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Abstract. Cubatão  municipality  is  within  Estuário  Santista,  an  estuarine  complex  in  the 
central  zone of São Paulo coast  wich presents flooding risk areas join to the low courses of 
Cubatão and Moji rivers. Floodings occur in urban, industrial and peripheral areas, and the main 
natural  causes  are:  frotogenesis  increased  by  orographic  factors,  fluvial  hydraulics,  tidal 
circulation dynamics inside the estuary channels and its effects on underground water, and water 
flows from Henry Borden Hydroelectric Power Station. 

The data analisys for these four hydrological variables, based on the registered surveys about 
flood events published on local newspapers, from 1992 to 2002,  and also based on flood pointing 
maps (scale 1:50.000) from the municipality, allowed to this case study the comparison between 
the most influential variables on each enviroment event, in order to establish the approach of 
critical parameters, starting from single to combined variables. As a result, it was verified that 
flooding events are related to the combination of critical index of at least two of all considered 
variables, that showed out the effect of the total water dock and of the draining off conditions in 
the studied esturaine system.
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1. Introdução

No  Brasil,  são  poucos  e  recentes  os 
estudos  publicados  relacionados  a 
inundações  em  regiões  costeiras,  entre  os 
quais  podemos  citar  Augusto  Filho  et  al. 
(1993),  Francisco  (1993  a,  b),  Instituto 
Geológico  (1996),  Souza  (1998),  Costa 
(2003), Santana et al. (2004) e Souza (2004). 
Estes  estudos  enfatizam  alguns  setores  do 
litoral  paulista  e  apenas  um  no  litoral 
fluminense.  Na  literatura  internacional  de 
hidrologia  e  oceanografia,  não  foram 
encontrados em divulgação estudos com esta 
temática específica. Os poucos trabalhos de 
temática  próxima encontrados referem-se a 
estudos  sobre  a  dinâmica  das  águas 
superficiais e subterrâneas na zona costeira e 
subambientes,  entre  os  quais  podem  ser 
destacados Custodio (1976) e Ataie-Ashtiani 
et  al.  (2001),  cabendo  mencionar  que  este 

último  faz  um  exercício  de  modelagem 
bidimentsional  de  fluxos  aquosos  em 
aqüíferos costeiros e comenta a incipiência 
do  desenvolvimento  de  modelos  para 
estudos  de  águas  subterrâneas  nestes 
ambientes.

O  objetivo  deste  artigo  é  apresentar  e 
discutir  os  resultados  do  estudo  de  quatro 
variáveis  hidrológicas  presentes  na 
ocorrência  de  inundações  em  zonas 
estuarinas  costeiras,  levando  em  conta  as 
peculiaridades  da  área  tomada  para  estudo 
de caso – o município de Cubatão, situado 
no  interior  do  Estuário  Santista,  no  setor 
central do litoral paulista. O comportamento 
individual  e  combinado  das  variáveis 
hidrológicas  é  analisado  sobre  um  cenário 
em  que  fatores  naturais  e  antrópicos  do 
ambiente local atenuam ou incrementam os 
efeitos  da  atuação  daquelas  variáveis  nos 
eventos de inundação. Para este artigo serão 
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enfatizados,  no  entanto,  apenas  o 
comportamento  das  variáveis  hidrológicas, 
ficando  os  elementos  naturais  e  antrópicos 
modificadores da dinãmica estuarina original 
para serem discutidos num outro momento.

Espera-se,  com  isto,  contribuir  para  o 
entendimento  e  a  proposição  de  medidas 
preventivas e ou mitigadoras dos eventos de 
inundação  recorrentes  nas  áreas  estuarinas 
costeiras, que são hoje ocupadas por grandes 
algomerados urbanos e abrigam grande parte 
da  população  brasileira,  além  de 
configurarem  ambientes  de  extrema 
singularidade e fragilidade natural.

2. Métodos e Técnicas

Conforme  exposto  anteriormente,  o 
estudo  de  inundações  no  Estuário  Santista 
foi focalizado no município de Cubatão, em 
que foram identificadas inicialmente quatro 
variáveis hidrológicas atuantes na ocorrência 
de  inundações:  pluviosidade  –  dada  pela 
ocorrência  de  frontogêneses  amplificadas 
por fatores orográficos –, hidráulica fluvial, 
dinâmica de circulação de marés no interior 
do  estuário  e  vazões  de  deflúvio 
provenientes  da  Usina  Hidrelétrica  Henry 
Borden.

