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APRESENTAÇÃO

O I CONGRESSO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BAIXADA SAN-
TISTA colabora com o segundo objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS6), que tem como meta o acesso universal e equitativo à água potável e 
segura para todos, acesso à saneamento e higiene adequados, melhora da qua-
lidade da água, diminuição da poluição ambiental, a implementação de uma 
gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, proteger e restaurar 
ecossistemas relacionados à água (rios, lagos, aquíferos, entre outros).

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), visando dar suporte 
à Política Estadual de Recursos Hídricos, de modo a promover a melhoria e a 
proteção dos corpos d’água e de suas bacias hidrográficas, vem investindo em 
programas e ações na área de recursos hídricos, na Região Metropolitana da Bai-
xada Santista (RMBS), por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista, sensível às necessidades e demandas regionais.

Foi nesse contexto, que o Congresso foi realizado pela Universidade Cató-
lica de Santos, financiado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada San-
tista, CBH-BS com recursos do FEHIDRO. O evento teve como objetivos a 
apresentação dos resultados obtidos pelos projetos financiados pelo CBH-BS, 
discutindo os planos municipais, estaduais e federais de saneamento básico e da 
Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, UGRHI-7, promovendo a integração 
entre os diferentes órgãos que trabalham com recursos hídricos. 

Com esse Congresso, a Universidade Católica de Santos, propõe a criação 
de um cronograma de atividades, que visa a discussão qualificada sobre recursos 
hídricos na RMBS que tem como ponto culminante a criação da Rede de Recur-
sos Hídricos da Baixada Santista: - Oficinas da Rede de Recursos Hídricos (seis 
encontros no período de set/2021 a agosto/2022) e I Workshop da Rede de 
Recursos Hídricos da Baixada Santista (previsto para ocorrer em 30/set/2022). 

Esta obra apresenta um panorama levantado ao longo de nosso evento, com 
relação aos investimentos do CBH-BS na UGRHI-7, nos últimos cinco anos, bem 
como a proposta e os encaminhamentos que surgem deste projeto. Reforçamos 
o chamamento a toda a sociedade civil, bem como às entidades governamentais 
que compreendem o CBH-BS, para que se engajem nas ações e metas empreen-
didas pelo Comitê. Deste engajamento, depende o sucesso do Plano de ações e 
do Plano de investimentos realizados no âmbito de nosso Comitê, prevendo as 
necessidades regionais e ações que serão priorizadas anualmente. É movido por 
esse sentimento, que esta parceria, entre a Universidade Católica de Santos e o 
CBH-BS, se fortalece, e esperamos que só cresça, unidos pelo comprometimento 
e trabalho coletivo visando o bem comum do meio ambiente e da sociedade. 

Comissão Organizadora
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MONITORAMENTO DE PARÂMETROS DE QUALIDADE 
DE ÁGUA EM CANAIS DE SANTOS.

Adriana Florentino de Souza; Cleber Ferrão Corrêa; Jhonnes Alberto 
Vaz, Lourdes Conceição Martins; Hirochi Yamamura (Coordenador 

Técnico). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo.

RESUMO

Introdução

Apesar das ações de melhoria nos sistemas de coleta e tratamento de es-
goto sanitário da Baixada Santista, com índices próximos a 100% para a coleta 
em Santos; ainda coexistem as ligações clandestinas de esgoto com a rede de 
coletora de águas pluviais. Este tipo de Impacto é extremamente difícil de ser 
solucionado ou mesmo quantificado, sendo um problema usual para gestores 
de recursos hídricos, companhias de saneamento e municipalidades. No cená-
rio de Santos, a presença de contaminantes nas águas superficiais se reflete na 
balneabilidade das praias, no agravamento da criticidade de eventos de alaga-
mento urbano e na saúde pública. Considerando-se uma abordagem de saúde 
pública, a identificação de Impactos de contaminação em águas superficiais se 
posiciona como um procedimento inicial para subsidiar tomadas de decisão e 
gestão destes recursos hídricos. 

Objetivo

Avaliar e monitorar os parâmetros de qualidade da água presente em ca-
nais do Município de Santos durante dezoito meses consecutivos. Serão quan-
tificados os seguintes parâmetros: potencial REDOX, pH, oxigênio dissolvido, 
condutividade, salinidade, sólidos totais dissolvidos, turbidez, metais, ânions e 
bactérias patogênicas.

Metodologia 

As análises de elementos metálicos foram executadas por espectrofotometria 
de absorção atômica; os ânions foram determinados por cromatografia 
de íons e os parâmetros físico-químicos foram determinados por meio de 
sonda multiparâmetros para análise de água no local da amostragem. Já os 
microrganismos patogênicos (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
e Salmonella spp) foram avaliados por meio da técnica de PCR clássica e em 
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tempo real. Empregou-se também Lactuca sativa para ensaios de bioindicação 
de poluição das águas dos canais de Santos. 

Resultados 

Observando-se os valores para os elementos metálicos pode-se observar 
que não houve contaminação nos canais devido à produtos contendo metais. 
Conclusão: Em geral a contaminação por metais é gerada por despejos indus-
triais. Nas regiões dos canais de Santos a predominância é por domicílios habi-
tacionais, bares e lojas de pequeno porte. Desta forma não foi detectado conta-
minação proveniente de despejos de águas contendo elementos metálicos. Em 
determinadas amostragens, mesmo com a maré baixa, foi constatado que as 
águas de alguns canais estavam cheias, destacando-se os canais 1, 2 e 3. Pelas 
análises, foi verificado que houve a troca de água com o mar, já que foram águas 
salobras, confirmado pelas análises de teores de cloreto e de sódio, além de altos 
valores de condutividade. A técnica de PCR clássica se mostrou eficiente para 
detectar a presença de Pseudomonas aeruginosa em alguns pontos de Canais de 
Santos. Com relação aos ensaios para poluentes, os dados obtidos para ensaios 
ecotoxicológicos vão ao encontro dos testes de análise físico-química da amostra 
ou da presença de metais pesados e ânion realizados pelos métodos analíticos 
apontados, ou seja, concentração dentro dos parâmetros de normalidade para 
os metais  e não metais avaliados, constatados desenvolvimento morfológico e 
anatômico sem alteração no  padrão de crescimento considerado normal,para 
Lactuca sativa. 

Palavras-chave 

Contaminantes, microrganismso patogênicos, Bioindicador, Canais de 
Santos
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE 
DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA NA 

BAIXADA SANTISTA USANDO MÉTODOS GEOFÍSICOS. 

Oleg Bokhonok (Coordenador Técnico); Otávio Coaracy Brasil Gan-
dolfo; Jhonnes Alberto Vaz; Hirochi Yamamura; 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

A qualidade de vida em regiões metropolitanas é imprescindível, no entan-
to requer ações mitigadoras que possam minimizar os problemas socioambien-
tais provocados pelo crescimento populacional, desenvolvimento industrial e 
ocupação desordenada do solo. As áreas costeiras que predominam na Baixada 
Santista, são ambientes frágeis, onde os recursos hídricos subterrâneos são fa-
cilmente contaminados, tanto pela salinidade marinha, como também pela po-
luição urbana gerando um problema ambiental que pode se tornar irreversível. 
Sendo assim, o foco deste projeto consiste em determinar os limites da intrusão 
salina e a disponibilidade hídrica subterrânea na região usando métodos geofí-
sicos. 

Objetivo

O objetivo neste trabalho é a determinação dos limites da intrusão salina 
e disponibilidade hídrica subterrânea nos principais cursos d’água da UGRHI 
07, para fins de estudos e para subsídios na gestão dos recursos hídricos, sendo 
os seguintes rios: 1- Rio Perequê; 2- Rio Preto Sul. 3- Rio Preto; 4- Rio Aguapeú; 
5- Rio Branco; 6- Rio Cubatão; 7- Piaçabuçu; 8 – Ilha de São Vicente; 9 - Ilha 
de Santo Amaro. Os métodos geofísicos estão sendo usados como como a ferra-
menta para realizar esses estudos. 

Metodologia

Usando a capacidade dos métodos geofísicos estão sendo mapeados em 
subsuperfície de forma indireta (não invasiva) os sistemas de aquíferos presentes 
na Baixada Santista. Dentre dos diversos métodos a preferência foi dada à apli-
cação do GPR (Ground Penetrating Radar), Métodos Geoelétricos e Métodos 
Sísmicos, sendo mais eficientes em estudos hidrogeológicos e ambientais. 
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Resultados

Até o momento foram obtidos resultados parciais que consistem em da-
dos geoelétricos (sondagem elétrica vertical) adquiridos nas três localidades de 
Município de Itanhaém (Boca da Barra, Jardim Aguapeu e Jardim Suarão) e 
uma localidade no Município de Cubatão (Parque Ecológico Cotia-Pará). Os 
modelos geoeletricos construídos a partir dos desses dados indicam a presença 
de água doce na profundidade em torno de 20 metros no Jardim Aguapeu que 
provavelmente corresponde ao topo de aquífero sedimentar litorâneo confina-
do. A espessura de aquífero será confirmada futuramente com a utilização dos 
métodos sísmicos. Com o volume de dados que será gerado até o final do pro-
jeto se espera criar os modelos geofísicos e hidrogeológicos do sistema de aquí-
feros para contribuir com o aumento das fontes de água potável na região de 
Baixada Santista. Conclusão: Os métodos geofísicos são amplamente utilizados 
para prospecção de recursos hídricos subterrâneos. Nesse trabalho foi possível 
comprovar que utilizando a geofísica é possível mapear os aquíferos na Região 
da Baixada Santista e foi obtido primeiro dado com fortes indícios de presença 
de água doce no Município de Itanhaém. 

Palavras-chave

baixada santista, águas subterrâneas, aquíferos, geofísica. 

Finaciamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS).
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I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECURSOS 
HÍDRICOS - EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM 

GESTÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE BACIAS 
HÍDRICAS DA BAIXADA SANTISTA. 

Maria Luiza Machado Granziera (Coordenador Técnico); Alcindo Fer-
nandes Gonçalves; Fernando Cardozo Fernandes Rei.  Adriana Floren-

tino de Souza (Representante Institucional junto ao FEHIDRO). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

O Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (UGRHI 07) para os 
anos de 2016-2027 encontra-se no início do processo de sua implementação. 
Trata-se de um instrumento fundamental das Políticas de Recursos Hídricos 
no Brasil, na medida em que, a partir de sua aprovação pelo respectivo Comi-
tê de Bacia Hidrográfica (aspecto democrático), estabelece-se um pacto para o 
cumprimento de suas metas, cabendo uma forte articulação institucional que 
dê a base necessária para as decisões a serem tomadas, com vistas ao efetivo 
cumprimento das metas propostas. A proposta de realização de um fórum de 
políticas públicas para discussão dos recursos hídricos se justifica em razão da 
necessidade de melhorar e disseminar o conhecimento sobre a qualidade dos 
corpos hídricos, a saúde, os padrões de balneabilidade, o saneamento básico e o 
ordenamento do uso do solo na Baixada Santista, bem como a importância da 
articulação institucional entre os órgãos e entidades envolvidos.

Objetivo

Realizar uma ampla discussão dos temas relevantes relacionados com os recur-
sos hídricos da Baixada Santista, aprofundando o conhecimento dos participantes 
acerca dos principais problemas identificados e as possíveis formas de articulação 
institucional entre os vários órgãos e entidades públicas e privadas, no âmbito da 
implementação do Plano de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 2016-2027.

Metodologia

Propõe a realização: - Palestras de Especialistas, apresentações com recur-
sos de multimidia diversos; e distribuição no pós-evento do livro com os textos 
dos palestrantes. 
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Resultados

A relevância do fórum, além de trazer à discussão os temas de poluição 
hídrica, lixo urbano, balneabilidade, uso e ocupação do solo, é explicitar a in-
tensa relação que existe entre as questões acima descritas e os recursos hídricos, 
assim como a necessidade de interação permanente entre os diversos atores com 
atribuições e interesses na Bacia Hidrográfica. A contribuição, pois, será o en-
caminhamento de propostas de arranjos institucionais para a cooperação, com 
vistas na implementação do Plano de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 
2016- 2027. 

