
REIRA; CAMARGO, 2004). Na parte inferior do estuário, estes autores ob-
servaram espécies adaptadas aos altos valores de salinidade; e na parte superior, 
espécies de águas doces e oligoalinas. O lançamento de esgotos domésticos em 
um canal secundário do rio Itanhaém (Volta Deixada) modifi cou as caracterís-
ticas da água, aumentando as concentrações de nitrogênio e fósforo, reduzindo 



208

oxigênio dissolvido e aumentando a densidade de náuplius de copépodos (PE-
REIRA; CAMARGO, 2004). Tais autores também verifi caram intensa dinâ-
mica temporal de características abióticas e da comunidade de copépodos em 
curtos períodos de tempo em função da variação de marés e sazonais.

Os resultados dos estudos de distribuição de espécies das comunida-
des de macrófi tas aquáticas, peixes e copépodos, associados aos resultados 
das variáveis abióticas da água e da paisagem, permitem-nos supor que 
o Conceito do Contínuo Fluvial proposto por Vannote et al. (1980) é o 
que melhor explica a dinâmica da bacia do rio Itanhaém. No entanto, as 
características fi siográfi cas das sub-bacias também determinam diferentes 
características bióticas e abióticas que promovem descontínuos naturais, 
ou seja, rios com diferentes tipos de água.

Relação entre as características 
limnológicas e da paisagem

As características do relevo, geologia, vegetação e uso do solo são 
responsáveis pelos diferentes tipos de água da bacia e pelas diferenças ob-
servadas nas características limnológicas dos rios. No verão, as caracterís-
ticas físicas e químicas da água (pH, salinidade, coefi ciente de atenuação 
de luz, oxigênio dissolvido, material em suspensão, carbono orgânico total 
e diferentes formas de nitrogênio e fósforo)  foram signifi cativamente re-
lacionadas com as porcentagens de área dos diferentes terrenos geológicos 
das sub-bacias e da bacia do Itanhaém como um todo (CAMARGO et al., 
1997). Este trabalho mostrou que, na bacia do Itanhaém, existe uma rela-
ção direta entre as características limnológicas dos rios e as características 
geológicas das bacias. Além disso, na porção inferior da bacia (região estu-
arina), a presença da área urbana infl uencia diretamente as características 
da água dos rios, especialmente os rios Guaú e Campininha.

Os rios de água clara estão localizados no planalto e escarpam locais 
com a ocorrência de terrenos Pré-Cambrianos. Estes terrenos muito antigos 
já foram bastante lavados e erodidos nesta região, e o leito dos rios é compos-
to por rochas, pedras, cascalho e areia grossa. Estes riachos são sombreados 
pela Mata Atlântica, têm grande quantidade de folhas e galhos em decom-
posição, especialmente nos lugares mais profundos, e constituem a base da 
cadeia alimentar. Uma fotografi a de um desses riachos é mostrada na Figura 
5. O rio Mambú é o maior rio da bacia com estas características e, por ser de 
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grande pureza, sua água é captada para o abastecimento urbano de algumas 
cidades localizadas no litoral Centro-Sul do estado de São Paulo. 

FIGURA 5 – Riacho da Bacia Hidrográfi ca do Rio Itanhaém localizado na 
escarpa

Fotografi a: Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Fonte: Acervo fotográfi co de Antonio Fernando Monteiro Camargo.
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Os rios de águas pretas são aqueles que têm a maior parte de sua bacia 
sobre terrenos quaternários formados por sedimentos marinhos. Assim, os 
solos são arenosos e contêm pequenas quantidades de argila, são pobres em 
nutrientes e têm pouca capacidade de reter umidade. A vegetação terrestre 
tem adaptações para evitar a perda de água. Por sofrerem constantemente 
estresse de água, as plantas possuem casca grossa e folhas coriáceas. Celu-
lose, lignina e hemicelulose em decomposição destas estruturas são lixivia-
das para os rios devido à pequena quantidade de argila do solo e formam 
ácidos orgânicos. Assim, as características limnológicas dos rios de águas 
pretas são um resultado da formação geológica, das características do solo e 
da vegetação da bacia. A relação com as águas pretas da Amazônia foi bem 
descrita por Furch (1984). A Figura 6 apresenta um local de amostragens 
no rio Castro, um córrego da água preta da bacia.

As características da água do rio Branco são consequência da for-
mação geológica da sua bacia hidrográfi ca. Embora as regiões de escarpa 
e planalto desta bacia estejam em terrenos Pré-Cambrianos, o rio Branco 
atravessa grande parte de um vale com terrenos quaternários de origem 
continental (SUGUIU; MARTIN, 1978). Estes terrenos originam solos 
relativamente férteis com maior quantidade de matéria orgânica, argila e 
nutrientes. Estas características do solo infl uenciam as características lim-
nológicas desse rio. Além disso, grandes plantações de banana estão instala-
das no vale do rio Branco . A plantação de banana na região também se dá 
pelas características do solo mais fértil e de suas encostas mais baixas. Uma 
vista do vale do rio Branco é apresentada na Figura 7.
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FIGURA 6 – Local de amostragem no rio Castro que tem sua nascente na 
planície costeira e é um dos formadores do rio Preto

Fotografi a: Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Fonte: Acervo fotográfi co de Antonio Fernando Monteiro Camargo.
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FIGURA 7 – Vista do vale do rio Branco com plantações de banana

Fotografi a: Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Fonte: Acervo fotográfi co de Antonio Fernando Monteiro Camargo.

