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RELATÓRIO TÉCNICO NO 80 401- 205 
 
 

Natureza do Trabalho 
Atualização do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 
1995 da Bacia do Sorocaba e Médio Tietê (Relatório Zero) 
como subsídio à elaboração do Plano de Bacia 

 

Interessados 

Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do 
Rio Sorocaba - CERISO 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê – CBH-SMT 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este relatório foi elaborado pelo Agrupamento de Geologia Aplicada ao Meio 

Ambiente - Agama, da Divisão de Geologia - Digeo, do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, atendendo aos termos do Contrato 

001/2002, celebrado entre o Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da 

Bacia do Rio Sorocaba - CERISO e o IPT, relativo à Proposta Digeo/IPT no 28.808/2002 

“Revisão do Relatório Zero e elaboração do Plano de Bacia da UGRHI 10”, e ao Termo de 

Aditamento do referido Contrato, de 23/09/2004 que, baseado no Relatório Técnico IPT nº 

64.328 “Avaliação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 1995” e na avaliação 

de UGP - Unidade de Gerenciamento de Projeto, aprovou a realização, pelo IPT, da 

complementação e atualização do Relatório Zero para os moldes do roteiro proposto pelo 

CORHI - Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Os trabalhos de que tratam o contrato entre o CERISO e o IPT, acima referido, 

fazem parte de empreendimento financiado com recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - FEHIDRO, no âmbito do Contrato FEHIDRO no 053/2001. 

1.1 Objetivos 

Os objetivos principais dos trabalhos realizados foram: 

a) atualização e complementação do diagnóstico da situação dos recursos hídricos da 

Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, no que diz respeito aos dados e 
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informações disponíveis, para consubstanciar tal diagnóstico nos termos da proposta 

de Relatório Zero conforme orientação do Comitê Coordenador do Plano Estadual e 

Recursos Hídricos (CORHI, 1997); 

b) formulação de sugestões de diretrizes e subsídios para a elaboração do Plano da 

Bacia Hidrográfica. 

2 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

Os trabalhos foram desenvolvidos em consonância com as diretrizes constantes da 

proposta metodológica para elaboração do "Relatório Zero", apresentada pelo Grupo 

Técnico de Planejamento do CORHI, na qual foi baseada a Proposta Digeo 28.808/2002 e 

foi realizada a avaliação do Relatório de Situação 1995, apresentada no Relatório Técnico 

IPT no 64.328 (IPT, 2003). 

Dessa forma, a estrutura do presente Relatório procura seguir a estrutura indicada 

naquela proposta metodológica, de forma que a grande maioria dos itens aqui 

apresentados corresponde àqueles indicados na proposta do CORHI. Os tópicos relativos 

ao Bloco I - Conteúdo, tratamento e apresentação dos dados mostram correspondência a 

partir do item três deste Relatório (caracterização geral da UGRHI; caracterização física; 

caracterização socioeconômicas; e assim sucessivamente), com exceção do item cinco, o 

qual corresponde, aqui, à caracterização da biodiversidade, que consta como sub-item do 

item Caracterização Física na proposta do CORHI. 

Pela diversidade dos temas abordados no desenvolvimento dos trabalhos, cujos 

dados e resultados são aqui apresentados, optou-se por indicar os métodos e as técnicas, 

bem como o material utilizado e as fontes de dados adotadas, nos itens relativos aos 

temas específicos. 

Em função disso, as descrições deste item restringem-se à indicação do tipo de 

abordagem adotada na coleta de dados nas prefeituras, e à interação com as instâncias 

no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê – CBH-SMT. 

2.1 Coleta de dados 

Os trabalhos realizados com vistas à elaboração do Relatório Zero foram 

precedidos da entrega, por técnicos do IPT, de um questionário aos participantes 

da assembléia do CBH-SMT realizada ainda em dezembro de 2003, para que 
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fossem indicados estudos e/ou projetos envolvendo a área da Bacia (ou mesmo 

parte dela), sobre temas julgados de interesse e de conhecimento dos 

participantes, conforme consignado na Ata da Assembléia publicada no D.O.E. de 

janeiro de 2004. 

No período de janeiro a julho de 2004 foram efetuados contatos com as prefeituras 

no sentido de identificação de interlocutores e técnicos municipais para atuar como 

facilitadores e/ou como responsáveis para o fornecimento de dados dos municípios. 

Em paralelo com o levantamento de dados municipais, foram sendo realizados 

inúmeros outros contatos para obtenção de informações existentes em órgãos do Estado 

de São Paulo, empresas privadas e organizações não governamentais, bem como 

realizaram-se pesquisas bibliográficas em acervos de universidades e outros, via internet 

ou por meio de buscas presenciais. 

2.2 Visita às Prefeituras 

As atividades de coleta de dados dos municípios foram precedidas de ações com 

vistas a torná-lo mais objetivo, e incluiu: 

• Envio de ofício padrão a todos os prefeitos dos 34 municípios com sede na área da 

Bacia, para que indicassem um técnico ou técnicos municipais para o contato dos 

técnicos do IPT, para o fornecimento de dados e atendimento quando da visita às 

prefeituras; 

• Envio a todas as 34 prefeituras municipais com sede na UGRHI, de um 

questionário (modelo no ANEXO A) mais específico, solicitando uma série de 

dados dos municípios, envolvendo desde questões de política urbana, meio físico, 

disposição de resíduos e socioeconomia, dados de abastecimento de água e sistema 

de coleta e tratamento de esgotos. 

Nos meses de julho e agosto de 2004 foram visitadas, por técnicos do IPT, 16 

prefeituras da área da Bacia para coleta de dados dos municípios. Nesta etapa foi de 

grande importância o questionário apresentado no ANEXO A que foi respondido 

previamente por 32 prefeituras. Embora muitos deles incompletos, acabaram sendo 

utilizados como guia para coleta complementar dos dados de cada um dos municípios. 

Quando necessário, efetuaram-se contatos posteriores para complementação dos dados 
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dos municípios. Em alguns casos, foi necessária a reiteração de contatos com as 

prefeituras para a complementação, o que se deu principalmente por telefone e fax. 