Conclusão

Acontecerá nos dias 03 e 04 de novembro de 2021 e tem como metas: - Re-
ceber 100 participantes: profissionais de órgãos e entidades públicas e privadas, 
envolvidas com a gestão de recursos hídricos os serviços de saneamento básico, 
saúde e uso e ocupação do solo; membros do Ministério Público estadual e 
federal, estudantes de engenharia ambiental, direito, administração e arquite-
tura e população em geral, sobretudo da RMBS; Formação e capacitação dos 
participantes; e Produção e disseminação de metodologias de trabalhos para 
habilitação técnica. 

Palavras-Chave 

Fórum, Recursos Hídricos; Baixada Santista; Internacional; Políticas Pú-
blicas. 

Finaciamento:  FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS). 
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PROJETO CIDADANIA AMBIENTAL - PROPOSTA DE 
MINIMIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE RESÍDUOS NA 

REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA.

Flávia Temoteo Ramalhete 

Departamento de Educação Ambiental, Praia Grande, São Paulo, Brasil 

RESUMO

Introdução

Face à destruição provocada pelos resíduos que o planeta assiste, necessá-
rio envolver a sociedade na resposta aos seus desafios, ajudando a aumentar a 
ação individual e coletiva, reconhecendo a dimensão da consciência ambiental 
através do conhecimento como elemento fundamental da gestão dos resíduos. 

Objetivo

Para atingir esse objetivo, o Projeto de Cidadania Ambiental tem como 
foco a minimização e prevenção de resíduos, informando os cidadãos sobre a 
gestão de resíduos e contribuindo para a aplicação do Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos de Praia Grande, desenvolvido em 2014 com 
base na Lei Federal 12.305/10. 

Metodologia

Realizado em todas as escolas municipais com o objetivo de envolver toda 
a comunidade; gestores de escolas, professores, funcionários, pais e alunos assis-
tem à palestra que discute a geração de resíduos sólidos na Região Metropolita-
na da Baixada Santista e seu descarte responsável; em seguida, na componente 
prática, participam de um workshop envolvendo a produção de produtos de 
limpeza ecológicos e/ou a confecção de produtos a partir do reaproveitamento 
de resíduos, como carteiras; brinquedos; obra de arte; contribuindo para uma 
economia circular, pois podem vender os produtos que aprenderam a fazer. 

Resultados

O Projeto Cidadania Ambiental existe desde 2015 e já beneficiou cerca de 
20 mil pessoas, contribuindo para a redução do desperdício e para a geração de 
renda com a comercialização dos resíduos. 
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Conclusão

É extremamente importante reforçar e ampliar o conhecimento sobre resí-
duos sólidos; os cidadãos precisam estar cientes de seu papel e apoiar políticas 
públicas na resposta à gestão de resíduos. A minimização e prevenção de resí-
duos é uma atitude complexa, especialmente em uma sociedade de consumo, e 
depende da cooperação entre todos os indivíduos. No entanto, algumas atitu-
des simples podem trazer mudanças significativas nessa luta. Por isso, este pro-
jeto pretende transformar o pensamento de que o lixo é inútil, pelo contrário, 
mostra que o lixo pode ser fonte de renda.

Palavras-Chave

resíduos sólidos; baixada santista; renda.
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DIAGNÓSTICO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL RELATIVO 
DO MAR E SEU IMPACTO NO ESTUÁRIO DO RIO 

ITANHAÉM (SP). 

Angela Maria Frigerio (Coordenador Técnico); Adriana Florentino de 
Souza (Representante Institucional junto ao FEHIDRO). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

O projeto aborda a avaliação de dados maregráficos para verificação de 
tendências de variação do nível relativo do mar no compartimento litorâneo 
referente, assim como da possível expressão de tendências erosivas evidenciadas 
pela distribuição de minerais pesados na areia das praias do compartimento 
costeiro associado. Uma avaliação da distribuição de  geodiversidade e de meio 
biótico foi utilizada para discutir os possíveis impactos das tendências eventual-
mente verificadas, nos cenários existentes ao redor do estuário. 

Objetivo

Sistematizar de uma metodologia para elaboração de diagnóstico de varia-
ção do nível médio relativo do mar e a sua aplicação, para a identificação dos 
impactos físicos e bióticos, no Estuário do Rio Itanhaém. 

Metodologia

Além da coleta e sistematização de dados secundários, por meio de consul-
ta à bibliografia técnica referenciada, foram adotadas as seguintes abordagens 
metodológicas para a produção de dados primários: Análise de minerais pesa-
dos; Análise de geodiversidade e de meio biótico; Variação do nível relativo do 
mar. 

Resultados

Os resultados numéricos da análise dos dados de maré indicam uma ten-
dência importante de elevação, atingindo cerca de 0,9 metros para preamar e 
de 1,8 metros para baixamar em 2100. Elevações desta magnitude resultariam 
em impactos elevados e múltiplos ao longo da costa e nos cursos fluviais com 
influência marinha. As modelagens elaboradas com base na elevação indicada 
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apresentam as faixas diretamente afetadas nos cenários resultantes. Entretanto, 
a tendência apontada pela análise dos dados de maré pode não corresponder 
a uma previsão real. Outros forçantes podem resultar em períodos de relativa 
elevação regional de nível do mar, incluindo a incidência de eventos extremos, 
como ciclones extratropicais de alta intensidade que têm ocorrido na região sul 
e sudeste do Brasil. 

Conclusão

De modo a permitir uma avaliação adequada, é necessário estabelecer uma 
rede padrão de coleta de dados maregráficos de longo prazo, com controle geo-
désico, distribuição regional compatível com os objetivos almejados e integração 
com dados de fontes como ondógrafos e radares meteorológicos. A partir de um 
conjunto de dados mais robusto e contínuo, é possível estabelecer a filtragem 
de oscilações de nível do mar associadas às marés astronômicas semi-diurnas, 
às marés meteorológicas, aos fenômenos sazonais e decenais, assim como às 
variações de longo prazo. Considerando os processos erosivos que a linha de 
costa do compartimento costeiro tem sofrido, a quantificação da participação 
de elevações do nível do mar requer a quantificação das elevações, por meio de 
uma rede padrão de coleta de dados maregráficos de longo prazo, como descrito 
no parágrafo anterior. Causas de processos erosivos como alterações nos aportes 
sedimentares fluviais e intervenções estruturais na linha de costa, incluindo 
tentativas de contenção, não devem ser posicionadas como fatores menores.

Palavras-Chave

Estuário; Rio Itanhaém; Variação do Nível Relativo do Mar. 

Finaciamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS).
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CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES 
MULTIPLICADORES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

WEBSÉRIE INFANTIL DA ÁGUA. 

Isabela Wippich Jorge (Coordenadora Técnica); Eduardo Rubi Caval-
canti, Marcos de Almeida Rubia, Thiago Pereira Cunha, Adriana Flo-
rentino de Souza (Representante Institucional junto ao FEHIDRO). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

O projeto consiste na realização de um curso de formação de agentes mul-
tiplicadores, com a temática do uso racional da água, por meio de uma websérie 
voltada ao público infantil. A proposta leva em conta não apenas a natureza 
interativa da Internet e o compartilhamento de objetivos, como também a im-
portância da possibilidade de formas diferenciadas de estruturas narrativas, que 
têm o potencial de permitir uma reflexão mais consequente sobre o modo como 
os usuários se relacionam entre si e com o mundo, e nesse processo comparti-
lhar valores e práticas sociais relevantes. O tema se impõe como um dos mais 
importantes da atualidade, tendo em vista a necessidade de se tomar medidas 
cada vez mais amplas e urgente para combater a crise dos recursos hídricos. 

Objetivo

Ampliar o grau de conscientização do uso racional da água na Região Me-
tropolitana da Baixada Santista disponibilizando às Secretarias de ensino dos 
nove municípios da RMBS um curso de formação de agentes multiplicadores de 
educação ambiental, que será realizado de forma remota e terá como objeto de 
trabalho nas escolas uma websérie voltada ao público infantil. 

Metodologia

A metodologia adotada envolve todas as etapas de criação e produção de 
uma websérie como: sinopse, roteiro, temáticas dos episódios, cenário, produ-
ção, contratação de técnicos e atores, edição, finalização, artes gráficas, vinhe-
tas, tratamento de cor, sonorização tanto do curso de capacitação quanto da 
websérie. Além disso, todas as etapas de divulgação no ambiente digital, como 
hotsite e redes sociais, além da divulgação nas escolas e Prefeituras da região. 
Elaboração de relatórios com os resultados de cada etapa.
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Resultados

O projeto encontra-se em sua fase inicial, que prevê as ações necessárias 
para a liberação da 1ª parcela financeira por parte do FEHIDRO. São metas 
deste projeto: elaborar um projeto de extensão multidisciplinar, envolvendo es-
tudantes de diversas áreas; criar uma equipe de apoio formada por professores 
e profissionais de diversas áreas da Universidade, para dar suporte e orientação 
nas etapas de desenvolvimento do projeto; apresentar a campanha para todas as 
Secretarias de Ensino das cidades da RMBS, oferecendo o projeto como conteú-
do pedagógico escolas públicas de ensino fundamental I e II; apresentar relató-
rios que comprovem a eficácia do projeto junto às escolas piloto. 

Conclusâo

Com o intuito de colaborar com uma nova proposta, a ideia é ir além da 
sala de aula, apresentando de maneira interativa e divertida como as crianças 
podem desenvolver formas de cuidar do planeta, com ações simples, que ini-
ciam em sua própria casa e podem se expandir para o seu bairro, sua cidade, sua 
região. Eles entenderão que suas pequenas atitudes farão diferença no mundo 
e isso os tornará multiplicadores e influenciadores de novos hábitos e compor-
tamentos. 

Palavras-Chave

Curso de Formação, Websérie, Água, RMBS, CBH-BS. 

Financiamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS). 
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MONITORAMENTO FLUVIOMÉTRICO EM TEMPO 
QUASE REAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA NAS 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CUBATÃO, MOJI E 
ITAPANHAÚ. 

 Alexandra F. P. Sampaio1, Renan Braga Ribeiro1, Matheus Souza Ruiz1 

1Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, Faculdade de Engenharia, Universidade Santa Cecília

RESUMO 

Introdução

O monitoramento fluviométrico é uma ferramenta fundamental para ve-
rificar a situação atual dos rios nas diversas sub-bacias da UGRHI, fornecen-
do informações básicas para o gerenciamento dos recursos hídricos, suporte e 
análise dos pedidos de outorgas, suporte a sistemas de alerta, informações para 
estudos de mudanças climáticas, estudos de biodiversidade e interação com o 
meio-ambiente, entre outros. 

Objetivo

Concomitantemente, modelos de previsão meteorológica e dados de es-
tações meteorológicas estão cada vez mais disponíveis na internet e com maior 
confiabilidade, possibilitando a construção de sistemas operacionais que, atra-
vés da utilização de modelos computacionais, permitem fazer previsões da vazão 
na rede hidrográfica, comparação com dados de estações fluviométricas e inte-
gração em sistemas de alerta. 

Resultados

Com este objetivo, desde agosto de 2018 está em operação estações flu-
viométricas nas bacias hidrográficas dos rios Cubatão, Moji e Itapanhaú com 
transmissão de dados de nível dos rios e precipitação em tempo quase real. 
Além disso, está em fase de execução o monitoramento da vazão instantânea 
nestes rios e a implementação por meio da plataforma AquaSafe, de dois siste-
mas operacionais de integração dos dados das estações fluviométricas, previsões 
meteorológicas e previsões de vazão na rede hidrográfica direcionadas à gestão 
de recursos hídricos, incluindo além de cadeias de modelos, o fornecimento 
final desses dados aos principais usuários das bacias. 
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Conclusão

Pretende-se que o monitoramento em tempo quase real e o estudo de va-
zão associado à plataforma operacional em implementação, possa acrescentar 
um valor significativo ao processo de gestão operacional das situações extremas, 
e adicionar melhoria nas capacidades da modelagem hidrológica, hidrodinâ-
mica e de qualidade das águas, para por um lado ajudar a estabelecer relações 
causa-efeito seguras que permitam atuar de forma mais precisa nos aspetos rela-
tivos ao futuros usos da bacia hidrográfica (quer na cobertura vegetal, quer nos 
focos de poluição), e por outro lado, dotar o sistema de capacidade de previsão, 
permitindo assim avaliar os potenciais efeitos de procedimentos e medidas cor-
retivas ou preventivas que venham a ser propostas para a redução do impacto 
de situações extremas.