O rio Itanhaém tem características muito distintas dos outros rios da 
bacia porque é o trecho fi nal da bacia hidrográfi ca e as suas águas são uma 
mistura de águas pretas, brancas e claras. Além disso, ele recebe as águas 
marinhas durante os períodos de baixa pluviosidade e marés mais altas. 
Próximo à sua foz, o rio Itanhaém recebe dois afl uentes que estão rodeados 
pela área urbana, os rios Guaú e Campininha. Esses dois rios sofrem com 
o despejo de esgoto urbano não tratado, e a sua água fl ui para a região do 
estuário. No entanto, as características das águas do estuário não indicam 
a presença de esgoto. As características naturais das águas do estuário são, 
provavelmente, devido à diluição dos esgotos, tanto pela entrada de água 
do mar na maré alta como a de água doce das cabeceiras na maré baixa. A 
área de conservação na Serra do Mar e a baixa densidade populacional na 
parte média da bacia garantem água com características naturais que pro-
movem a diluição dos esgotos que chegam ao estuário. A Figura 8 mostra 
uma vista parcial do rio Itanhaém.
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FIGURA 8 – Vista do trecho médio do rio Itanhaém com a Serra do Mar ao 
fundo

Fotografi a: Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Fonte: Acervo fotográfi co de Antonio Fernando Monteiro Camargo.

Qualidade da água e qualidade ecológica dos rios

Os termos recursos hídricos e qualidade de água expressam a base 
conceitual da legislação brasileira quanto aos ambientes aquáticos. A legis-
lação atual, a Resolução nº 357, do Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (CONAMA) (BRASIL. Resolução CONAMA 357/2005) estabelece os 
padrões para o enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade. 
Para as águas doces, existem 5 classes de qualidade (especial, 1, 2, 3 e 4), 
ordenando a água de mais pura para mais impura.  De fato, as classes de 
qualidade são defi nidas de acordo com o grau de pureza da água. Assim, os 
ambientes enquadrados em classe especial são aqueles cujas águas contêm 
menores teores de material em suspensão, menores concentrações de íons, 
maiores concentrações de oxigênio dissolvido, etc. No extremo oposto estão 
as águas de classe 4, que são aquelas que contêm maiores impurezas. Esta 
classifi cação é voltada prioritariamente para o uso da água pelo ser humano.

Por exemplo, segundo a Resolução CONAMA nº 357, águas de clas-
se especial são aquelas destinadas ao abastecimento para consumo humano, 
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ou seja, aquelas que possuem  padrão de potabilidade. Por outro lado, se-
gundo a mesma Resolução, as águas enquadradas em classe 4 são aquelas 
adequadas para usos menos nobres, ou seja,podem ser usadas apenas para 
navegação e harmonia paisagística, por exemplo. 

Esta Resolução tem várias incoerências, pois considera que águas de 
classe 4 podem ser utilizadas para harmonia paisagística; e as de classe espe-
cial, para a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e 
dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.  
A Resolução também estabelece que as águas de classe 2 sejam destinadas à 
proteção das comunidades aquáticas. Entretanto, não necessariamente, os 
ambientes aquáticos situados em áreas de proteção integral enquadram-se 
na classe especial, e, embora sejam enquadrados na classe 4, os ambientes 
altamente poluídos, geralmente, não são paisagisticamente harmoniosos. 
Além disso, águas com elevado grau de pureza são bastante raras na natureza.

Em ambientes bem preservados, podemos encontrar águas com dife-
rentes graus de pureza e que podem ser enquadradas nas diferentes classes 
de qualidade, segundo a lei brasileira. A qualidade de água de ambientes 
aquáticos piora ao receberem efl uentes domésticos, industriais, agrícolas, 
etc. No entanto, as águas naturais possuem as mais variadas características 
limnológicas, bem defi nidas pela classifi cação dos diferentes tipos de água 
na Amazônia (branca, preta e clara) (SIOLI, 1984), que exemplifi ca a va-
riabilidade das características limnológicas dos ambientes aquáticos. 

As leis brasileiras não incorporam conceitos ecológicos e são frágeis 
em relação à conservação dos ecossistemas aquáticos. Além da água, utili-
zamos outros recursos provenientes dos ambientes aquáticos. Os recursos 
pesqueiros (peixes, crustáceos, moluscos) nos servem como importantes 
fontes de proteína. A base energética brasileira é baseada na hidroeletrici-
dade. Os rios, os lagos naturais e as represas têm importância como beleza 
cênica e alimentam a indústria do turismo. Podemos ainda lembrar a im-
portância dos ambientes aquáticos para o transporte e a recreação. Assim, 
temos que pensar nos usos múltiplos destes sistemas e não apenas na água, 
sua qualidade e quantidade para uso doméstico, industrial e agrícola.