2.3 Reuniões com o CBH-SMT 

Além da elaboração e entrega formal do Relatório para cumprimento do previsto na 

Proposta Digeo 28.808/2002 e no Contrato CERISO-IPT no 001/2002, técnicos do IPT 

participaram de assembléias do CBH-SMT, onde foram apresentados resumidamente o 

andamento e resultados parciais dos trabalhos. Componentes da equipe do IPT 

participaram de assembléias realizadas em Tatuí e na Fazenda Flora, no município de 

Iperó. 

Entretanto, foi no âmbito da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) do CBH-

SMT que se deu uma maior interação, entre os técnicos executores e os representantes 

do CBH, com apresentações dos trabalhos em andamento, discussões sobre sua 

adequação e sobre determinados encaminhamentos a ser realizados. 

Foram realizadas mais de uma dezena de reuniões relativas à avaliação do 

Relatório de Situação 1995 e ao Relatório Zero, uma delas quando da entrega do 

Relatório no 64.328, que efetuou análise do Relatório de Situação 1995 e indicou 

recomendações para complementação, como subsídio à elaboração do Plano de Bacia. 

No mês de junho/2004 foi realizada uma reunião na sede do Comitê da Bacia 

Hidrográfica Sorocaba/ Tietê, na qual uma equipe de técnicos do IPT, incluindo a 

presença de consultor da Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais 

- CPTI, fez a apresentação dos produtos preliminares até então preparados, 

principalmente relacionados à socioeconômica, com a discussão da melhor forma de 

apresentá-los.  

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UGRHI 

Neste capítulo são apresentadas as informações que caracterizam a Bacia do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê - SMT nos mais diversos aspectos, como a situação da UGRHI 

no Estado e em relação às demais, a divisão em sub-bacias hidrográficas, a divisão 

municipal, os municípios de outra Bacia com área na UGRHI, as áreas das sub-bacias e 

dos municípios, além das Regiões Administrativas e de Governo, às quais os municípios 

da UGRHI fazem parte. 



IPT     Relatório Técnico no 80 401-205 - 5 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

O DESENHO 1 apresenta a base cartográfica da área da Bacia na escala 1:250.000 e 

ilustra grande parte das informações apresentadas e discutidas nos sub-itens seguintes. 

3.1 Aspectos Gerais 

A Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê foi definida como a “Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI – Tietê/Sorocaba” pela Lei no 9.034/94, 

de 27/12/1994, que dispôs sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos para o biênio 

1994/95. Dentre as 22 UGRHIs do Estado, foi destacada como a UGRHI 10, ou UGRHI 

Tietê/Sorocaba. Contudo, neste Relatório será utilizada a denominação de Bacia 

Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, que foi adotada pelo Comitê, ou, 

resumidamente, Sorocaba/Médio Tietê, ou, ainda, a sigla SMT, cujo uso está consagrado. 

A UGRHI está localizada no centro-sudeste do Estado de São Paulo e abrange 

área de 53 municípios, dos quais 34 com sede em seu território e 19 possuindo apenas 

porções rurais. 

É constituída pela Bacia do rio Sorocaba e de tributários de menor ordem, tanto da 

margem esquerda como da direita do rio Tietê, no trecho compreendido entre a barragem 

do Rasgão, a montante, e a barragem de Barra Bonita, a jusante, com exceção das 

bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, afluentes do rio Tietê pela margem direita, 

que constituem a UGRHI 5. 

3.2 Localização da UGRHI, Acessos e Limites 

A Bacia Sorocaba/Médio Tietê localiza-se no centro-sudeste do Estado e apresenta 

como principal via de acesso, a partir da Capital do Estado, a Rodovia Presidente Castelo 

Branco (SP-280), que corta a área de sudeste para noroeste, desde Araçariguama até 

Torre de Pedra. 

Outro acesso importante a partir da Capital é a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), 

que corta a porção sul da UGRHI de leste para oeste, desde Vargem Grande Paulista a 

Alambari, passando por São Roque e Sorocaba, dentre outros municípios. 

Diversas outras rodovias fazem ligação entre cidades da UGRHI e outras partes do 

interior do Estado, como a SP-75, que liga Sorocaba a Indaiatuba e Campinas, cruzando 

a Rodovia Castelo Branco na altura do km 80; a SP-127, que liga Tietê a Itapetininga 

(Rodovia Antônio Romano Schincariol) e Tietê a Piracicaba (Rodovia Cornélio Pires); a 
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via Marechal Rondon (SP-300), que tem início em Jundiaí e corta a UGRHI no sentido 

noroeste, passando por vários municípios da UGRHI 10, como Itu, Conchas e Botucatu; a 

SP-141, que liga os municípios de Capela do Alto (Rodovia Senador Laurindo Dias 

Minhoto), Tatuí e Césario Lange (Rodovia Mário Batista Mori), Cesário Lange/ Porangaba 

(Rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz) e Porangaba/Bofete (Rodovia Camilo Príncipe 

de Moraes); a SP-147, que liga o município de Piracicaba a Bofete, e a SP-191, que liga a 

SP-300 a Santa Maria da Serra. 

A UGRHI 10 - Sorocaba/Médio Tietê recebe as águas do Alto Tietê (UGRHI 06), a 

sudeste, e tem a jusante (noroeste), a UGRHI 13 (Tietê/Jacaré). As bacias dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que constituem a UGRHI 5, são o limite nordeste da 

UGRHI 10, enquanto que a sul-sudoeste-noroeste são limites as bacias do Alto e Médio 

Paranapanema (UGRHIs 14 e 17, respectivamente). No extremo sul-sudeste há pequena 

interface com a bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (UGRHI 11). As regras 

operacionais adotadas para o Sistema Tietê/Billings estabelecem a relação entre a 

UGRHI 10 e a Baixada Santista (UGRHI 7), embora não haja limite físico com esta última. 

A Figura 3.1 mostra a localização da Bacia Sorocaba/Médio Tietê no Estado de 

São Paulo e seus limites, enquanto que no Desenho 1 apresenta-se a base cartográfica 

detalhada da área da Bacia na escala 1:250.000. O traçado dos limites entre as sub-

bacias da UGRHI 10 apresenta precisão das cartas 1:250.000, assim como desta com as 

UGRHIs 5,6,11,13,14 e 17. 

3.3 Área total da UGRHI e Sub-Bacias 

3.3.1 Área da UGRHI 

Neste Relatório estão sendo adotadas as áreas oficiais do Estado e dos Municípios 

aprovadas pela Resolução No 05 do IBGE, de 10/10/2002, publicada no Diário Oficial da 

União em 11/10/2002, onde a área do Estado de São Paulo é 248.209 km2. 