Palavras-chave

Monitoramento fluviométrico; modelo hidrológico; eventos extremos; ba-
cia hidrográfica.

 Financiamento: Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). 
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CONSTRUÇÃO DE SIG-WEB FUNDAMENTADO EM 
PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE DE DADOS 

ESPACIAIS. 

Alex Joci dos Santos; Fábio Rodrigo de Oliveira; Júlio de Menezes Bor-
ges; Roberto Costa Cunha 

RESUMO 

Introdução

A administração eficaz dos Recursos Hídricos necessita da disponibilidade 
de informações abrangentes e atualizadas. Por este motivo a legislação, a partir 
da Lei estadual 7.663/91, exige a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas, 
o que obriga à coleta e organização de informações sobre as bacias hidrográficas, 
montando o Sistema de Informações, e sua divulgação periódica nos Relatórios 
de Situação dos Recursos Hídricos. Dessa forma, o SIG-WEB tem por objetivo 
o auxílio à administração eficaz dos Recursos Hídricos, a partir da organização 
e disponibilização das informações geográficas abrangentes e atualizadas sobre a 
Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, com padrões de interoperabilidade de 
dados espaciais, resultando em um Sistema de Informações Geográficas para 
internet. 

Objetivo

Este projeto tem por objetivo a montagem e implantação de Sistema de 
Informações Geográficas para internet, denominado SIG-WEB, através de fer-
ramentas livres, com padrões de interoperabilidade de dados espaciais, para as 
geoinformações da UGRHI-7. 

Metodologia

O projeto foi estruturado em duas fases, sendo a primeira a criação do 
ambiente necessário para a hospedagem do SIG WEB, como instalação e con-
figuração de servidor de internet, gerenciadores de banco de dados, linguagens 
de programação, elaboração de documentação técnica e etc. A segunda etapa foi 
o processamento e disponibilização dos dados vetoriais e matriciais disponíveis 
na região da UGRHI-7, a partir dos arquivos disponibilizados pelo CBH-BS, foi 
criado um banco de dados geográfico com os planos de informações e disponi-
bilizados para consulta e download na plataforma web. 
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Resultados obtidos

Os objetivos do projeto foram alcançados de forma satisfatória, ao final 
o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista conta com o site do siste-
ma (www.cbhbs.com.br) que organiza e disponibiliza para consulta e download, 
atualmente, 41 arquivos vetoriais e matriciais das mais variadas áreas ambientais 
e socioeconômicas da região da UGRHI-7. Além da divulgação das ações do 
CBH-BS através da publicação de informações e produtos resultantes de proje-
tos financiados pelo CBH-BS para consulta da população. 

Conclusão

Tendo em vista que o SIG-WEB do CBH-BS auxilia a administração eficaz 
dos Recursos Hídricos, a partir da organização e disponibilização das informa-
ções geográficas abrangentes e atualizadas sobre a Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista, com padrões de interoperabilidade de dados espaciais sua atualização 
deve ser constante, pois a cada dia surgem novos dados e informações de interes-
se público que devem estar organizadas e acessíveis a população geral. 

Palavra-Chave

CBHBS;  Sigweb; Webmapping; Baixada Santista.
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1º CONGRESSO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BAIXADA 
SANTISTA1. 

Lourdes Conceição Martins (Coordenadora Técnica); Lilian Marques, 
Adriana Florentino de Souza (Representante Institucional junto ao 

FEHIDRO). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

O I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista vem contribuir 
com o cumprimento da Agenda 2030 na RMBS uma vez colabora com a con-
cretização do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS6) 6, que em 
sua meta 2 prevê o acesso universal e equitativo a água potável e segura para to-
dos, acesso a saneamento e higiene adequados, melhora da qualidade da água, 
diminuição da poluição ambiental, a implementação de uma gestão integrada 
dos recursos hídricos em todos os níveis, proteger e restaurar ecossistemas rela-
cionados com a água. Alinhado a este propósito, o CBH-BS indicou ao FEHI-
DRO esta proposta que visa envolver os diferentes órgãos envolvidos na gestão 
de recursos hídricos na discussão de planos municipais, estaduais e federais de 
Saneamento Básico e o Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Pre-
tende-se sustentar essas discussões de forma a gerar ações concretas na popula-
ção, por meio de um cronograma de atividades que se propõe para o pós-evento 
que inclui 6 encontros no formato de oficinas para a criação de uma Rede de 
Recursos Hídricos da RMBS e par finalizar um workshop que culmina com o 
lançamento da Rede de Recursos Hídricos da RMBS em 2022. 

Objetivo

Discutir os planos municipais, estaduais e federais de Saneamento Básico 
e o Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e promover a integração 
entre os diferentes órgãos envolvidos com a gestão dos recursos hídricos. Além 
disso, pretende apresentar um panorama dos resultados obtidos pelos projetos 
financiados pelo FEHIDRO na RMBS, e a construção de uma rede nacional de 
recursos hídricos da RMBS. 

1 Pesquisadores: Alfésio Luís Ferreira Braga, Cláudia Renata dos Santos Barros, Cleber Ferrão 
Corrêa, Maurício Marques Pinto da Silva, Michele Leiko Uemura
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Metodologia

Propõe a realização deste Congresso em modalidade virtual (20 a 23 de 
setembro de 2021) e a criação de um cronograma de atividades a serem realiza-
das pós-evento que se estendem até setembro de 2022. A saber tratam-se de 6 
oficinas para a criação de uma Rede de Recursos Hídricos da RMBS (nov/2021, 
jan/2022, mar/2022, mai/2022, jul/2022 e set/2022) e de um workshop para 
lançamento da Rede de Recursos Hídricos da RMBS (set/2022). 

Resultados

Espera-se no congresso alcançar 500 participantes; desenvolver a progra-
mação que foi elaborada em parceria com o CBH-BS; contribuir com a for-
mação dos gestores envolvidos com recursos hídricos e aumentar o grau de 
conhecimento da população sobre o assunto, de forma geral; além de criar a 
Rede de Recursos Hídricos que possibilitará a continuidade dessas discussões 
na RMBS. Mais informações sobre a programação do evento encontra-se no Site 
do Observatório da Água. 

Conclusão

Pretende-se com esses eventos contribuir com a formação, capacitação de 
integrantes dos colegiados, gestores de recursos hídricos, membros da sociedade 
civil organizada e do público em geral sobre temas afeitos aos recursos hídricos 
desde temas de gestão a tópicos de educação ambiental sob a ótica da produção 
e disseminação de metodologias, trabalhos e atividades para habilitação técnica; 
a disseminação de informações. 

Palavras-Chave

Congresso, Recursos Hídricos; Baixada Santista; Rede; ODS6.

Financiamento: FEHIDRO E SVSL (UNISANTOS).
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PLANO DIRETOR PARA RECOMPOSIÇÃO DAS PRAIAS 
DO GONZAGUINHA E MILIONÁRIOS, SÃO VICENTE, SP: 

QUAIS OS RESULTADOS ENTRE 2012 E 2021?

Paulo Fernando Garreta Harkot, Luis Ernesto Engelbrecht Zantut

RESUMO

Introdução

As praias do Gonzaguinha e dos Milionários, localizadas na porção insular 
da Baía de São Vicente na Ilha do mesmo nome, tiveram suas características 
hidrodinâmicas e sedimentológicas intensamente alteradas em decorrência de 
eventos erosivos graças à intensificação de fenômenos naturais intensamente 
agravadas por obras de engenharia – enrocamento, espigões – implantadas para 
proteção das edificações construídas na região e infraestrutura pública, sem os 
conhecimentos necessários. Estudos realizados em 1929 e 1976 já buscavam 
identificar alternativas para atenuação e solução desse tipo de evento responsá-
vel pela diminuição da faixa e volume de areia nas praias citadas propiciando, 
consequentemente, a transgressão, ou avanço, da linha de costa em direção às 
áreas construídas. A inexistência de informações com a qualidade exigida para 
subsidiar o planejamento de desse tipo de obra de engenharia costeira, mesmo 
considerando os estudos realizados posteriormente e o estado da arte para aque-
la região, demonstrou as lacunas de conhecimento presentes.

Como não havia tempo hábil para, em um mandato, criar uma base de 
dados consistentes, analisar as opções de intervenção, modelar e simular o re-
sultado das intervenções sugerias, elaborar os projetos – conceitual, básico e 
executivo –, licitar, executar e concluir as obras em quatro anos, a opção restan-
te foi de desenvolver um Plano Diretor, ou plano mestre, voltado à definição 
dos tipos de estudos técnicos, projetos, e procedimentos a serem desenvolvidos, 
prazos e estimativa de recursos a serem investidos para atenuação, controle e 
recuperação e monitoramento das referidas praias.

Objetivo

Definir os estudos técnicos, projetos e estratégias de intervenção, agrupa-
das num Plano Diretor, para controle, atenuação e recuperação das Praias do 
Gonzaguinha e Milionários, São Vicente, SP. 

Metodologia

Pesquisa bibliográfica, documental e histórica, visitas e entrevistas com 
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pesquisadores e profissionais de instituições públicas e privadas atuantes na 
área engenharia costeira, com experiência em obras para recuperação de praias. 

Resultados

O Plano Diretor foi estruturado em seis fases: - Definição da abrangência 
e áreas de estudo (informações disponíveis nos relatórios);

I - Programa de aquisição de dados oceanográficos e sedimentares para o 
desenvolvimento e validação de modelo hidrodinâmico da Baía de São 
Vicente;

II - Projeto básico e executivo para recuperação e revitalização das Praias do 
Gonzaguinha e dos Milionários;

III - Obras para recuperação das Praias do Gonzaguinha e dos Milionários;

IV- Programa de monitoramento das condições oceanográficas, do esto-
que de sedimento e da eficácia das obras realizadas; e 

V– Rotina de gerenciamento das das atividades para implantação do Plano 
diretor e obras de restauração das praias do Gonzaguinha e de Milioná-
rios. Conclusões: O Plano Diretor, segundo informações disponíveis até o 
presente, não teve continuidade. As atividades e resultados obtidos subsi-
diaram posicionamento da Prefeitura de São Vicente junto ao Ministério 
Público Federal em processo instaurado naquele órgão. Descontinuidades 
administrativas do executivo municipal tendem a dificultar a incorpora-
ção das recomendações e linhas de ação, voltadas para a recuperação das 
referidas praias, no rol das políticas públicas incidentes no tema objeto 
deste trabalho. Sugere-se avaliar o impacto de tal descontinuidade.

Palavras-chave

erosão costeira, recuperação, praia, Hidrodinâmica, sistema sedimentar
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OBSERVATÓRIO DA ÁGUA2.

Lourdes Conceição Martins (Coordenadora Técnica); Eduardo Rubi 
Cavalcanti, Marcos de Almeida Rubia, Thiago Pereira Cunha, Lilian 
Marques, Adriana Florentino de Souza (Representante Institucional 

junto ao FEHIDRO). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

O Observatório de Água é uma página online onde o público alvo poderá 
conhecer sobre os Comitês de Bacia Hidrográfica existentes no Brasil, realizar 
cursos de capacitação com livre acesso, conhecer os projetos aprovados pelo 
FEHIDRO entre outras temáticas. 

Objetivo

Ampliar o conhecimento de gestores públicos, professores das redes de 
ensino regular e técnico no âmbito municipal, estadual, federal ou particular e 
profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS (nível técnico superior) sobre os 
impactos dos resíduos (agrícolas, domésticos, farmacológicos e industriais) em 
saneamento básico, bem como do uso consciente e sustentável dos resíduos dos 
recursos hídricos. 

Metodologia

Foi criado o domínio: https://www.unisantos.br/observacbhbs, que é um 
site que contem os cursos de capacitação, os eventos científicos, os comitês de 
bacias hidrográficas, os projetos com financiamento FEHIDRO desenvolvidos 
pela Universidade Católica de Santos, bem como um link para acesso a todos 
os projetos desenvolvidos com apoio financeiro do FEHIDRO. 

Resultados esperados

Espera-se que ocorra a qualificação de agentes multiplicadores da 
importância da preservação das Bacias Hidrográficas. A atualização dos 
profissionais subsidiará os diferentes grupos de profissionais a funcionarem 
como agentes multiplicadores do conhecimento adquirido relacionado a 
2 Pesquisadores: Amélia Cristina Elias da Ponte, Cleber Ferrão Corrêa, Luiz Carlos Moreira, 
Maria Luiza Machado Granziera, Maurício Marques Pinto da Silva, Rosângela Ballego Campanhã    
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importância da preservação das Bacias hidrográficas e treinamento para análise 
da qualidade da água.