A  partir  da  identificação  destas  quatro 
variáveis,  levantou-se  a  hipótese  de  que  a 
combinação  de  índices  críticos  entre  elas 
poderiam  desencadear  os  eventos  de 
inundação.  Com isso,  procurou-se verificar 
quais  destas  quatro  variáveis  tinham 
interferência  significativa  nos  eventos,  se 
havia  preponderância  entre  elas  e  qual  ou 
quais  seriam  as  condições  mínimas  de 
criticidade  para  que  estes  eventos 
acontecessem.  Para  isso,  foram  levantados 
junto ao Departamento de Águas e Energia 
Elétrica de São Paulo (DAEE-SP) dados de 
postos  pluviométricos  e  fluviométricos, 
dados  maregráficos  junto  à  Companhia 
Docas do Estado de São Paulo (CODESP) e 
dados daas vazões de turbinamento da Usina 
Henry Borden (UHB), todos diários.

Em visita  à  Hemeroteca  de Santos,  foi 
também realizada uma pesquisa de registros 
na  mídia  impressa  local  de  ocorrência  de 
inundações:  datas,  locais  e  características 
dos  eventos.  O  período  investigado  foi  de 
1992  a  2002,  tendo  sido  encontrados 
registros  a  partir  do  ano  de  1994.  Não  se 
procuraram anos anteriores porque os dados 
das vazões de deflúvio da Henry Borden se 
limitavam  ao  primeiro  ano  do  período 
investigado.

Com  esses  dados,  procedeu-se  a  uma 
segunda investigação: a de fatores naturais e 
antrópicos  condicionantes  de  inundações. 
Observou-se  que,  na  área  em  estudo,  não 
apenas  os  fatores  naturais  eram 
condicionantes da ocorrência de inundações 
e enchentes, às quais as ocupações humanas 
inevitavelmente  se  sujeitariam,  dadas  as 
características  peculiares  dos  terrenos 
estuarinos,  mas  também  que  modalidades 
específicas de intervenções antrópicas teriam 
efeitos  incrementadores  e  poderiam  até 
mesmo ter gerado novas áreas de inundações 
e  alagamentos.  Esta  investigação  foi 
orientada  pelo  conceito  de  morfologia 
antropogênica  introduzido  por  Rodrigues 
(1997) e aplicado por Pepe (2000) a áreas de 
risco de inundações no município paulista de 
Diadema.

Em seguida, foram realizados trabalhos 
de campo com a equipe da Defesa Civil de 
Cubatão para reconhecimento dos locais de 
inundação  indicados  pelos  documentos  de 
mídia  e  outros  atendidos  nas  rotinas  de 
salvamento da equipe. Dezoito pontos foram 
registrados  e  caracterizados  quanto  aos 
aspectos naturais e de intervenção antrópica, 
considerando  especialmente,  para  este 
último,  modalidades  de  morfologia 
antropogênica  que  intensificassem  ou 
atenuassem os efeitos dos eventos.

Finalmente,  os  locais  de  inundação 
foram  plotados  como  pontos  identificados 
em base  cartográfica,  a  fim de  se  realizar 
uma análise do contexto natural  regional  e 
macro intervenções no meio físico, as quais, 



cotejadas  com  as  informações  pontuais  de 
cada local de inundação, poderiam compor o 
cenário físico-territorial em que as variáveis 
hidrológicas atuavam.

3. Resultados 

Com  os  dados  espaciais  e  temporais 
levantados  e  tratados,  foram  construídas 
tabelas  e  matrizes  de  análise  para 
identificação de índices críticos das variáveis 
hidrológicas  na  deflagração  de  inundações, 
verificação da atuação individual e conjunta 
dessas  variáveis,  identificação  dos  fatores 
naturais  e  antrópicos  intervenientes  nos 
processos  de  inundação  e  seu  papel  na 
intensificação ou atenuação dos eventos em 
cada local atingido.

A Tabela 1 apresenta, para cada evento 
de  inundação  do  período  estudado  (1992-
2002),  os  índices  registrados  dos  atributos 
hidrológicos  analisados,  a  caracterização 
(inclusive  duração)  das  inundações  e  os 
locais  atingidos  (localização  dos  pontos  – 
Tabela  2).  Dela,  temos,  para  cada  evento, 
que:
a) em I-1, ao menos precipitação acumulada 
em 24 horas e o nível da maré;
b) em I-2, idem, além da alta vazão média da 
Henry Borden;
c) em I-3,  precipitação acumulada em 1 h, 
níveis  altos  de  maré  e  de  vazão  média  da 
Henry Borden;
d) em I-4, ao menos precipitação acumulada 
em 24 horas e o nível alto da maré;
5) em I-5, ao menos níveis altos de maré e 
de vazão média da Henry Borden; e
6) em I-6, precipitação acumulada e níveis 
altos de maré.

Destes  dados  cotejados,  podem  ser 
extraídas algumas considerações.