Considerando a área total e as 22 UGRHIs do Estado, foram calculadas as áreas 

de cada uma das UGRHIs (IPT/DAEE 2005), resultando, para a UGRHI 10, uma área total 

de 11.827,824 km2. 

Entretanto, a área total da UGRHI 10, calculada a partir da base cartográfica do 

Desenho 1, utilizando-se o software MapInfo Professional, versão 5.01, foi de 

11.911,953 km2. 
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Em função dessa diferença encontrada, foi necessário realizar correções, de forma 

que se mantivesse a área da UGRHI na proporcionalidade entre as demais do Estado, ou 

seja, mantendo como área total da UGRHI 10 aquela obtida por IPT/DAEE (2005), de 

11.827,824 km2. Para tanto, utilizaram-se as áreas oficiais de cada um dos municípios 

com área na UGRHI, fazendo-se proporcionalidade entre os dois totais de área obtida 

para a UGRHI 10. 

Da área total da Bacia, de 11.827,824 km2, 11.657,522 km2 tratam-se realmente 

dos terrenos expostos da Bacia, enquanto que os outros 254,431 km2 tratam-se de áreas 

cobertas pelas águas dos reservatórios. 

 

 
Figura 3.1 - Localização da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê entre as 
22 UGRHIs do Estado. 

 

3.3.2 Sub-bacias 

A área da Bacia Hidrográfica Sorocaba/Médio Tietê foi objeto de divisão em sub-

bacias na oportunidade da elaboração do Relatório de Situação, 1995. Tal divisão foi 

revista neste trabalho, com a designação de três sub-bacias compostas de drenagem de 

pequeno e médio porte que drenam para o rio Tietê e três sub-bacias que compõem a 

bacia do rio Sorocaba, resultando em seis sub-bacias: Médio Tietê Inferior, Médio Tietê 

Médio, Baixo Sorocaba, Médio Sorocaba, Médio Tietê Superior e Alto Sorocaba. A 
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Tabela 3.1 apresenta a relação (número e nome) das sub-bacias adotadas neste trabalho 

(com ordenação aproximadamente de oeste para leste e de norte para sul) e a área de 

cada uma. Na Figura 3.2 apresenta-se a localização das sub-bacias dentro da área da 

UGRHI. 

 
Tabela 3.1 - Relação das 6 sub-bacias da UGRHI e a 
área total de cada uma, em km2. 
No SUB-BACIA ÁREA (km2) 
1 Médio Tietê Inferior 4.141,332 
2 Médio Tietê Médio 1.025,181 
3 Baixo Sorocaba 3.136,384 
4 Médio Sorocaba 1.212,364 
5 Médio Tietê Superior 1.388,065 
6 Alto Sorocaba 924,498 

Total da UGRHI 11.827,824 
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Figura 3.2 – Localização das Seis Sub-Bacias da UGRHI 10. 

 

A Tabela 3.2 apresenta a área total de cada uma das 6 sub-bacias, os municípios que 

as compõem (parcial ou totalmente), quer pertençam à UGRHI 10 ou a outra, além das 
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porcentagens que a área de cada município representa no total da Bacia. No caso das 

sub-bacias 1, 2, 5 e 6, que apresentam trechos de reservatórios, são destacadas as áreas 

emersas e as submersas, tanto das sub-bacias como de cada um dos municípios que 

apresente porções de área cobertas por reservatórios. 

3.3.2.1 Sub-Bacias compostas por tributários diretos do rio Tietê (1, 2 e 5) 

As sub-bacias 1 e 2 ocupam as terras de menor altitude da área da UGRHI enquanto 

que, na Sub-bacia 5, situam-se os dois pontos de maior altitude da área da UGRHI. As 

cotas mais baixas (um pouco inferiores a 450 m) ocorrem no extremo noroeste da Sub-

bacia 1, enquanto que as mais altas situam-se na Sub-bacia 5 (Médio Tietê Superior) nos 

municípios de Pirapora do Bom Jesus, no limite com a UGRHI 6, e Cabreúva, no limite 

com a UGRHI 5, ambos com altitudes de 1.238 m. 

Destas três sub–bacias que drenam diretamente para o reservatório de Barra Bonita e 

rio Tietê, a sub-bacia 1 trata-se de uma área relativamente grande, mas com drenagens 

de porte comparativamente médio. As sub-bacias 2 e 5 apresentam maior interface com o 

rio Tietê, e mostram menor extensão de drenagens internas. 

A sub-bacia 1 (Médio Tietê Inferior) localiza-se  no extremo noroeste da UGRHI, 

apresenta maior expressão em área à margem esquerda do rio Tietê/reservatório de 

Barra Bonita, e tem como drenagens os rios do Peixe, de Conchas, Alambari e Capivara 

e, pela margem direita do rio Tietê, o ribeirão da Jibóia, dentre outros menores, uma vez 

que os principais afluentes da margem direita do rio Tietê compõem a UGRHI 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí. O maior aglomerado urbano é Botucatu, seguido de Laranjal 

Paulista e Conchas. 

A sub-bacia 2 (Médio Tietê Médio) localiza-se no centro-norte da UGRHI, é composta 

pela bacia do Médio Tietê na sua porção média e, como apresenta área relativamente 

pequena que é cortada pelo rio Tietê, suas drenagens, tanto pela margem esquerda como 

pela direita são de pequeno porte, não chegando a ultrapassar 20 Km de extensão. Porto 

Feliz, Boituva, Tietê e Cerquilho, são os núcleos urbanos principais na área desta sub-

bacia. 