Palavras-Chave

Observatório, Qualidade da água

Financiamento: FEHIDRO E SVSL (UNISANTOS).



30

I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

IMPACTO DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS 
PRESENTES EM ÁGUAS SUBTERRANEAS NAS 

GESTANTES DE ALTO RISCO VICENTINAS.

Amanda Rodrigues Pereira, Gabrielly Oliveira da Conceição, Lourdes 
Conceição Martins, Joice Maria Pacheco Antônio Fernandes

Universidade Católica de Santos

Introdução

A gestação consiste em um processo fisiológico natural, decorrente de al-
terações fisiologicas em diferentes órgãos e sistemas maternos,  são isentos a 
complicações intrinsecas ou extrinsicas a gestação, como a atuação de contami-
nantes ambientais no binômio mãe-feto. Com o avançar sociodemográfico, a 
exploração de água subterrânea condicionou-se a fatores sobrepostos ao econô-
mico, expondo mananciais e aquiferos a superexploração e a contaminação am-
biental, dependente de características litológicas e hidrogeológicas que separam 
a água e a fonte de contaminação, assim como, de gradientes hidráulicos que 
condicionam o fluxo de contaminação no aquifero. Entre as vias de exposição 
humana à contaminantes ambientais, a hidrica é particularmente complexa, 
frente a problematica do transporte de substratos atráves do meio, propiciando 
a progressão da contaminação e dificultando a mensuração da real área afetada. 

Objetivo

Avaliar os fatores de risco ambiental na gestação de alto risco em gestantes 
vicentinas. 

Metodologia

Estudo caso-controle, com amostragem de 178 mulheres, sendo os casos 
89 gestantes com diagnóstico de gestação de alto risco e 89 controles sem diag-
nóstico de alto risco,com idade superior a 18 anos, não alcoolotras e nem fu-
mantes e munícipes de São Vicente/SP. Foi realizada a análise descritiva, teste 
de Qui-quadrado e/ou Teste Exato de Fisher e a análise de regressão logística 
univariada. O nível de significância é de 5%. 

Resultados

Em consonância, ambos os grupos do estudo, apresentam população for-
mada predominantemente por mulheres abaixo dos 34 anos (p<0,05), pardas/
negras (p>0,05), em união estável (p>0,05), com ocupação o lar (p>0,05), resi-
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dindo no mesmo endereço a mais de 3 anos, em imovéis com 3 cômodos ou 
menos (p<0,05). A regressão logistica univariada demonstrou relação de risco 
de ter gestação de alto risco e morar em áreas consideradas contaminadas (CE-
TESB) a mais de 3 anos (OR= 2,03; IC95%: 1,05; 3,92). Frente as 38 áreas cata-
logadas como contaminadas em São Vicente pela CETESB, todas apresentaram 
contaminação de águas subterrâneas. O raio de comprometimento ambiental e, 
consequente exposição humana, acerca da contaminação de águas subterrâneas 
não pode ser totalmente elucidado visto as condições peculiareas da região, que 
apresenta água salobra. 

Conclusão

Contaminantes ambientais desempenham um papel importante no risco 
gestacional, sendo, portanto, importante elucidar o impacto de diferentes vias 
de exposição na gestante. A via hidrica é particularmente complexa frente a 
compreensão de gradientes hidráulicos na dispersão dos contaminantes presen-
tes no meio e seu impacto futuro na saúde da população.

Palavras-chave

Risco gestacional; São Vicente; Contaminantes ambientais.

Financiamento: Recursos próprios. 
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PROSPECÇÃO GEOFÍSICA DE RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÂNEOS EM COMUNIDADES ISOLADAS NA 

REGIÃO DE BAIXADA SANTISTA. 

Oleg Bokhonok (Coordenador Técnico); Jhonnes Alberto Vaz; Hiro-
chi Yamamura; 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

Um dos maiores desafios na Baixada Santista e no Brasil atualmente  for-
necer água potável para as comunidades isoladas, onde a falta deste recurso 
pode resultar em riscos graves para a saúde da população que reside nesses 
locais. Diversos projetos já estão sendo praticados no Brasil para resolver ou 
amenizar os problemas relacionados ao fornecimento de água potável para as 
comunidades isoladas, como por exemplo, o projeto implementado no estado 
de Paraná, onde o Governo de Estado autorizou a perfuração de 115 novos 
poços até o fim de 2019 para abastecer as regiões mais isoladas localizadas em 
56 municípios paranaenses. A implantação de um projeto similar na Região 
de Baixada Santista pode trazer enormes benefícios para as comunidades iso-
ladas contribuindo para a universalização do saneamento básico na região. No 
entanto, para evitar os riscos ambientais e econômicos, é necessária a execução 
de uma etapa de prospecção de recursos hídricos subterrâneos, antes de etapa 
voltada à implementação de um projeto de perfuração de poços de água.

Objetivo

O objetivo deste projeto é identificar as áreas em que vivem as comuni-
dades isoladas da Baixada Santista e realizar a prospecção geofísica de recursos 
hídricos, visando identificar os locais com maior probabilidade de presença de 
água subterrânea. Com isso, será possível um planejamento melhor para a reali-
zação de um empreendimento de perfuração de poços visando fornecimento de 
água potável à população nessas áreas. 

Metodologia

Usando a capacidade dos métodos geofísicos serão mapeados em subsu-
perfície de forma indireta (não invasiva) os sistemas de aquíferos presentes na 
Baixada Santista nas aeras onde vivem as comunidades isoladas. Dentre dos di-
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versos métodos a preferência foi dada à aplicação do GPR (Ground Penetrating 
Radar), Métodos Geoelétricos e Métodos Sísmicos, sendo mais eficientes em 
estudos hidrogeológicos e ambientais. 

Resultados

No momento o projeto está no seu início que consiste em trabalho para 
identificar as comunidades isoladas e aquisição dos equipamentos necessários 
para realização do projeto. O principal resultado esperado é o fornecimento 
dos subsídios necessários para um plano de ação de gerenciamento dos recur-
sos hídricos utilizando os resultados obtidos na etapa de prospecção geofísica 
e hidrogeológica de águas subterrâneas nas áreas onde vivem as comunidades 
isoladas na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. 

Conclusão

Atualmente na região já está em andamento a fase inicial de um projeto 
intitulado “Avaliação e monitoramento de disponibilidade hídrica subterrânea 
na Baixada Santista usando métodos geofísicos” no qual foi possível comprovar 
que a utilização da geofísica é possível mapear os aquíferos em subsuperfície e 
foi obtido primeiro dado com os fortes indícios de presença da água doce no 
Município de Itanhaém em comunidade que pode ser caracterizada como iso-
lada (não existe fornecimento de agua pela SABESP) no Jardim Aguapeu. Pala-
vras-chave: baixada santista, águas subterrâneas, aquíferos, prospecção geofísica, 
comunidades isoladas.

Finaciamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS).
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE CAFEÍNA E DE 
HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS NAS 

ÁGUAS SUPERFICIAIS DO ESTUÁRIO DE SANTOS: 
MARCADORES DE POLUIÇÃO DIFUSA DE ORIGENS 

DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. 

Hirochi Yamamura (Coordenador técnico), Adriana Florentino de 
Souza (Representante Institucional junto ao FEHIDRO), Maurício 
Marques Pinto da Silva, Jhonnes Alberto Vaz.  Universidade Católica 

de Santos; Sociedade Visconde de Luis São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

Este projeto propõe a avaliação da presença de cafeína e de hidrocarbo-
netos policíclicos aromáticos, HPAs, na água superficial do estuário de Santos 
durante doze meses consecutivos, possibilitando o estudo de fontes de poluição 
difusa de origem doméstica e industrial, respectivamente, para o meio ambien-
te.  As coletas de água serão realizadas em 24 pontos amostrais distribuídos ao 
longo do Estuário de Santos. Essas amostras serão empregadas para avaliação 
de parâmetros físico-químicos e para análises de cafeína e HPAs por cromato-
grafia líquida – HPLC, possibilitando os estudos antrópicos.  Em função das 
demandas, que surgiram na etapa que antecedeu o início do projeto, a 1ª par-
cela foi liberada somente em 21/nov/2018. Ao longo do 1º semestre de 2019 
a equipe técnica/ administrativa envolvida no projeto dedicou-se na aquisição 
dos equipamentos e insumos necessários à execução do projeto bem como na 
contratação e treinamento da equipe de estagiários. O tempo empreendido 
com processos de importação de vários itens essencias ao desenvolvimento do 
projeto levou a um atraso significativo das análises.  Somando-se a esses aspec-
tos, a complexidade encontrada pela equipe técnica no processo de calibração 
do respectivo equipamento, adquirido, HPLC,  para os parâmetros analíticos 
previstos no projeto, retardou as saídas de campo que foram transferidas para 
o 1° semestre de 2020 quando deparou-se com a pandemia de Covid-19 e o 
isolamento social, que suspendeu todas as atividades de pesquisa presenciais há 
mais de 6 meses na Universidade, por recomendação do Governo do Estado. 
Em 05/03/2020 apresenta-se a prestação de contas referentes à 1ª parcela e 
solicitou-se liberação da 2ª parcela, liberada em 01/06/2021. Muito embora, 
as atividades de caráter administrativo e teóricos tenham prosseguido ao longo 
do período de pandemia, registra-se o impacto negativo no desenvolvimento 
do projeto que depende de saídas de campo, que remetem à aglomeração (ne-
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cessitando transporte terrestre e marítimo). Espera-se o retorno das atividades 
presenciais para a retomada das atividades práticas.

Objetivos

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são uma das classes 
de compostos presentes na composição do petróleo

Objetivo geral

Avaliar e monitorar a presença de cafeína como bioindicador da conta-
minação por esgoto humano e de HPAs como indicador da contaminação por 
esgoto industrial  em amostras de água da região do Estuário de Santos.

Objetivos específicos

• Gerar dados de caracterização da água superficial de 24 estações de cole-
ta, durante 12 meses lunares consecutivos;

• Quantificar a presença de cafeína e de HPAs na água superficial de 24 
estações de coleta, durante 12 meses lunares consecutivos;

• Identificar e localizar trechos impactados por cafeína e por HPAs, estes 
últimos com avaliação de assinaturas petrogênicas e pirogênicas; e

• Disponibilizar dados para órgãos públicos envolvidos no planejamento 
e gestão de recursos hídricos.

 Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto foi adquirido um HPLC, 1260 Infinity 
II LC System Agilent, para as análises de cafeína e HPAs (acenaftileno, antra-
ceno, fluoranteno, fenantreno, naftaleno, pireno, entre outros), nas amostras 
coletadas ao longo das 24 estaçõs de coleta do Estuário de Santos. Análises físi-
co-químicas (condutividade, oxigênio dissolvido, potencial REDOX, salinidade, 
sólidos totais dissolvidos e turbidez) empregando-se Sonda Multiparâmetros de 
qualidade de água, Horiba, serão realizadas in loco.

Resultados

Até o presente adquiriu-se os itens necessários à realização do projeto, ca-
librou-se os equipamentos, contratou-se a equipe de estagiários e submeteu-os 
a treinamento em campo e laboratorial para coleta e todas as análises previstas 
(físico-químicas in loco e analíticas em laboratório). Em função da pandemia de 
Covid-19 solicitou-se prorrogação de prazo para desenvolvimento das saídas de 
campo e análises previstas. Espera-se com as análises realizadas obter dados, que 
possibilitem diagnosticar a presença ou não e de contaminantes que indiquem 
o lançamento de esgoto humano sem tratamento, por meio da identificação de 
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cafeína, proveniente do consumo de chá, café, chocolate ou fármacos – detecta-
da por técnica cromatográfica como HPLC. Assim como, HPAs, presentes nos 
resíduos de derivados de petróleo, produtos derivados de carvão e coque, entre 
outros, que são comumente identificados nos canais do Porto de Santos, por 
técnicas de cromatografia como HPLC e CG. 

Palavras-Chave

Cafeína, HPAs, contaminação, água superficial, HPLC e CG.

Finaciamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS)
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I WORKSHOP PREVENÇÃO E CONTROLE DO LIXO 
NO MAR: PERSPECTIVAS NO GERENCIAMENTO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA. 