As leis dos países membros da Comunidade Europeia baseiam-se no 
conceito de qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos, que estabelece 
o grau de integridade do ecossistema. Esta diretiva aprovada pelo parla-
mento europeu em setembro de 2000 tem como inovação que o estado 
da água passa a ser avaliado através de uma abordagem ecológica, ou seja, 
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quanto à conservação do estado natural do ecossistema aquático e não 
quanto à qualidade da água para uso humano. Para se estabelecer a quali-
dade ecológica, deve-se levar em conta não apenas as características físicas 
e químicas da água, mas também as comunidades bióticas (macroinver-
tebrados bentônicos, peixes, macrófi tas aquáticas, fi toplâncton, etc.) e o 
estado de conservação das bacias hidrográfi cas através da avaliação do uso 
do solo. 

Outros aspectos importantes da legislação da Comunidade Europeia 
são a abordagem integrada de proteção das águas (águas de superfície e 
águas subterrâneas) e o planejamento integrado em nível da bacia hidro-
gráfi ca. Destacamos que a bacia hidrográfi ca é a unidade de gerenciamen-
to, avaliação e controle da poluição e dos usos múltiplos dos ecossistemas 
aquáticos.

Em seguida, faremos o enquadramento de alguns rios da bacia hidro-
gráfi ca do rio Itanhaém, seguindo o estabelecido pela Resolução CONA-
MA nº 357 (BRASIL. Resolução CONAMA 357/2005). 

O ponto de coleta localizado no rio Mambú permite enquadrá-lo na 
classe 1, segundo a Resolução CONAMA nº 357, com base nas variáveis 
medidas. Os valores de oxigênio são sempre superiores a 6,0 mg.L-1, a tur-
bidez é sempre inferior a 40 NTU e os valores de fósforo e nitrato também  
estão dentro dos limites da classe 1 defi nidos pela resolução. O valor de pH 
é de 6,5, ou seja, entre 6 e 9 para enquadramento na classe 1. Destacamos 
que, a montante deste ponto de coleta, o rio percorre terrenos do Parque 
Estadual da Serra do Mar e está, portanto, isento de ações antrópicas. 

Por outro lado, o ponto de coleta localizado no rio Guaú enquadra-se 
na classe 4 devido aos baixos valores de oxigênio dissolvido, frequentemente 
zero, e altos valores de fósforo total, que, na maioria das vezes, ultrapassam 
100 μg.L-1, dentre outras características. Estes valores e o enquadramento 
estão de acordo com os impactos que este rio recebe. Sua bacia hidrográfi ca 
está totalmente urbanizada, com altas densidades demográfi cas e recebe 
grande quantidade de esgotos domésticos sem qualquer tratamento. 

O rio Castro, que tem sua bacia relativamente bem preservada, tam-
bém se enquadra na classe 4. Esse enquadramento deve-se aos baixos va-
lores de pH que variam entre 4,0 e 4,7 e também aos valores de oxigênio, 
que não ultrapassam 2,0 mg.L-1. Estas características do rio Castro  devem-
se às características naturais do ambiente e não aos impactos antrópicos aos 
quais está submetido o rio Guaú. Assim, dois rios da bacia do Itanhaém 
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enquadram-se na classe de pior qualidade de água, embora um receba for-
tes impactos e lançamento de esgotos “in natura” e o outro tenha sua bacia 
bem preservada. Isto demonstra o problema da legislação brasileira, que 
utiliza o conceito de qualidade de água e não considera o estado de conser-
vação da bacia hidrográfi ca.

Comentários Finais

A bacia do rio Itanhaém é uma excessão quando comparada com 
outras bacias hidrográfi cas do estado de São Paulo porque suas característi-
cas naturais ainda estão relativamente bem preservadas. Esta característica 
deve-se à grande área da bacia incluída em uma unidade de conservação e 
à existência de poucas áreas agrícolas e urbanas. Os maiores impactos hu-
manos estão restritos à parte inferior da bacia e as águas dos rios têm suas 
características naturais na maior parte desta. 

As variáveis físicas, químicas e biológicas da água mostram a existên-
cia de um gradiente bem defi nido no sentido cabeceiras-foz, o que sugere 
que o Conceito do Contínuo Fluvial é aquele que melhor explica o fun-
cionamento da bacia. 

Este capítulo também destaca que a diversidade de ambientes aquáti-
cos não é levada em conta pelos órgãos ambientais brasileiros responsáveis 
por regular o uso da água, pois estes utilizam apenas algumas característi-
cas físicas e químicas da água para criar as regras de uso e conservação dos 
recursos aquáticos. Neste sentido, este capítulo chama a atenção para o 
fato de que todas as características que compõem um ecossistema aquático 
— e, consequentemente, o estado ecológico ou a qualidade ecológica do 
ecossistema — devem ser levadas em consideração para o estabelecimento 
do uso e de estratégias de conservação destes ambientes.
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