A sub-bacia 5 (Médio Tietê Superior), localizada na porção leste da UGRHI, da mesma 

forma que a sub-bacia 2, apresenta drenagens de pequena extensão, cabendo registrar o 

ribeirão Jundiuvira, pela margem direita, e os ribeirões Araçariguama e Itaim Guaçu, pela 

margem esquerda, Itu, Salto e São Roque são os principais núcleos urbanos. 
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Tabela 3.2 – Aspectos gerais relacionados às suas sub-bacias da UGRHI 10 
ÁREA DO MUNICÍPIO 

(km2) DENOMINAÇÃO ÁREA 
(km²) MUNICÍPIO 

Emersa Submersa 

TOTAL 
(km2) 

% DA 
SUB-

BACIA 

ANHEMBI 608,914 51,847 660,761 15,96 
BARRA BONITA 36,856 8,225 45,081 1,09 
BOFETE 470,207 0,000 470,207 11,35 
BOTUCATU 749,326 46,668 795,994 19,22 
CONCHAS 457,541 10,702 468,243 11,31 
DOIS CÓRREGOS 25,504 6,754 32,258 0,78 
IGARAÇU DO TIETÊ 25,545 2,383 27,928 0,67 
LARANJAL PAULISTA 194,048 4,066 198,114 4,78 
MINEIROS DO TIETÊ 109,986 14,570 124,556 3,01 
PEREIRAS 199,592 0,000 199,592 4,82 
PIRACICABA 334,087 6,844 340,931 8,23 
PORANGABA 266,565 0,000 266,565 6,44 
SALTINHO 31,150 0,000 31,150 0,75 
SÃO MANUEL 340,459 43,612 384,071 9,27 
TIETÊ 24,245 0,333 24,578 0,59 

1 Médio Tietê 
Inferior 

Emersa 
3.945,327 

Submersa 
196,005 

Total 
4.141,332 

TORRE DE PEDRA  71,303 0,000  71,303 1,72  
BOITUVA 91,297 0,000 91,297 8,91 
CERQUILHO 35,830 0,000 35,830 3,49 
JUMIRIM 19,295 0,774 20,069 1,96 
LARANJAL PAULISTA 16,151 2,329 18,480 1,80 
PORTO FELIZ 465,984 5,211 471,195 45,96 
RAFARD 35,739 0,000 35,739 3,49 
RIO DAS PEDRAS 8,518 0,000 8,518 0,83 
SALTINHO 41,638 0,000 41,638 4,06 
SOROCABA 6,866 0,000 6,866 0,67 

2 Médio Tietê 
Médio 

Emersa 
1.007,077 

Submersa 
18,103 

Total 
1.025,181 

TIETÊ 285,761 9,789 295,550 28,83 
ALAMBARI     159,190 0,000 159,190 5,08 
ARAÇOIABA DA SERRA     169,373 0,000 169,373 5,40 
BOITUVA       78,436 0,000 78,436 2,50 
CAPELA DO ALTO     165,630 0,000 165,630 5,28 
CERQUILHO       91,928 0,000 91,928 2,93 
CESÁRIO LANGE     190,189 0,000 190,189 6,06 
GUAREÍ       25,310 0,000 25,310 0,81 
IPERÓ       14,743 0,000 14,743 0,47 
ITAPETININGA     203,603 0,000 203,603 6,49 
JUMIRIM       36,669 0,000 36,669 1,17 
LARANJAL PAULISTA     170,169 0,000 170,169 5,43 
PEREIRAS       22,564 0,000 22,564 0,72 
PIEDADE     466,969 0,000 466,969 14,89 
PILAR DO SUL       62,691 0,000 62,691 2,00 
QUADRA     205,033 0,000 205,033 6,54 
SALTO DE PIRAPORA     252,236 0,000 252,236 8,04 
SARAPUÍ     293,395 0,000 293,395 9,35 
TATUÍ     524,156 0,000 524,156 16,71 

3 Baixo Sorocaba 

Emersa 
3.136,384 

Submersa 
0,000 

Total 
3.136,384 

VOTORANTIM         4,100 0,000 4,100 0,13 
continua... 
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ÁREA DO MUNICÍPIO 
(km2) DENOMINAÇÃO ÁREA 

(km²) MUNICÍPIO 
Emersa Submersa 

TOTAL 
(km2) 

% DA 
SUB-

BACIA 

ALUMÍNIO 67,862 0,247 68,109 5,62 
ARAÇOIABA DA SERRA 85,717 0,459 86,177 7,11 
BOITUVA 79,281 0,000 79,281 6,54 
CAPELA DO ALTO 4,351 0,000 4,351 0,36 
IPERÓ 155,822 0,375 156,197 12,88 
ITU 73,271 0,000 73,271 6,04 
MAIRINQUE 112,067 0,000 112,067 9,24 
PORTO FELIZ 30,306 0,000 30,306 2,50 
SALTO DE PIRAPORA 28,076 0,000 28,076 2,32 
SOROCABA 442,257 0,000 442,257 36,48 

4 Médio Sorocaba 

Emersa 
1.211,283 

Submersa 
1,081 

Total 
1.212,364 

VOTORANTIM 132,272 0,000 132,272 10,91 
ARAÇARIGUAMA 146,331 0,000 146,331 10,54 
CABREÚVA 134,123 0,000 134,123 9,66 
CAJAMAR 11,614 0,000 11,614 0,84 
ELIAS FAUSTO 95,570 0,334 95,904 6,91 
INDAIATUBA 46,238 0,000 46,238 3,33 
ITAPEVI 3,029 0,000 3,029 0,22 
ITU 492,241 2,573 494,814 35,65 
JUNDIAÍ 47,141 0,000 47,141 3,40 
MAIRINQUE 50,978 0,000 50,978 3,67 
PIRAPORA DO BOM JESUS 27,325 0,000 27,325 1,97 
PORTO FELIZ 53,757 1,305 55,063 3,97 
SALTO 78,496 1,994 80,490 5,80 
SANTANA DE PARNAÍBA 24,121 0,000 24,121 1,74 

5 Médio Tietê Superior 

Emersa 
1.381,859 

Submersa 
6,206 

Total 
1.388,065 

SÃO ROQUE 170,894 0,000 170,894 12,31 
ALUMÍNIO 14,315 1,315 15,630 1,69 
COTIA 79,044 0,000 79,044 8,55 
IBIÚNA 567,040 11,360 578,400 62,56 
MAIRINQUE 46,712 0,000 46,712 5,05 
PIEDADE 14,143 2,387 16,530 1,79 
SÃO ROQUE 113,344 0,000 113,344 12,26 
VARGEM GRANDE 
PAULISTA 27,211 0,000 27,211 2,94 
VOTORANTIM 39,213 8,413 47,627 5,15 

6. Alto Sorocaba 

Emersa 
901,022 

Submersa 
23,476 

Total 
924,498 

        
    Total 11.582,953 244,871 11.827,824  

 

3.3.3 Sub-Bacias do rio Sorocaba (3, 4 e 6) 

São as sub-bacias do baixo, médio e alto Sorocaba, respectivamente. Apresentam  

altitudes variando desde um pouco abaixo de 500 m, junto à foz no rio Tietê, na sub-bacia 

3,  até acima da cota 1200 m, nas terras mais altas da região sul da sub-bacia 6. 