Cleber Ferrão Correa (Coordenador Técnico); Flávio de Miranda Ri-
beiro; Jhonnes Alberto Vaz; Maria Luiza Granziera; Fernando Cardozo 

Fernandes Rei; Lilian Matheus Marques; Laura Dentello del Papa. 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo.

RESUMO

Introdução

O lixo no mar é um problema complexo e que envolve diversas áreas, sen-
do, portanto, um assunto que deve ser tratado transversalmente por diversos 
atores e instituições. É também um tema que implica na qualidade ambiental 
e da vida. Desta forma, com base no Plano Estratégico para o Monitoramento 
e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo (PEMALM), O Plano 
da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (UGRHI 07) e Plano Estadual de 
Educação Ambiental, propõe-se a realização de um Workshop para a discussão 
desta temática e articulações institucionais que promovam avanços na busca da 
qualidade ambiental dos ambientes costeiros e oceânicos.

Objetivo

Realizar uma ampla discussão dos temas relevantes relacionados com o 
lixo nas praias e mar da Baixada Santista, aprofundando o conhecimento dos 
participantes acerca dos principais problemas identificados e as possíveis formas 
de articulação institucional entre os vários órgãos e entidades públicas e priva-
das, no âmbito da promoção de uma melhoria do ambiente da praia, costas e 
oceano. 

Metodologia

Propõe a realização: - Palestras de Especialistas, apresentações com recur-
sos de multimidia diversos; e distribuição no pós-evento do livro com os textos 
dos palestrantes. 
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Resultados

A relevância do workshop, além de trazer à discussão os temas de resíduos 
sólidos domésticos e industriais, poluição hídrica, lixo urbano, lixo nas praias, 
regiões costeiras e oceânicas, balneabilidade e qualidade do ambiente litorâneo 
e oceânico, é explicitar a intensa relação que existe entre as questões acima des-
critas e os recursos hídricos, assim como a necessidade de interação permanente 
entre os diversos atores com atribuições e interesses na Bacia Hidrográfica e a 
forte relação entre os recursos hídricos interiores (continentais) e os mares e 
oceanos, buscando a promoção da qualidade e da preservação desses ambientes 
físicos e da vida. A contribuição, pois, será o encaminhamento de propostas de 
arranjos institucionais para a cooperação, com vistas ao PEMALM. 

Conclusão

Acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro de 2021 e tem como metas: - 
Receber 100 a 200 participantes: profissionais de órgãos e entidades públicas 
e privadas, envolvidas com a gestão de recursos hídricos os serviços de sanea-
mento básico, saúde e do ambiente marinho; membros do Ministério Público 
estadual e federal, estudantes de engenharia ambiental, direito, administração e 
arquitetura e população em geral, sobretudo da RMBS; Promoção de ambiente 
propício para discussão; e Produção e disseminação de metodologias de traba-
lhos e publicações sobre o tema do workshop. 

Palavras-Chave

Resíduos, oceanos; recursos hídricos; balneabilidade. 

Financiamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS).
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HIDRELÉTRICAS E AFETAÇÃO DE INDÍGENAS: 
CONTRIBUIÇÕES JURÍDICAS DE UM LITÍGIO 

INTERNACIONAL. 

 Noemi Lemos França1

1Doutoranda em Direito Ambiental Internacional pela UNISANTOS

 RESUMO  

Introdução

O aperfeiçoamento regulatório gera eficácia da norma jurídica quanto à 
solução de conflitos. O litígio internacional “Caso dos Povos Indígenas Kuna 
de Madungandí e Emberá de Bayano e seus Membros Vs. Panamá” permite a 
análise do impacto das hidrelétricas nas formas de subsistência tradicionais.

Objetivos

Criar políticas ambientais e energéticas efetivas. Metodologia: dialética. 
Resultados: diretrizes para melhoria regulatória. Conclusão: análise da gestão 
articulada de atores. 

Palavras-Chave

Hidrelétricas – Povos indígenas – Regulação 

Financiamento: CAPES PROSUC, edital nº 76/2021.  
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AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ÁGUA3. 

Adriana Florentino de Souza (Representante Institucional junto ao 
FEHIDRO). 

Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

Este projeto propõe-se a criação de uma Agência de Notícias da Água, 
sediada da Universidade Católica de Santos, instalada no Laboratório de Reda-
ção Jornalística, e que disponibilizará conteúdo via digital sobre os assuntos de 
interesse do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS), além 
de dar suporte técnico, no campo da comunicação, para apoiar os veículos de 
imprensa a executarem suas coberturas jornalísticas. Esta Agência de Notícias 
funcionará na Baixada Santista como polo de apoio e notícias sobre a temática 
água para os meios de comunicação para abastecimento dos meios de comuni-
cação; servindo assim de ponte entre o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixa-
da Santista (CBH-BS) e a imprensa. Considerando-se que a população da Bacia 
do CBH-BS com cerca de 1.840.000 habitantes apresenta uma grande carência 
de informação qualificada e por esse motivo propõem-se a criação dessa agência 
para minimização desse problema e além disso evitar a veiculação de fake News 
cada vez mais comum nesse contexto. 

Objetivo

Organizar uma Agência de Notícias que funcionará na Baixada Santista 
como polo de apoio e notícias sobre a temática água para os meios de comunica-
ção por meio do fornecimento textos, manchetes, fotos, legendas, infográficos, 
gravações em áudio, podcasts e videocasts entre outros para abastecimento dos 
meios de comunicação; servindo assim de ponte entre CBH-BS e a imprensa. 

Metodologia

A metodologia adotada pela Agência de Notícias da Água envolve conjun-
to de procedimentos e métodos específicos da prática jornalística, tais como 
pautar, apurar, investigar, garantir o ponto e o contraponto, editar e distribuir. 
Todas essas ações caracterizam o trabalho de uma equipe de jornalistas, os pro-
fissionais relevantes para nos mantermos informados e, a partir disso, formar-
mos nossas opiniões. 
3 Pesquisadores: Paulo Roberto Börnsen Vibiam; Marcelo Luciano Martins Di Renzo.
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Resultados

O projeto encontra-se em sua fase inicial, que prevê as ações necessárias 
para a liberação da 1ª parcela financeira por parte do FEHIDRO. São metas des-
te projeto: Mapeamento das fontes de informação de interesse para o projeto e 
efetivação de um cadastro de fontes sobre a temática da água (esgotamento, dre-
nagem, cobertura vegetal, reuso, consumo consciente e eventos hidrológicos ex-
tremos); e Comunicar os veículos de comunicação sobre a Agência de Notícias 
da Água; Iniciar a distribuição do material jornalístico; Atualizar permanente o 
site, com novos conteúdos; Realizar a clipagem do material; Elaborar relatório 
final de conteúdo produzido e veiculado. 

Conclusão

É um fato que nem todos os órgãos de comunicação social têm possibilida-
de financeira de ter repórteres exclusivos para cobrir a temática da água, quanto 
mais em todas as cidades da Baixada Santista, de forma a cobrir todas as áreas 
de eventuais acontecimentos noticiosos, por isso, a agência com a sua rede de 
repórteres e foco na cobertura de um tema específico permite ultrapassar esta 
dificuldade. 

Palavras-Chave

Agência, Notícias, Água, RMBS, CBH-BS. 

Finaciamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS). 
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MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO DIFUSA NAS 
FONTES DE CORPOS DE ÁGUA DOS RIOS CUBATÃO, 

JURUBATUBA E ILHA BARNABÉ.

Hirochi Yamamura, Adriana Florentino de Souza, Alfésio Luis Ferreira 
Braga Universidade Católica de Santos; Sociedade Visconde de São 

Leopoldo. 

RESUMO

Introdução

Região onde existem uma população densamente povoada, pela própria 
atividade, gera poluentes ambientais tais como detergentes, detritos, esgotos, 
atividades agrícolas, óleos e gorduras, contaminando os cursos de água. As 
inúmeras indústrias da região, dos mais variados ramos de atividades, também 
geram poluentes constituídos, entre outros, por compostos orgânicos como sol-
ventes, hidrocarbonetos aromáticos, matéria prima para plásticos, pesticidas, 
além de contaminantes inorgânicos como os elementos fertilizantes, metais e 
metais pesados. Além dos fatores associados à uma comunidade, existem os 
fatores ligados às indústrias que geram várias espécies de poluentes adicionados 
aos efluentes ocasionando as fontes de poluição difusas, os quais se caracteri-
zam por contaminar uma determinada área. A região UGRHI 7 – Unidades 
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
– localiza-se na região da Baixada Santista é definida por várias bacias hidrográ-
ficas que desembocam na região estuarina de Santos ou diretamente no Oceano 
Atlântico. Este projeto prevê o monitoramento por meio de análises químicas e 
microbiológicas recomendado pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio 
ambiente do Ministério do Meio Ambiente da qualidade da água de amostras 
coletadas de pontos que vão desde o Rio Cubatão até o Estuário de Santos na 
confluência do Rio Jurubatuba, próximo à Ilha do Barnabé.

Objetivos 

Objetivo geral

Monitorar a qualidade da água por meio dos parâmetros estabelecidos 
na Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005, alterada pela Resolução 
410/2009 e pela 430/2011, e verificar se atendem os limites estabelecidos para 
a classe dos corpos de água que os rios e ilhas se encontram enquadrados, segun-
do o Decreto nº 10.755 de 22 de novembro de 1977.
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Objetivos específicos

• Coletar amostras em 10 (dez) pontos, desde o Rio Cubatão até o Estuá-
rio de Santos na confluência do Rio Jurubatuba, próximo à Ilha do Barnabé, 
com frequência bimestral ao longo de 2 anos, contabilizando um total de 9 
coletas (a partir do 4º mês do projeto);

• Analisar elementos metálicos e compostos orgânicos recomendado pelo 
CONAMA para controle das águas nas amostras coletadas; e

• Realizar análises microbiológica nas amostras coletadas e organizar os 
dados obtidos em relatórios e disponibilizar os dados obtidos ao CBH-BS, 
FEHIDRO e órgãos públicos envolvidos no planejamento e gestão de recursos 
hídricos.

 Metodologia 

As atividades do projeto envolvem a coleta de dados in loco e amostras em 
10 pontos desde o Rio Cubatão até o Estuário de Santos na confluência do Rio 
Jurubatuba, próximo à Ilha do Barnabé.  As análises in logo serão físico-quími-
cas empregando-se Sonda Multiparâmetros de qualidade de água, Horiba, (con-
dutividade, oxigênio dissolvido, potencial REDOX, salinidade, sólidos totais 
dissolvidos e turbidez). As análises laboratoriais serão químicas por análises cro-
matográficas de íons (Cromatografia de Íons), orgânicos (Cromatografia Gasosa 
e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) e microbiológicas.

Resultados

Até o presente foi cumprida a 1ª etapa do projeto que previa a aquisição 
de insumos, contratação de estagiários e capacitação dos mesmos para as rotinas 
de laboratório e de campo necessárias para o projeto bem como organização 
de todo processo licitatório requerido para a aquisição de um cromatógrafo do 
tipo CG-MS  e contratação de transporte marítimo para iniciar as amostragens 
e análises na 2ª etapa.  Espera-se por meio das análises químicas realizadas, iden-
tificar os principais agentes poluentes, e desta forma propor o monitoramento 
desses agentes poluentes auxiliando no planejamento e preservação da garantia 
da qualidade da água, minimizando o impacto provocado nos recursos hídricos. 
Em adição, possibilitará uma redução do custo do tratamento para obtenção de 
água com qualidade satisfatória para o uso que se destina, de forma a se mini-
mizar problemas sociais, de saúde pública e ambiental. 

Palavras-Chave

Qualidade de água; Metais, Microrganismos, Corpos de água e rios.

Finaciamento: FEHIDRO e SVSL (UNISANTOS)
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PROGRAMAÇÃO

Data: 20 a 23 de setembro de 2021

20/09/2021

8h – 9h

Credenciamento

9h

Mesa de Abertura

- Universidade Católica de Santos

- Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista

9h30 – 11h

Conferência: O PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA COMO 
INSTRUMENTO DAS POLÍTICAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Mestre Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini - Assistente Executiva 
na Secretaria de Meio Ambiente, atuando na Secretaria Executiva do Pro-
grama de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo e no 
Gerenciamento Costeiro do Litoral Norte.