Inicialmente,  observa-se  que  todos  os 
eventos só aconteceram com a ocorrência de 
precipitação  intensa  e,  na  maior  parte  dos 
casos,  contínua.  Assim, é possível concluir 
que, por maiores que tenham sido as marés e 

os  deflúvios  da  Henry  Borden  no  período 
analisado,  sem  as  chuvas  não  houve  a 
deflagração de inundações e que, portanto, a 
variável  precipitação  pluviométrica  é  a 
mínima  variável  obrigatoriamente  presente 
nos eventos.

Observa-se,  em seguida,  que cinco  dos 
seis  eventos  analisados  ocorreram  com 
preamares  de  sizígia,  apenas  um  deles 
correspondendo a preamar de quadratura (I-
5),  mas  cuja  semana,  de  acordo  com  os 
níveis  registrados,  se  mostrou  anômala 
(preamares superiores ou próximas a 2 m), 
segundo índices de anomalia observados por 
Alfredini (1999). Isto reforça a hipótese da 
significância  das  marés  na  ocorrência  das 
inundações, mas já refuta a hipótese de sua 
exclusividade  como  deflagradora  de 
inundações; é uma variável que aparece em 
atuação combinada nos eventos.

Considere-se,  ainda,  que  as  vazões  da 
Usina  Hebry  Borden  podem  significar  a 
multiplicação  em muitas  vezes  das  vazões 
registradas  do  rio  Cubatão.  Conforme 
menciona Alfredini (1999), a observação dos 
registros fluviométricos do DAEE para o rio 
Cubatão  da  restrita  série  de  1966-1969 
permite verificar que a vazão do rio Cubatão 
já variou de 500 m3/s (dezembro de 1966), 
na  estação  chuvosa,  a  menos  de  1m3/s 
(junho de 1969), na estação seca. Entretanto, 
os valores modais variaram entre métricos e 
decamétricos cúbicos no período registrado e 
os maiores correspondem à estação chuvosa 
e  a  eventos esparsos  de chuvas na estação 
seca,  e  os  menores,  à  estação  seca  ou 
períodos prolongados sem chuvas na estação 
chuvosa,  quando  referentes  a  fatores 
naturais.  Uma  análise  das  vazões  de 
turbinamento médias diárias da UHB, além 
de  seu  cotejo  com  os  demais  dados  nos 
eventos  de  inundação  analisados,  permitiu 
corroborar  as  observações  de  Alfredini 
(1999) quanto ao alto grau de influência das 
vazões  de  água  doce  advindas  do  rio 
Cubatão,  incrementadas  pelos  aportes  de 
água  da  Usina,  e  confirma  a  hipótese 



levantada pelas  reportagens de que  mesmo 
uma  variável  hidrológica  pode  representar 
intervenção antrópica no meio pode ser  de 
extrema  significância  na  deflagração  e  ou 
intensificação  dos  processos  de  inundação 
no município de Cubatão.

Também  é  possível  concluir,  pela 
observação da Tabela 1, que ao menos duas 
das  três  variáveis  hidrológicas  de  análise, 
combinadas,  já  são  suficientes  para  causar 
uma  inundação.  Sejam  tomadas  como 
referência: (i) precipitação alta: 35 mm em 1 
hora  (evento  I-3),  que  já  pode  causar  um 
impacto  hidrológico  de  inundação;  (ii) 
amplitudes de marés próximas ou superiores 
a  2  metros;  (iii)  vazões  decamétricas  a 
hectamétricas  para  o  rio  Cubatão  –  que, 
embora  sejam  consideradas  valores 
estatísticos  modais  no  verão  (estação 
chuvosa, segundo observado na série 1966-
69 do Posto 3E-077, rio Cubatão),  podem, 
com o aumento repentino da vazão causado 
pela concentração das águas plúvio-fluviais 
que descem as escarpas da Serra do Mar e 
com o acréscimo das vazões de deflúvio da 
UHB,  e  ou  com o  aumento  dos  níveis  de 
maré,  sofrerem  concentração  no  setor 
morfológico situado entre o sopé da Serra e 
a linha de costa.

4. Discussões e Considerações Finais

Os dados, embora não sejam conclusivos 
por sua insuficiência, revelam tendências, as 
quais, certamente, seriam reforçadas com o 
aumento e melhoria de qualidade dos dados. 
A surpresa do processo analítico foi perceber 
que as vazões de deflúvio da Henry Borden 
podem  ser  decisivas  na  deflagração  de 
inundações,  enquanto  nas  reportagens 
selecionadas  era  possível  ler  a  constante 
preocupação  das  autoridades  e  da 
comunidade  cubatense  com a  abertura  das 
comportas da Usina toda vez que chovia no 
planalto.