A sub-bacia 3, situada no sul-sudoeste da UGRHI, é representada pela bacia do rio   

Sorocaba,  na sua porção mais baixa. Seus principais afluentes, pela margem esquerda, 
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são os rios Sarapuí e Tatuí e o ribeirão Guarapó e, pela margem direita, o ribeirão do 

Cerquilho Velho. A sub-bacia faz limite a oeste com a Bacia do Alto Paranapanema 

(UGRHI 14).Tatuí é o maior núcleo urbano desta sub-bacia, seguido de Piedade, Salto de 

Pirapora e Laranjal Paulista. 

A Sub-bacia 4 é constituída pela bacia do Rio Sorocaba na sua porção média, e 

está localizada na porção centro-sul da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê. Os principais 

afluentes do rio Sorocaba na sub-bacia são, pela margem esquerda, o rio Ipanema e, pela 

margem direita, o rio Pirajibu. Sorocaba é o maior e mais importante centro urbano desta 

Sub-bacia, assim como da UGRHI. 

A Sub-bacia 6,  localizada no extremo sudeste da UGRHI, é representada pela 

bacia do alto curso do rio Sorocaba, a montante do eixo da barragem da represa de 

Itupararanga. As principais drenagens são os rios Sorocabuçu e Sorocamirim, 

formadores do rio Sorocaba e represa de Itupararanga. O principal centro urbano da 

sub-bacia é Ibiúna. 

3.4 Municípios que Compõem a UGRHI 

A Bacia Hidrográfica do Sorocaba/Médio Tietê conta com 34 municípios cuja sede 

situa-se em sua área (Tabela 3.3). Destes, 22 estão totalmente dentro da área da Bacia, 

enquanto que 11 municípios apresentam parte de suas áreas em UGRHIs adjacentes. 

Registre-se que Salto é considerado como integrante também da UGRHI 5, ou seja, 

com sede em duas UGRHIs sendo o único caso de município que integra duas UGRHIs no 

Estado. Por outro lado, 20 municípios com sede em outras UGRHI apresentam parte de suas 

áreas dentro da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê. A Figura 3.3 apresenta a localização dos 34 

municípios com sede na Bacia e os 20 municípios com sede em outra UGRHI, mas com 

parte da sua área na UGRHI 10. Os municípios estão numerados em ordem alfabética.  
Tabela 3.3 – Os 34 municípios com sede na UGRHI e distribuição de suas áreas. 

Área do Município na UGRHI 10 (km²) 
Área do 

Município fora 
da UGRHI 10 MUNICÍPIO 

EMERSA SUBMERSA % SUBTOTAL km² % 

TOTAL 
(km²) 

Alambari 159,190 0,000 100,0 159,190 0,000 0,0 159,190
Alumínio 82,177 1,562 100,0 83,739 0,000 0,0 83,739
Anhembi 608,914 51,847 89,7 660,761 75,702 10,3 736,463
Araçariguama 146,331 0,000 100,0 146,331 0,000 0,0 146,331
Araçoiaba da Serra 255,091 0,459 100,0 255,550 0,000 0,0 255,550
Bofete 470,207 0,000 72,0 470,207 183,152 28,0 653,360
Boituva 249,014 0,000 100,0 249,014 0,000 0,0 249,014
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continua... 

Área do Município na UGRHI 10 (km²) 
Área do 

Município fora 
da UGRHI 10 MUNICÍPIO 

EMERSA SUBMERSA % SUBTOTAL km² % 

TOTAL 
(km²) 

Botucatu 749,326 46,668 53,7 795,994 686,880 46,3 1482,874
Cabreúva 134,123 0,000 51,6 134,123 125,683 48,4 259,807
Capela do Alto 169,981 0,000 100,0 169,981 0,000 0,0 169,981
Cerquilho 127,758 0,000 100,0 127,758 0,000 0,0 127,758
Cesário Lange 190,189 0,000 100,0 190,189 0,000 0,0 190,189
Conchas 457,541 10,702 100,0 468,243 0,000 0,0 468,243
Ibiúna 567,040 11,360 54,6 578,400 481,288 45,4 1059,689
Iperó 170,565 0,375 100,0 170,940 0,000 0,0 170,940
Itu 565,512 2,573 88,8 568,085 71,896 11,2 639,981
Jumirim 55,964 0,774 100,0 56,738 0,000 0,0 56,738
Laranjal Paulista 380,368 6,395 100,0 386,763 0,000 0,0 386,763
Mairinque 209,757 0,000 100,0 209,757 0,000 0,0 209,757
Pereiras 222,156 0,000 100,0 222,156 0,000 0,0 222,156
Piedade 481,112 2,387 64,9 483,499 262,036 35,1 745,536
Porangaba 266,565 0,000 100,0 266,565 0,000 0,0 266,565
Porto feliz 550,047 6,516 100,0 556,563 0,000 0,0 556,563
Quadra 205,033 0,000 100,0 205,033 0,000 0,0 205,033
Salto 78,496 1,994 60,0 80,490 53,768 40,0 134,258
Salto de Pirapora 280,312 0,000 100,0 280,312 0,000 0,0 280,312
São Roque 284,238 0,000 92,4 284,238 23,316 7,6 307,553
Sarapuí 293,395 0,000 82,8 293,395 61,067 17,2 354,463
Sorocaba 449,123 0,000 100,0 449,123 0,000 0,0 449,122
Tatuí 524,156 0,000 100,0 524,156 0,000 0,0 524,156
Tietê 310,006 10,122 81,6 320,128 72,380 18,4 392,509
Torre de Pedra 71,303 0,000 100,0 71,303 0,000 0,0 71,303
Vargem Grande Paulista 27,211 0,000 81,2 27,211 6,301 18,8 33,512
Votorantim 175,586 8,413 100,0 183,999 0,000   183,998
Total 9967,785 162,149 3073,1 10129,934 2103,471 326,9 12233,406