Mediador: Prof. Dr. Cleber Ferrão Correia – Universidade Católica de San-
tos

11h15 – 12h30 

Apresentação de poster (Break out rooms)

12h30 – 14h 

Almoço

14h– 16h

Mesa redonda: A QUALIDADE DAS ÁGUAS, TRATAMENTO DOS 
EFLUENTES, BALNEABILIDADE E LIXO URBANO NA BAIXADA 
SANTISTA

Palestrante: Fernando Luiz Cordeiro - Cia. de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo - SABESP. 

Prof. Dr. Jose Luiz Albuquerque Filho – IPT/USP

Mediador: Prof. Dr. Otavio Coaracy Brasil Gandolfo – Associação Brasilei-
ra de Geologia e de Engenharia e Ambiental - ABGE
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16h15 às 18h

Apresentação de trabalhos no formato de Painel 

21/09/2021

9h às 11h

Painel: O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO E SUAS IN-
TERFACES COM O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Palestrantes: Associação Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental (ABES), 
Luiz Ricardo Santoro – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Governo do Estado de São Paulo - SIMA

Mediador: Profa. Dra. Maria Luiza Machado Granziera - Universidade Ca-
tólica de Santos

11h15 – 12h30 

Apresentação de poster (Break out rooms)

12h30 – 14h 

Almoço

14h – 16h

Mesa redonda: OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 
BÁSICO VERSUS O DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: O ESTADO DA 
ARTE.  

Convidados: Raquel Chini – Prefeita Municipal de Praia Grande / Comitê 
da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista – CBH-BS 

Associação Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental (ABES)

Mediador: Prof. Dr. Ricardo Kenji Oi – Universidade Católica de Santos / 
Departamento de Águas e Energia Elétrica -DAEE

16h15 às 18h

Apresentação de trabalhos no formato de Painel 

22/09/2021

9h às 11h

Mesa Redonda: QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA 
ÁREA URBANA E RURAL E A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Prof. Dr. Oleg Bokhonok – Universidade Católica de Santos

Mestre Luiz Quitério - Grupo Regional de Vigilância Sanitária da Baixada 
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Santista - GVS XXV 

Mediador: Prof. Ms. Jhonnes Alberto Vaz – Universidade Católica de Santos

11h15 – 12h30 

Apresentação de poster (Break out rooms)

12h30 – 14h00 

Almoço

14h – 16h 

Mesa redonda: PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS E O 
ENQUADRAMENTO DOS RIOS

Profa. Dra. Monica Ferreira do Amaral Porto - CPLA - Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental - CPLA / Universidade de São Paulo- USP

Profa. Dra. Pilar Carolina Villar - Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP

Mediador: Prof. Dr. Fernando Cardozo Rei – Universidade Católica de 
Santos

16h15 às 18h

Apresentação de trabalhos no formato de Painel 

23/09/2021

9h às 11h

Palestra: IMPACTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÚDE DA 
POPULAÇÃO – MINISTÉRIO DA SAÚDE - VIGIAGUA

Palestrante: Profa. Dra. Daniela Buosi Rohlfs - Coordenação Geral da Vigi-
lância Ambiental – Ministério da Saúde – Brasil 

Mediador: Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins

11h15 – 12h30

Apresentação de poster (Break out rooms)

12h – 14h 

Almoço

14h às 16h

Mesa redonda: GEOTECNOLOGIAS E ANÁLISE ESPACIAL NO 
MANEJO DE PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini – Universidade Federal de São Carlos – 
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UFSCAR

Prof. Dr. Ricardo Olinda – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Prof. Me. Fábio Rodrigo de Oliveira – Região Metropolitana da Baixada 
Santista   - RMBS

Mediador: Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins – Universidade Católica 
de Santos

16h15 às 18h

Apresentação de trabalhos no formato de Painel 

18h

Encerramento
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1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 Evento:  I Congresso De Recursos Hídricos da Baixada Santista

1.2 Tema: A partir do tema central, os Recursos Hídricos da Bai-
xada Santista, o congresso aborda questões de Planos Municipais, 
Estaduais e Federais de Saneamento Básico e o plano da Bacia 
Hidrográfica da Baixada Santista juntamente da gestão integrada 
em saúde e meio ambiente:

– Políticas de Recursos hídricos

– Prevenção

–  Gestão de crises hídricas

– Qualidade das águas

– Lixo urbano

– Impacto da qualidade da água

– Geotecnologias 

– Análise espacial

– Análise de Riscos Ambientais 

– Vulnerabilidade 

1.3 Características: 

Trata-se do I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista tem 
como objetivo discutir os Planos Municipais, Estaduais e Federais de Sanea-
mento Básico e o Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e promover 
a integração entre os diferentes órgãos envolvidos com a gestão dos recursos 
hídricos.

1.4 Entidades organizadores: 

Universidade Católica de Santos e Fehidro

1.5 Respaldo Institucional: 
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1.6 Entidades convidadas: 

Foram convidados individualmente através de direct todos os seguidores 
do instagram do evento, inclusive, todas as contas de Comitês de Bacias Hidro-
gráficas que encontramos no na Rede Social, juntamente com os presentes em 
nosso mailing. 

1.7 Justificativa: 

A Região Metropolitana da Baixada Santista, tem sido palco de repetidas 
violações das legislações referentes ao manuseio e depósito de resíduos indus-
triais com potencial de contaminação do meio ambiente, gerado pela inadequa-
da e indevida destinação de resíduos tóxicos industriais na superfície ou subter-
râneo. Esta contaminação do meio ambiente faz com que milhares de pessoas 
adoeçam causando custos elevados aos municípios além de faltas ao trabalho ou 
à escola (CVE, 2000; CETESB, 1991).

Este será o primeiro congresso nacional de recursos hídricos da Região 
Metropolitana da Baixada Santista realizado pela Universidade Católica de San-
tos onde serão apresentados e discutidos TODOS os projetos com financiamen-
to do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da RMBS (FEHIDRO). Também 
serão apresentados trabalhos relacionados à importância da qualidade da água 
para consumo humano, trazendo para a discussão os olhares do Ministério da 
saúde, Ministério do Meio Ambiente, e demais órgãos relacionados com o tema. 

Na RMBS há um grande número da população que se encontra margi-
nalizada quanto ao acesso à água de qualidade e saneamento básico em geral. 
Paradoxalmente, na RMBS, apenas o município de Santos tem apresentado 
números satisfatórios quanto ao saneamento básico, constando do quinto lugar 
no ranking nacional (SOUZA, 2016). 

Em face de dados tão alarmantes e tendo em vista uma nova vertente 
do direito que se consolida como o direito humano de acesso à água (decla-
rado em Assembleia Geral da ONU, em 2010), já internalizado em algumas 
constituições de distintos países, a exemplo do Uruguai e da África do Sul, 
faz-se necessário compreender a extensão do conteúdo desse direito de acesso a 
água (DUBREUIL, 2006; WINKLER, 2012); que engloba o saneamento básico, 
abrangendo o direito à qualidade, quantidade suficiente, informação, transpa-
rência quanto às políticas públicas, bem como o direito subjetivo de acesso à 
justiça e a meios administrativos para efetiva garantia. 

Nesse ínterim, se faz importante que os projetos com financiamento 
FEHIDRO sejam apresentados para que se tenha um conhecimento geral de 
tudo que está sendo feito e para que seja criada uma rede de trabalhos na área 
de recursos hídricos que permitam uma melhora efetiva no mesmo.
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 1.8 Objetivo: 

Realizar um congresso internacional onde serão apresentados os projetos 
da RMBS que receberam incentivos financeiros do FEHIDRO, possibilitando o 
conhecimento, a apresentação da aplicabilidade dos projetos e a sua articulação 
institucional entre os vários órgãos e entidades públicas e privadas, no âmbito 
da implementação do Plano de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 2016-
2027, bem como criar uma rede de conhecimento de recursos hídricos.

1.9 Abrangência: 

O Congresso é destinado a acadêmicos e profissionais envolvidos com as 
questões hídricas e do meio ambiente (Recursos Hídricos, Ciências Sociais, Po-
líticas Públicas etc.) dos setores público e privado, bem como estudantes univer-
sitários dessas carreiras, representantes da sociedade civil, e o grande público. 

1.10 Data e Local: 

De 20 a 23 de setembro de 2021, mediado de forma digital ( plataforma, 
ZOOM e MEETING)

1.11 Objetivos esperados: 

1. Congregar profissionais de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente que 
atuam nos setores de ensino, pesquisa, governo e empresas; 

2. Divulgar trabalhos técnico-científicos da área e propiciar troca de expe-
riências; 

3. Promover a parceria das diversas áreas correlatas aos recursos hídricos, 
em particular a Saúde Pública; 

4. Fortalecer a integração entre o meio acadêmico.

2 – ESTIMATIVA MÉDIA DE PARTICIPANTES

Dos 400 congressistas, 250 (duzentos e cinquenta) participantes por ses-
são, incluindo congressistas, profissionais e estudantes, do Brasil. 

3 – INSCRIÇÕES

Os participantes deveriam acessar a página do evento (EVEN3), na área 
de inscrições onde teria a opção em “Realizar inscrição”, preenchiam as infor-
mações solicitadas como: nome completo, nacionalidade, cpf, email etc. Após 
preencher todas as informações, bastava concluir a inscrição e aproveitar tudo 
que o evento tinha para oferecer! 



52

I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

4 – APRESENTAÇÕES 

4.1 Pôster Comentado:

4.2 Painel:
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5 – CERTIFICADOS

5.1 Certificado de Palestrante
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5.2 Certificado de Participante

5.3. Certificado de Apresentação de trabalho

6 - COMPROMISSO DA ENTIDADE ORGANIZADORA

A Universidade Católica de Santos atesta a veracidade dos dados aqui 
informados, bem como reconhece o interesse público desse Congresso em sua 
pertinência e importância.

 

 



55

Lourdes Conceição Martins e Lilian Marques (orgs.)

7 - SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

7.1 Formato

 Cada resumo deverá ser submetido apenas por meio eletrônico na pla-
taforma Even (https://www.even3.com.br/congressorecursoshidricosbs) até 12 
de setembro de 2021, às 23h59, devendo constar: 

• O participante só poderá se inscrever em uma categoria disponível, “Re-
sumo - A critério da Comissão”, “Resumo - Painel (apresentação oral)” ou 
“Resumo - Pôster Comentado”.

7.2 Estrutura do resumo 

a. Título

O título do trabalho deve ser objetivo, conciso e demonstrar o tema cen-
tral do estudo e deverá conter no máximo 90 caracteres (sem espaço).

b. Autoria

 Com relação aos autores e coautores deverá ser informado o nome com-
pleto, filiação institucional, e-mail, WhattsApp. 

c. Resumo 

O Resumo deverá ser construído com fonte Arial 12, Espaçamento sim-
ples, e deverá ter no máximo 500 caracteres (sem espaço). Não devem ser utiliza-
das figuras e tabelas. Não devem ser colocadas referências bibliográficas.

 O resumo deverá ser estruturado contendo os seguintes tópicos: 

• Introdução 

• Objetivo

• Metodologia  

• Resultados 

• Conclusão. 

• Palavras-chave: até 5 palavras-chave separadas entre si por ponto e vírgula 
(;); 

d. Fontes de financiamento 

• Se houver fontes de financiamento deverão ser citadas. 

e. Conflito de interesses 
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• Os autores devem declarar se há ou não há conflito de interesses. 

f. Pesquisa com seres humanos 

• Os autores deverão obrigatoriamente informar se o estudo foi realizado 
com seres humanos, e em caso afirmativo, informar a aprovação do CEP. 

• Caso o autor(a) e/ou responsável pelo trabalho não seja o apresentador 
do trabalho deverá informar pelo e-mail: congrecursoshidricos@unisantos.br

Limite de resumos por participante 

Cada participante poderá submeter no máximo QUATRO resumos vincu-
lados à sua inscrição. Não há limite para participação em coautoria de trabalhos 
inscritos por outros participantes. 

7.3.Eixos para inscrição de trabalhos

• Qualidade das águas 

• Tratamento dos efluentes 

• Balneabilidade 

• Lixo urbano na Região Metropolitana da Baixada Santista 

• Marco legal do saneamento e suas interfaces 

• Planos municipais de Saneamento Básico

• Qualidade das águas e saúde da população 

• Geotecnologias e análise espacial em planos de bacias hidrográficas 

• Outros: Especificar

7.4 Declaração de Direito Autoral 

O(s) autor(es) cede(m) gratuitamente os direitos autorais do artigo (título) 
à SVSL/UniSantos/EDUL, para publicação em quaisquer suportes impressos e 
eletrônicos, próprios ou de terceiros. A exatidão das informações e os conceitos 
e opiniões emitidos são de exclusiva responsabilidade dos autores.

8. MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO I CON-

GRESSO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO METRO-

POLITANA DA BAIXADA SANTISTA

Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins – Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva

Me. Lilian Matheus Marques – RP
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Sidney Caetano – CBHBS

David Ferreira – CBHBS

Prof. Dr. Cleber Ferrão Correia- UNISANTOS

Olivia P. Mendonça - ABES

9. MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO DO I 

CONGRESSO I CONGRESSO DE RECURSOS HÍDRICOS 

DA BAIXADA SANTISTA

Prof. Dr. Alfésio Luís Ferreira Braga - Universidade Católica de Santos

Dra. Ysabely de Aguiar Pontes Pamplona - Universidade Católica de San-
tos

Me. Normélia Carvalho Luz - Universidade Católica de Santos

Prof. Dr. Cleber Ferrão Correia – Universidade Católica de Santos

Prof. Dr. Otavio Coaracy Brasil Gandolfo - Universidade Católica de San-
tos

Prof. Dr. Oleg Bokhonok - Universidade Católica de Santos

Prof. Dr. Ricardo Kenji Oi - Universidade Católica de Santos/ SABESP

Prof. Dr. Ricardo Olinda – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Prof. Dr. Fernando Cardozo Rei - Universidade Católica de Santos

Prof. Dr. Mauricio Marques Pinto - Universidade Católica de Santos

Prof. Ms. Jhonnes Vaz Alberto - Universidade Católica de Santos

Profa. Dra. Joice Maria Pacheco - Universidade Católica de Santos

10. PROGRAMAÇÃO DO I CONGRESSO DE RECURSOS 

HÍDRICOS DA BAIXADA SANTISTA.

Data: 20 a 23 de setembro de 2021

9h às 9h30 - Abertura Oficial

Prof. Mestre Marcos Medina Leite – Reitor da Universidade Católica de 
Santos

Profª Mestre Flávia Henriques – Diretora do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas e Saúde
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Profª Dra. Cláudia Renata dos Santos Barros – Coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva

Profª Dra. Lourdes Conceição Martins – Professora do Programa de Pós-
-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva e coordenadora do Observa-
tório da àgua

Eng. Raquel Auxiliadora Chini – Presidente do Comitê de Bacia Hidro-
gráfica da Baixada Santista; Prefeita do Município de Praia Grande

 9h30 às 11h - Conferência: O Plano de Bacia Hidrográfica como 
instrumento das Políticas de Recursos Hídricos e o Fortalecimen-
to da Capacidade de Prevenção e Gestão de crises hídricas por par-

te do Estado de São Paulo.

Ementa: Apresentar o plano de bacia hidrográfica e a capacidade de pre-
venção e gestão de crises hídricas no estado de São Paulo.

Palestrante: Iara Bueno Giacomini – Diretora do Departamento de Pla-
nejamento e Gerenciamento da Coordenadoria de Recursos Hídricos da SIMA

Moderador: Prof. Dr. Cleber Ferrão Correia – Universidade Católica de 
Santos

11h15 às 12h30 - Apresentação de pôster (Break out rooms)

12h30 às 14h - Almoço

14h– 16h -  Mesa redonda - A qualidade das águas, tratamento 

dos efluentes, balneabilidade e lixo urbano na Baixada Santista

Ementa: Descrever a qualidade das águas, a balneabilidade, o lixo urbano 
e o tratamento de efluentes na RMBS

Palestrantes: Fernando Luiz Camacho Martins - Cia. de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo - SABESP. José Eduardo Bevilacqua (Doutorado 
em Ciências (Química Analítica) [Sp-Capital] pela Universidade de São Paulo 
(1996). 

Moderador: Prof. Dr. Otavio Coaracy Brasil Gandolfo – Associação Bra-
sileira de Geologia e de Engenharia Ambiental – ABGE – Docente da Univer-
sidade Católica de Santos

16h15 às 18h - Apresentação de trabalhos no formato de Painel 
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9h às 11h – Painel: O Novo marco legal do saneamento e suas 

interfaces com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Ementa: Apresentar e discutir o novo marco legal do saneamento e sua 
relação com o plano estadual de recursos hídricos

Palestrantes: Luiz Roberto Gravina Pladevall - Associação Brasileira de 
Eng. Sanitária e Ambiental - ABES, Luiz Ricardo Santoro – Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo – SIMA

Moderador: Profa. Dra. Maria Luiza Machado Granziera - Universidade 
Católica de Santos

11h15 às 12h30 – Apresentação de pôster (Break out rooms)

12h30 às 14h – Almoço

14h às 16h - Mesa redonda: Os Planos municipais de Saneamento 

Básico versus o de Bacias Hidrográficas: o estado da arte.

Ementa: Apresentar a relação dos planos municipais de saneamento bá-
sico e o de bacias hidrográficas da Região Metropolitana da Baixada Santista

Palestrantes: Raquel Auxiliadora Chini- Prefeita Municipal de Praia Gran-
de / Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista – CBH-BS, Reynaldo 
Young Ribeiro -Associação Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental (ABES), 
Márcio Antonio Rodrigues de Lara - Engenharia Civil pela Universidade de 
Santa Cecília (1985) e Diretor da Divisão de Saneamento do Departamento de 
Infraestrutura da FIESP desde 2017, Eng. Celso Garagnani - Associação de 
Engenheiros de Cubatão.

Moderador: Prof. Dr. Ricardo Kenji Oi – Universidade Católica de Santos 
/ Departamento de Águas e Energia Elétrica -DAEE

16h15 às 18h - apresentação de trabalhos no formato de Painel

9h às 11h - Mesa Redonda: Água é saúde: mananciais subterrâneos 
e a vigilância da qualidade da água na Região Metropolitana da 
Baixada Santista

Ementa: Apresentar o olhar do SUS sobre a água para consumo humano 
(Proagua) e a qualidade dos mananciais subterrâneos na RMBS.
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Prof. Dr. Oleg Bokhonok – Universidade Católica de Santos

Mestre Luiz Antonio Dias Quitério- Grupo Regional de Vigilância Sanitá-
ria da Baixada Santista - GVS XXV 

Moderador: Prof. Ms. Jhonnes Alberto Vaz – Universidade Católica de 
Santos

11h15 às 12h30 – Apresentação de pôster (Break out rooms)

12h30 às 14h00 - Almoço

14h às 16h - Mesa redonda: Principais usos das águas e o enqua-
dramento dos rios

Ementa: Apresentar e discutir os principais usos das águas e o enquadra-
mento dos rios.

Profa. Dra. Monica Ferreira do Amaral Porto - Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental - CPLA / Universidade de São Paulo- USP

Fernando Luiz Cordeiro - 

Moderador: Prof. Dr. Ricardo Kenji Oi - Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica -DAEE Universidade Católica de Santos

16h15 às 18h: Apresentação de trabalhos no formato de Painel 

9h às 11h - Palestra: Impacto da qualidade da água na saúde da 

população – Ministério da Saúde – VIGIAGUA

Ementa: Análise do impacto da qualidade da água na saúde da população 
brasileira – Programa VIGIAGUA/MS

Palestrante: Profa. Dra. Daniela Buosi Rohlfs- Coordenação Geral da Vi-
gilância Ambiental – Ministério da Saúde – Brasil 

Moderador: Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins

11h15 às 12h30 – Apresentação de pôster (Break out rooms)

 12h às 14h - Almoço

 14h às 16h - Mesa redonda: Geotecnologias e análise espacial no 

manejo de planos de bacias hidrográficas
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Ementa: Apresentação das principais geotecnologias e analise espacial uti-
lizada no manejo dos planos de bacias hidrográficas.

Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini– Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCAR

Prof. Dr. Ricardo Olinda– Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Prof. Me. Fábio Rodrigo de Oliveira – Região Metropolitana da Baixada 
Santista   - RMBS

Moderador: Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins– Universidade Cató-
lica de Santos

16h15 às 18h: Apresentação de trabalhos no formato de Painel 

18h: Encerramento

Programação no site EVEN3
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11 - PALESTRANTES 

Celso Garagnani

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São Paulo (1973).Pós graduação “lat-
to sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade 
Santa Cecília dos Bandeirantes (1992). Master de Seguridad Integral 
en la Empresa pela Fundacion Mapfre, Itsemap (1991). Engenharia de 
Equipamentos pela Petrobras (1974). Atuação como vice-presidente do 
Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (1997 - 2010), como 
membro e atual presidente do Grupo Setorial da Baixada Santista para 
o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro da Lei 10019 (1998 - 
2010). Tem experiência nas áreas de Meio Ambiente para Estudos de 
Impacto (EIA/RIMA); Planos de Gestão e Licenciamento, Controle 
Ambiental em Indústrias e Portos, Dragagem Ambiental, Gerencia-
mento de Riscos, Instalações e Equipamentos da Indústria Química 
e Portos.
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Daniela Buosi Rohlfs

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade de Bra-
sília (1997), mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de 
Brasília (2002) e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (2016). É Diretora do Departamento de saúde 
ambiental, do trabalhador e da Vigilância das Emergências em Saúde 
Pública do Ministério da Saúde.

Fábio Rodrigo de Oliveira  

Graduado (2006) e curso Técnico (2003) em Tecnologia em Processa-
mento de Dados, Mestrado em Agronomia (Energia na Agricultura) 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Facul-
dade de Ciências Agronômicas - Câmpus de Botucatu e Doutorado 
(2018) em Andamento em Ciências Ambientais pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Ciência e Tec-
nologia - Câmpus de Sorocaba, atuando principalmente nos seguin-
tes temas: SIG (Sistema de Informações Geográficas), GPS (Sistema 
de Posicionamento Global), Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira 
de Iguape (CBH-RB), Geoprocessamento desde 2006, Mapeamento de 
Monitoramento de Áreas de Risco, Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano. Atuou nos projetos de Sistema de Informações do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul (SIG-RB) de 2006 até agosto de 2019. Atualmente 
presta serviços de consultoria nos Comitês de Bacias da Baixada San-
tista (CBH-BS) e Paraíba do Sul (CBH-PS), bem como na Unidade de 
Negócios do Vale do Ribeira da Sabesp.

Fernando Luiz Camacho Martins

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Santa Cecí-
lia(1992). Atualmente é engenheiro civil da Cia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - Pinheiros. Tem experiência na área de Enge-
nharia Civil, com ênfase em Engenharia Hidráulica.

Iara Bueno Giacomini

Oceanóloga (FURG) e mestre em Limnologia (FURG). Experiência 
em consultoria ambiental na área de modelagem numérica, sistema 
de informação geográfica (SIG) e química ambiental. Funcionária da 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 
atua como Especialista Ambiental de Recursos Hídricos na Secretaria 
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Executiva do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, execu-
tando ações relativas à implantação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, à Gestão Integrada dos Recursos Hídricos com Zona Costei-
ra e ao Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte. 

Luiz Antonio Dias Quitério

Engenheiro Agrônomo, atua na Vigilância Sanitária Estadual há 34 
anos. Foi diretor das áreas de Meio Ambiente, Saúde do Trabalhador 
e Planejamento do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo (1995-2000). Foi Diretor de Controle 
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo 
(2001-2002). Cursou Especialização em Saúde Pública na Faculdade de 
Saúde Pública /USP, onde concluiu o Mestrado em 1996. É membro 
do Grupo Temático de Vigilância Sanitária da Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (Abrasco), que coordenou no período 2011-2014. Atua 
no Grupo Regional de Vigilância Sanitária da Baixada Santista desde 
2009, onde coordena o Programa Estadual de Vigilância da Qualidade 
da Água para Consumo Humano (Proágua).

Luiz Eduardo Moschini

Possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário 
de Araraquara (2003), mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela 
Universidade Federal de São Carlos (2005) e doutorado em Ecologia 
e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos (2008). 
Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de São Car-
los e docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
(Mestrado e Doutorado) e do Programa de Pós-Graduação em Conser-
vação da Fauna (Mestrado Profissional).