Ainda,  foi  possível  constatar,  conforme 
observado quando da análise  da  Tabela 1, 

que é necessária a atuação conjunta de pelo 
menos  duas  variáveis  hidrológicas  em 
índices  críticos  –  sendo  uma  delas 
necessariamente  a  precipitação 
pluviométrica – para deflagração de eventos 
de inundação. Resta ainda a necessidade de 
verificação, com a utilização de uma série de 
dados de um período maior,  se  há  sempre 
necessidade  de  ocorrência  de  marés  altas 
para  que  os  eventos  incidam,  já  que  foi 
recorrente  em  quase  todos  os  que  foram 
analisados.

É necessário enfatizar a necessidade de 
realização  de  estudos  do  omportamento  da 
água subterrânea, isto é, do aqüífero costeiro 
quanto  à  resposta  aos  comportamentos  de 
inputs hídricos, especialmente as subidas de 
marés  e  aportes  pluviais.  Estes  estudos 
permitiriam avaliar  o tempo de resposta  às 
variações do nível de base local e o tempo de 
escoamento dos fluxos hídricos. 
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Tabela 1. Índices de precipitação pluviométrica acumulada, maré (diários), vazão média de turbinamento da Usina 
Henry Borden (UHB), caracterização dos eventos e duração das inundações. Os pontos em azul foram explicitamente 
mencionados nas reportagens levantadas (mídia impressa), enquanto a inundação nos demais foi inferida por meio 
das condições dos sítios e demais dados para correlação em campo obtidos junto à Defesa Civil de Cubatão. A 
ausência de pontos azuis no evento I-5 significa que a menção aos locais inundados nos documentos obtidos não era 
precisa. Os eventos sem dados de duração provavelmente ficam restritos ao mesmo dia (24 h).

Evento
e data

Precipitação 
Acumulada

Maré (m) e
horário

Vazão do 
dia - 
UHB

Caracterização do evento e 
duração

Locais Atingidos (P)

I-1
06-
07/02/94

251,0 mm/24 
h

2,35 às 15:00 57,4 m3/s 381,2 mm em 48 h, semana de 
sizígia prolongou a inundação 
por pelo menos dois dias

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,
17,18

I-2
27/03/94

297,0 mm/24h 2,73 às 03:15 71,4 m3/s Evento restrito ao dia 27; maior 
preamar do mês

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18

I-3
21/03/96

35,9 mm/1h 2,29 às 03:00 122,2 
m3/s

Altas vazões da UHB, altas 
preamares de sizígia, mas 
evento deflagrador foi a chuva, 
s/ dados de duração

1,2,3,4,7,8,9,10,11,
14,15,16,17,18.

I-4
12/03/98

191,3 mm/24 
h

2,67 às 14:30 30,1 m3/s Restrição das chuvas a um só 
dia e baixa vazão da Henry 
Borden, s/ dados de duração

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18

I-5
11/01/99

34,2 mm/24 h 1,96 às 13:10 111,0 
m3/s

Restrição das chuvas a um só 
dia e com volumes inferiores 
aos eventos anteriores; 
provavelmente um só dia

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18

I-6
29/03/00

187 mm/? 2,35 às 04:00 10,3 m3/s Restrição das chuvas a um só 
dia e baixas vazões da UHB; s/ 
dados de duração

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18

Tabela 2. Locais ou pontos de inundação levantados no município de Cubatão.

Ponto Nomenclatura Coordenadas UTM
P1 Bairro Ilha Caraguatá 0353742 / 7352229
P2 Estrada ETE-SABESP, Conjunto Afonso Schmidt 0356261 / 7358075
P3 Largo do Sapo 0355045 / 7358574
P4 Setor 8 – Rodovia Piaçagüera, km 268 0357027 / 7361592
P5 Rio Perequê 0355701 / 7361459
P6 Vila Elizabeth 0354725 / 7358466
P7 Refinaria Presidente Bernardes-Cubatão (RPBC) 0353475 / 7358781
P8 Bairro Água Fria 0351850 / 7357471
P9 Bairro Pilões 0351438 / 7356567
P10 Bairro Costa Muniz (antiga Olaria) 0354057 / 7356504
P11 Caminho dos Pilões 0353476 / 7357209
P12 Projeto São Benedito 0354249 / 7352378
P13 Vila dos Pescadores (I) 0357806 / 7353274
P14 Vila dos Pescadores (II) 0356754 / 7353424
P15 Vila São José (I) 0355129 / 7354909
P16 Vila São José (II) 0355190 / 7355836
P17 Bairro Vila Nova (na zona urbana) 0355051 / 7356959
P18 Avenida Henry Borden (na zona urbana) 0354214 / 7357461