 

3.4.1 Municípios com sede em outra UGRHI 

Conforme mostra a Figura 3.3, são 20 os municípios com sede em outra Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos que possuem parte de suas áreas na Bacia do 

Sorocaba/Médio Tietê. Na Tabela 3.4 são listados estes vinte municípios, a área total de 

cada um e a parcela da área destes na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, além da área 

submersa, quando existente. 
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MUNICÍPIOS  COM ÁREA 
NA  UGRHI

 5 - ARAÇOIABA DA SERRA
 6 - BOFETE
 7 - BOITUVA
 8 - BOTUCATU
 9 - CABREÚVA
10 - CAPELA DO ALTO
11 - CERQUILHO
12 - CESÁRIO LANGE
13 - CONCHAS
14 - IBIÚNA
15 - IPERÓ
16 - ITU
17 - JUMIRIM
18 - LARANJAL PAULISTA
19 - MAIRINQUE

20 - PEREIRAS
21 - PIEDADE
22 - PORANGABA
23 - PORTO FELIZ
24 - QUADRA
25 - SALTO (*)
26 - SALTO DE PIRAPORA
27 - SÃO ROQUE
28 - SARAPUÍ
29 - SOROCABA
30 - TATUÍ
31 - TIETÊ
32 - TORRE DE PEDRA
33 - VARGEM GRANDE PAULISTA
34 - VOTORANTIM

MUNICÍPIOS COM SEDE NA UGRHI

(*) - sede parcialmente
na UGRHI 10

 1 - BARRA BONITA
 2 - CAJAMAR
 3 - COTIA
 4 - DOIS CÓRREGOS
 5 - ELIAS FAUSTO
 6 - GUAREÍ
 7 - IGARAÇÚ DO TIETÊ
 8 - INDAIATUBA
 9 - ITAPETININGA
10 - ITAPEVI

11 - JUNDIAÍ
12 - MINEIROS DO TIETÊ
13 - PILAR DO SUL
14 - PIRACICABA
15 - PIRAPORA DO BOM JESUS
16 - RAFARD
17 - RIO DAS PEDRAS
18 - SALTINHO
19 - SANTANA DE PARNAÍBA
20 - SÃO MANUEL

MUNICÍPIOS DE OUTRAS UGRHIs
COM ÁREA NA BACIA

 1 - ALAMBARI
 2 - ALUMÍNIO
 3 - ANHEMBI
 4 - ARAÇARIGUAMA

 
Figura 3.3 - Localização dos 54 municípios com área na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê. 

Tabela 3.4 - Municípios pertencentes a outras Bacias e com área na UGRHI 10. 

Área do Município na UGRHI 10 (km²) Área do Município 
fora da UGRHI 10 MUNICÍPIO 

EMERSA SUBMERSA % SUBTOTAL km² % 

TOTAL 
(km²) 

Barra Bonita 36,8560 8,2250 30,0 45,0810 105,0966 70,0 150,1780
Cajamar 11,6140 0,0000 9,0 11,6140 116,7422 91,0 128,3560
Cotia 79,0440 0,0000 24,4 79,0440 244,8466 75,6 323,8910
Dois Córregos 25,5035 6,7545 5,1 32,2580 600,3014 94,9 632,5590
Elias Fausto 95,5704 0,3336 47,6 95,9040 105,5674 52,4 201,4710
Guareí 25,3100 0,0000 4,5 25,3100 540,9495 95,5 566,2600
Igaraçu do Tietê 25,5447 2,3833 28,9 27,9280 68,6891 71,1 96,6180
Indaiatuba 46,2380 0,0000 14,9 46,2380 264,3262 85,1 310,5640
Itapetininga 203,6030 0,0000 11,4 203,6030 1588,4759 88,6 1792,0790
Itapevi 3,0290 0,0000 3,3 3,0290 88,3239 96,7 91,3530
Jundiaí 47,1410 0,0000 10,9 47,1410 384,8279 89,1 431,9690
Mineiros do Tietê 109,9865 14,5695 58,8 124,5560 87,3358 41,2 211,8920
Pilar do sul 62,6910 0,0000 9,2 62,6910 619,7039 90,8 682,3950
Piracicaba 334,0867 6,8443 24,9 340,9310 1028,5804 75,1 1369,5110
Pirapora do Bom Jesus 27,3250 0,0000 25,2 27,3250 80,9322 74,8 108,2570
Rafard 35,7390 0,0000 27,0 35,7390 96,7324 73,0 132,4710
Rio das Pedras 8,5180 0,0000 3,8 8,5180 218,4210 96,2 226,9390
Saltinho 72,7880 0,0000 71,8 72,7880 28,6168 28,2 101,4040
Santana de Parnaíba 24,1210 0,0000 13,1 24,1210 159,6952 86,9 183,8160
São Manuel 340,4588 43,6122 59,0 384,0710 266,9701 41,0 651,0410
Total 1615,1677 82,7223 482,8 1697,8900 6695,1345 1517,2 8393,0240
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3.5 Municípios e Regiões Administrativas 

Os municípios com área na UGRHI 10 distribuem-se em quatro Regiões 

Administrativas do Estado de São Paulo: Sorocaba, Campinas, Bauru e Região 

Metropolitana de São Paulo. 

A Região Administrativa de Sorocaba compreende 35 municípios com área na 

UGRHI, sendo 32 com sede na própria Bacia do Sorocaba/Médio Tietê e 3 com sede em 

outras UGRHIs, enquanto que a Região Administrativa de São Paulo contém 6 municípios 

com área na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, sendo 1 com sede nesta e 5 com sede em 

outra Unidade Hidrográfica. 

A Região Administrativa de Campinas compreende 8 municípios com área na 

UGRHI, sendo 1 com sede na própria Bacia do Sorocaba/Médio Tietê e 7 com sede em 

outra UGRHI. 

A Região Administrativa de Bauru contém cinco municípios, todos com sede em 

outra Unidade Hidrográfica. A Figura 3.4 apresenta a distribuição dos 54 municípios que 

possuem área (total ou em parte) na UGRHI 10, com a indicação da Região 

Administrativa a que pertence. 