Luiz Ricardo Santoro

Formado em Engenharia Civil e Economia pela Universidade de São 
Paulo e com Pós-Graduação em Engenharia de Segurança pela Univer-
sidade Mackenzie, Luiz Ricardo Santoro é nascido em São Paulo e tem 
57 anos.
Atuou no setor privado no segmento da construção civil nos anos de 
1980 até 2000, quando ingressou em 2007 na Prefeitura do Município 
de São Paulo como Subprefeito do Campo Limpo e posteriormente 
assumiu diversos cargos de gestão nas áreas de Infraestrutura Urbana, 
Serviços e Obras na administração municipal da capital. Seu último 
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cargo exercido foi o de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras. Exerceu também a coordenação da Di-
retoria de Infraestrutura e Engenharia da São Paulo Turismo – SPTu-
ris, bem como gerenciou o Departamento Administrativo da Financia-
dora de Inovação e Pesquisa – Finep no Estado de São Paulo.

Luiz Roberto Gravina Pladevall

Graduado em Engenharia Civil pela Fundação Armando Alvares Pen-
teado – FAAP (1985), com MBA em Direção de Empresas de Engenha-
ria (2003), também na FAAP. Iniciou sua carreira na área de projetos de 
saneamento básico em agosto de 1982 como estagiário do departamen-
to de saneamento da Sondotécnica S/A, passando a engenheiro deste 
departamento a partir de janeiro de 1986. Trabalhou na Sondotécnica 
até agosto de 1993 onde participou de vários projetos de grande porte 
como engenheiro e coordenador de equipes multidisciplinares. A par-
tir desta data, tornou-se sócio-diretor da CPS Engenharia e Soluções, 
empresa especializada em consultoria, projetos, serviços de infraestru-
tura urbana e programa de redução de perdas, posição que ocupa até 
hoje. É Presidente da ABES-SP – Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo, atualmente também é Vice-
-presidente da APECS – Associação Paulista de Empresas de Consul-
toria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente e Vice-presidente 
de engenharia do SIANENCO (Sindicato Nacional das Empresas de 
Arquitetura e Engenharia Consultiva) - Regional São Paulo.

Márcio Antonio Rodrigues de Lara

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Santa Cecília 
(1985) e Especialização em Engenharia de Transportes com ênfase em 
Engenharia de Tráfego pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (2000). Servidor público municipal de Santos desde 1988 e do 
quadro permanente desde 1989. 
Atualmente gerencia programa intersetorial de macrodrenagem, habi-
tação, urbanização, contenção, qualificação profissional, denominado 
Programa Santos Novos Tempos, com apoio do Banco Mundial (2010-
2015), recursos municipais e repasse de recursos estaduais e federais. 
Coordenador Auxiliar (desde 06/02/2018) e professor do Curso de 
Engenharia Civil da UNIP Santos Rangel. É diretor da Divisão de Sa-
neamento do Departamento de Infraestrutura da FIESP desde 2017.
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Márcio Antonio Rodrigues de Lara

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Santa Cecília 
(1985) e Especialização em Engenharia de Transportes com ênfase em 
Engenharia de Tráfego pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (2000). Servidor público municipal de Santos desde 1988 e do 
quadro permanente desde 1989. 
Atualmente gerencia programa intersetorial de macrodrenagem, habi-
tação, urbanização, contenção, qualificação profissional, denominado 
Programa Santos Novos Tempos, com apoio do Banco Mundial (2010-
2015), recursos municipais e repasse de recursos estaduais e federais. 
Coordenador Auxiliar (desde 06/02/2018) e professor do Curso de 
Engenharia Civil da UNIP Santos Rangel. É diretor da Divisão de Sa-
neamento do Departamento de Infraestrutura da FIESP desde 2017.

Monica Ferreira do Amaral Porto

Possui graduação em Engenharia Civil Escola Politécnica pela Univer-
sidade de São Paulo (1978), mestrado em Engenharia Civil [SP-Capital] 
pela Universidade de São Paulo (1983), doutorado em Engenharia Ci-
vil [SP-Capital] pela Universidade de São Paulo (1993) e livre-docência 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2003). É Profes-
sora Sênior no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental 
da EPUSP e Diretora de Sistemas Regionais na SABESP.

Raquel Auxiliadora Chini

Raquel Auxiliadora Chini formou-se em Engenharia Civil em 1982, 
pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, e é pós-graduada 
em Informática. Atual prefeita na cidade de Praia Grande, iniciou sua 
carreira no Poder Público em 1993, quando foi convidada por Mourão 
para assumir a Secretaria de Obras Públicas (primeira mulher a ocupar 
a Pasta), permanecendo até 1996, gestão que ficou marcada pela trans-
formação e desenvolvimento de Praia Grande. Foi diretora-técnica e 
superintendente da Prodepg, acumulando ainda a Secretaria de Go-
verno. Foi superintendente de Trânsito, no biênio 1999/2000. Depois 
atuou como autônoma. Em 2005 retornou para a Prefeitura, assumin-
do o comando da Secretaria de Gestão Patrimonial, onde permaneceu 
até 2008. Depois assumiu a Secretaria de Serviços Urbanos, onde ficou 
até o ano seguinte. De 2011 a 2012, foi secretária de Urbanismo e Meio 
Ambiente. Com a criação da Secretaria de Transportes, assumiu por 
duas vezes, entre 2013 e 2015, e entre 2016 e 2019.
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Reynaldo Young Ribeiro

Iniciou sua carreira profissional na Sabesp em 1981 atuando por mais 
de vinte anos em áreas operacionais. É mestre em Engenharia Urbana 
pela UFSCar, ex-superintendente do RS – UN Baixada Santista e da 
Superintendência RO da Sabesp. Possui formação como Conselheiro 
de Administração no IBGC e em GRC Advanced (Governança, Riscos 
e Compliance) na KPMG Brasil. Atualmente é Conselheiro do CREA/
SP; Presidente do Conselho Deliberativo da AESabesp e Membro do 
Comitê Brasileiro da Qualidade da ABNT/CB-025.

Ricardo Olinda

Graduação em Estatística pela Universidade Estadual da Paraíba, mes-
trado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade 
Federal de Lavras (2008) e doutorado em Estatística e Experimentação 
Agronômica pela Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” (2012). Atualmente é professor associado 
do Departamento de Estatística, professor do quadro permanente do 
Mestrado em Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba, pro-
fessor do quadro permanente do Mestrado em Gestão e Tecnologia 
Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, Campus 
de Rondonópolis.

Oleg Bokhonok

Possui graduação em Geologia pela Universidade Nacional de Kharkiv, 
Ucrânia (1999), Mestrado em Ciências (2005) e Doutorado em Ciên-
cias (2011) na área de geofísica aplicada pelo IAG-USP. Atualmente é 
professor da Universidade Católica de Santos (UniSantos) no Centro 
de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharia (CCEAE) e pesquisador 
do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci). Membro da 
Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) e The Society of Exploration 
Geophysicists (SEG).
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12. PEÇAS  

Arte com logo mais os patrocinadores, utilizada no hotsite no portal do EVEN3

Capa do web site no EVEN3

Arte email marketing
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Arte para story no Instagram

Arte para story no Instagram
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Arte para story no Instagram

Arte para feed no Instagram
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Arte para feed no Instagram

Arte para feed no Instagram
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Arte de boas vindas exibida aos participantes nas palestras

Arte exibida aos participantes no final das palestras

13. ACESSO ÀS REDES SOCIAIS

INSTAGRAM 

Login: rechidricos_unisantos

Senha: congresso@123

EMAIL 

Login: congrecursoshidricos@unisantos.br

Senha: Hidrico24@

14. ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS

A conta no instagram do I Congresso de Recursos Hídricos foi criada no 
dia 17 de abril com o intuito de dar mais visibilidade para o Congresso. Hoje, 
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tem um total de 19 publicações e 166 seguidores, 54% homens e 46% mulheres.
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15. CLIPPING 

1. Jornal de Praia Grande
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2. Site ABES-SP

 

 

 



86

I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

 

 

 



87

Lourdes Conceição Martins e Lilian Marques (orgs.)

 

 

 



88

I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

Disponível em: https://abes-dn.org.br/?p=44048 

3. Portal SigRH
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Disponível em: https://sigrh.sp.gov.br/ 

 4. Revista TAE
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Disponível em: https://www.revistatae.com.br/Noticia/64254/abes-sp-apoia-e-participa-doi-con-

gresso-de-recursos-hidricos-da-baixada-santista 

5. Jornal Floripa
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Disponível em: https://jornalfloripa.com.br/abes-sp-presente-no-i-congresso-de-recursos-hidricos-

-da-baixada-santista/ 
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6. ABES-DN
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Disponível em: https://abes-dn.org.br/?p=44133 
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16. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Palestras: Abertura, O Plano de Bacia Hidrográfica como instrumento das Políticas de Recur-

sos Hídricos e o Fortalecimento da Capacidade de Prevenção e Gestão de crises hídricas por 

parte do Estado de São Paulo, Data: 20/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da 

Baixada Santista 

Palestra: Água é saúde: mananciais subterrâneos e a vigilância da qualidade da água na Região 

Metropolitana da Baixada Santista, Data: 22/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídri-

cos da Baixada Santista
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Palestra: O Novo marco legal do saneamento e suas interfaces com o Plano Estadual de Recur-

sos Hídricos, Data: 21/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

Palestra: O Novo marco legal do saneamento e suas interfaces com o Plano Estadual de Recur-

sos Hídricos, Data:21/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista 

Palestra: O Novo marco legal do saneamento e suas interfaces com o Plano Estadual de Recur-

sos Hídricos, Data: 21/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista 
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Palestra: O Novo marco legal do saneamento e suas interfaces com o Plano Estadual de Recur-

sos Hídricos, Data: 21/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista 

Apresentação de trabalho em formato de pôster: Monitoramento Fluviométrico em tempo 

quase real e modelagem hidrológica nas bacias hidrográficas dos rios Cubatão,Miojo e Itapa-

nhaú. Data: 21/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista
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Palestra: Água é saúde: mananciais subterrâneos e a vigilância da qualidade da água na Região 

Metropolitana da Baixada Santista, Data: 22/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídri-

cos da Baixada Santista

Apresentação de trabalho em formato de pôster: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada 

Santista. Data: 22/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

Apresentação de trabalho em formato de pôster: Monitoramento da poluição nas fontes de 

corpos de agua dos rios Cubatão, Jurubatuba e Ilha Barnabé. Data: 22/09/2021. Fonte: I Con-

gresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista
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Palestra: Água é saúde: mananciais subterrâneos e a vigilância da qualidade da água na Região 

Metropolitana da Baixada Santista, Data: 22/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídri-

cos da Baixada Santista 

Apresentação de trabalhos em formato de painel: Hidrelétricas E Afetação De Indígenas: Con-

tribuições Jurídicas De Um Litígio Internacional; Projeto Cidadania Ambiental - Proposta De 

Minimização E Prevenção De Resíduos, Avaliação E Monitoramento De Disponibilidade Hí-

drica Subterrânea Na Baixada Santista Usando Métodos Geofísico;  Prospecção Geofísica De 

Recursos Hídricos Subterrâneos Em Comunidades Isoladas Na Região De Baixada Santista;  

Subsídios Para A Estruturação Do Sistema De Monitoramento Da Qualidade Das Águas De 

São Vicente, SP: Quais As Ações Realizadas Entre 2012 E 2021?; AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 

DA ÁGUA.  Data: 22/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista
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Palestra: Principais usos das águas e o enquadramento dos rios, Data: 22/09/2021. Fonte: I 

Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

Palestra: Impacto da qualidade da água na saúde da população – Ministério da Saúde - VIGIA-

GUA, Data: 23/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

Apresentação de trabalho em formato de pôster: Curso de formação de agentes multiplicadores 

de educação ambiental: WEBSÉRIE INFANTIL DA ÁGUA. Data: 24/09/2021. Fonte: I Con-

gresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista
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Palestra: Impacto da qualidade da água na saúde da população – Ministério da Saúde - VIGIA-

GUA, Data: 23/09/202 . Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista 

Palestra: Impacto da qualidade da água na saúde da população – Ministério da Saúde - VIGIA-

GUA, Data: 23/09/2021. Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista

Palestra: Geotecnologias e análise espacial no manejo de planos de bacias hidrográficas, Data: 

23/09/202 . Fonte: I Congresso de Recursos Hídricos da Baixada Santista
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