BAURU
CAMPINAS
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
SOROCABA

REGIÃO  ADMINISTRATIVA

 
Figura 3.4 - Distribuição dos municípios com área na UGRHI 10 por Regiões 
Administrativas do Estado de São Paulo. 
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3.6 Municípios e Regiões de Governo 

São 8 as Regiões de Governo em que se distribuem os 54 municípios com área na 

Bacia do Sorocaba/Médio Tietê: Botucatu, Itapetininga, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, 

Piracicaba, Jaú e São Paulo (Figura 3.5). 

A Região de governo de Sorocaba contém 17 municípios com área na UGRHI/10, 16 

com sede na própria UGRHI (Jumirim, Tietê, Porto Feliz, Itu, Salto, Iperó, Sorocaba, 

Alumínio, São Roque, Araçariguama, Mairinque, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, 

Votorantim, Piedade e Ibiúna) e Pilar do Sul, com sede na UGRHI 14. 

A Região de Governo de Botucatu contém 9 municípios do extremo oeste-noroeste da 

UGRHI 10, 8 deles com sede na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê: Anhembi, Botucatu, 

Bofete, Conchas, Laranjal Paulista, Pereiras, Porangaba e Torre de Pedra. São Manoel 

tem sede na Bacia do Tietê/Jacaré. A Região de Governo de Jaú contém 4 municípios, 

que apresentam área na região noroeste da UGRHI 10, cuja sede situa-se na UGRHI 13 

(Tietê/Jacaré): Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Mineiros do Tietê e Dois Córregos. 

A Região de Governo de Itapetininga contém 10 municípios com área na porção 

sul-sudoeste da UGRHI, sendo 8 com sede na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê (Alambari, 

Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Sarapuí, Quadra e Tatuí) e 2 com 

sede na Bacia do Alto Paranapanema (Itapetininga e Guareí). 

A Região de Governo de Piracicaba engloba 5 municípios com área na porção norte-

nordeste da UGRHI 10 (Elias Fausto, Piracicaba, Rafard, Saltinho e Rio das Pedras, 

todos com sede na UGRHI 5 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí). 

A Região de Governo de Campinas engloba Indaiatuba, com sede na UGRHI 5 

(Piracicaba/Capivari/Jundiaí), que apresenta área na UGRHI 10. 

A Região de Governo de São Paulo contém 6 municípios com área na UGRHI 10, 

sendo que Vargem Grande Paulista tem sede nela e os outros 5 (Cajamar, Santana de 

Parnaíba, Cotia, Pirapora do Bom Jesus e Itapevi), têm sede na UGRHI 6 (Alto Tietê). 

A Região de Governo de Jundiaí contém 2 municípios: Cabreúva, com sede na 

UGRHI 10, e Jundiaí, com sede na UGRHI 5. 

 



IPT     Relatório Técnico no 80 401-205 - 18 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

BAURU
SF.22-Z-B

ITAPETININGA
SF.22-Z-D SÃO PAULO

SF.23-Y-C

CAMPINAS
SF.23-Y-ACAMPINAS

SF.23-Y-A
CAMPINAS
SF-23-Y-A

48°00´ 46°30´
24°00´

23°00´

46°30´
22°00´

24°00´

23°00´

49°30´

48°00´
22°00´

49°30´

 
Figura 3.6 - Articulação das Folhas 1:250.000 utilizadas na 
preparação da base cartográfica da UGRHI 10. 

BOTUCATU
CAMPINAS
ITAPETININGA
JAÚ
JUNDIAÍ
PIRACICABA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
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REGIÃO  DE  GOVERNO

 

Figura 3.5 - Distribuição dos 54 municípios com área na UGRHI-10 por 
Regiões de Governo do Estado de São Paulo. 

3.7 Material Cartográfico Utilizado 

Na preparação da base cartográfica da Bacia (Desenho 1) foram utilizadas as 

cartas planialtimétricas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na 

escala 1:250.000, folhas: 

Bauru (SF.22-Z-B), 

Itapetininga (SF.22-Z-D), 

Campinas (SF.23-Y-A) e São 

Paulo (SF.23-Y-C). A 

Figura 3.6 apresenta a 

articulação destas cartas e a 

porção da área da UGRHI a 

que correspondem. 

A malha viária da área da 

Bacia foi complementada 

com o Mapa Rodoviário do 
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Estado de São Paulo, editado pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER da 

Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, edição de 2002. 

Na Figura 3.7 encontra-se indicada a articulação do conjunto das folhas 1:50.000 

que cobrem toda a área da UGRHI, com os nomes de cada uma na área da Bacia. Folhas 

deste conjunto foram utilizadas para complementação e/ou esclarecimento de dúvidas 

quando da elaboração da base cartográfica do Desenho 1. 
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Figura 3.7 - Articulação das folhas 1:50.000 do IBGE na área da UGRHI 10. 
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4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Neste item apresentam-se as descrições relativas aos temas geologia (4.1), 

geomorfologia (4.2), pedologia (4.3) e hidrometeorologia (4.4). 

4.1 Geologia 

A área da UGRHI está situada na sua porção leste sobre rochas pré-cambrianas 

do embasamento cristalino, geralmente de médio a alto grau metamórfico e complexa 

estrutura policíclica. Na porção centra l e oeste-noroeste as rochas pré-cambrianas 

estão sob sedimentos da Bacia do Paraná e coberturas cenozóicas, em contato erosivo. 

A geologia da área de estudo é constituída por rochas de idades variando desde o 

Pré-Cambriano até o Cenozóico. A Bacia é composta pelas seguintes unidades 

estratigráficas: Embasamento Cristalino, Grupo Tubarão (Formações Itararé e Tatuí), 

Grupo Passa Dois (Formações lrati e Corumbataí), Grupo São Bento (Formações 

Pirambóia, Botucatu e Serra Geral), Grupo Bauru (Formação Marília) e Sedimentos 

Cenozóicos. 

No Desenho 2 apresenta-se o Mapa Geológico da área da UGRHI na escala 

1:250.000, compilado das diversas fontes referidas a seguir. 

4.1.1 Considerações sobre as fontes de dados 

A região da UGRHI é enfocada no Mapa Geológico do Estado de São Paulo em 

1:500.000 (IPT 1981) que, embora elaborado há mais de 20 anos, ainda é referência 

importante de cartografia geológica para o Estado. 

Toda a área da UGRHI, situada a leste do meridiano 48º e que pertence à Folha 

São Paulo na escala 1:250.000, conta com mapa geológico elaborado pelo IPT (1995), 

mesma escala de apresentação do Mapa Geológico da UGRHI (Desenho 2), de forma 

que a compilação efetuada teve como fonte principal aquele mapa. 

Em toda a área da UGRHI utilizou-se informações do Mapa Geológico (IPT 1981), 

em conjunto com trabalhos de teses e dissertações, tanto mestrado quanto doutorado, 

artigos e periódicos, atualizando e complementando informações e dados. 

Complementações também foram efetuadas com dados do Mapa Geológico do 

Estado de São Paulo na escala 1:750.000, elaborado pela CPRM (PERROTA et al., 

2005), principalmente das suítes graníticas do embasamento cristalino. 
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4.1.2 Pré-Cambriano 

A área compreendida pelo pré-cambriano na UGRHI 10 está localizada na porção 

Leste e Sudeste da região, limitada à oeste pelas cidades Salto de Pirapora, Sorocaba 

e Salto. 

A história tectono-metamórfica está relacionada possivelmente ao 

Paleoproterozóico ou mais antigo (ARTUR 1988, TASSINARI et al 1988) e retrabalhado 

posteriormente, durante a orogênese brasiliana. 

O Pré-Cambriano está dividido em Arqueano (4,5-2,5 Ga), Paleoproterozóico  

(2,5 -1,6 Ga), Mesoproterozóico (1,6-1,0 Ga) e Neoproterozóico (1,0-0,54 Ga), segundo a 

IUGS (1989). 

Nas unidades representativas do Paleoproterozóico estão presentes rochas do 

Complexo Amparo/Itapira, enquanto que as unidades do Neoproterozóico são 

representadas pelas rochas dos Grupos São Roque e Açungui, Complexo Embu e as 

suítes graníticas intrusivas. 

O Embasamento Cristalino ocupa a porção leste e sudeste da área de estudo. Na 

região ocorrem três unidades principais cristalinas Pré-Cambrianas: 

•Complexo metamórfico supracrustal de baixo grau metamórfico (fácies xisto verde), 

constituído por metassedimentos (metarritmito, metassiltito, meta-arenito, meta-argilito e urna 

pequena ocorrência de mármore impuro) representados pelos Grupos Açungui e São Roque. 

Nos arredores de Alumínio, metavulcânicas básicas podem ser de natureza infracrustal. 

•Complexo metamórfico supra e infracrustal de médio e alto grau metamórfico, 

constituído de xistos, gnaisses, anatexitos e migmatitos diversos, essencialmente das 

fácies anfibolito. Essas rochas foram submetidas a diversos eventos deformacionais e 

metamórficos. 

•Complexos granitóides de extensão e composição diorítica e granítica que cortam 

tanto o complexo de baixo, como o de médio e alto grau metamórfico. 

As estruturas tectônicas mais significativas na área de ocorrência do cristalino são 

as Zonas de Cisalhamento de Jundiuvira e Taxaquara, ambas de direção NEE. Registre-

se que a Zona de Cisalhamento de Jundiuvira apresenta flexão para NW, contornando 

aproximadamente a área de Cabreúva, a sul desta cidade. Diversas outras estruturas 

menores estão presentes na área, como as zonas de cisalhamento de Caucaia, de 

Moreiras, de Pirapora e de Araçariguama, esta última de direção NNW, enquanto que as 
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demais são de direção NEE. 

4.1.2.1 Complexo Amparo/Itapira 

O Complexo Amparo está localizado na área nordeste da UGRHI, de pequena 

extensão, próximo à cidade de Cabreúva. 

O embasamento na área estudada é constituído por rochas gnáissico-migmatíticas, 

metassedimentos pelíticos e psamíticos plataformais intercalados com vulcânicas básicas 

(SANTORO 1984), designado como Complexo Itapira por BATISTA et al. (1986), 

OLIVEIRA et al. (1986), HACKSPACHER et al. (1988), ou Grupo Amparo por HASUI et al. 

(1978) e SANTORO (1984), a norte da Zona de Cisalhamento Itu-Jundiuvira. 

As rochas do Complexo Amparo são associações de rochas de médio a alto grau 

metamórfico. Na região estão presente biotita gnaisses com grau variável de 

migmatização, associados a migmatitos de estruturas diversas, com intercalações não 

individualizadas de quartzitos, xistos, anfibolitos, gonditos e metaultrabasitos. Há também 

quartzitos feldspáticos micáceos e granatíferos com intercalações de biotita xistos e 

subordinadamente filitos e gonditos. 

4.1.2.2 Grupo São Roque 

O Grupo São Roque ocorre na porção sudeste da UGRHI, ocupando 

aproximadamente 50% da área de ocorrência do embasamento cristalino, entre as zonas 

de cisalhamento de Jundiuvira e Taxaquara. Essas zonas de cisalhamento dão o caráter 

de discordância tectônica com as unidades dos Complexos Amparo/Itapira e Embu, 

respectivamente. 

Composto por rochas de baixo grau metamórfico (fácies xisto verde), é constituído 

por metassedimentos diversos, incluindo metapelitos, filitos, quartzo filitos e filitos 

grafitosos em sucessão rítmica, com lentes de quartzito, metassiltitos, 

metaconglomerados e metarcóseos, e, mais raramente, de metacalcários, 

metagrauvacas, metadolomitos e de rochas cálcio-silicáticas. 

4.1.2.3 Suítes Graníticas Intrusivas 

São dois grandes grupos de suítes graníticas que ocorrem na área da UGRHI: a 

Suíte Granítica sin a tardi-Tectônica e a Suíte Granítica pós-Tectônica. 
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4.1.2.3.1 Suíte Granítica Sin a Tardi-Tectônica 

Esta suíte caracteriza-se por apresentar biotita-hornblenda granitos e granodioritos, 

porfiríticos e/ou equigranulares, de coloração em geral cinza, com enclaves de 

microgranito e de gnaisses. 

Na área da UGRHI, é representada pelos corpos de Itaqui, São Roque, Sorocaba, 

São Francisco, Agudos Grandes, Piedade, Ibiúna, Itapevi e Caucaia, como pode ser 

observado no Desenho 2. 

De acordo com GODOY (1989), o maciço Sorocaba compreende as rochas 

monzograníticas leucocráticas, granitos tipo I pós-colisionais, associados ao falhamento 

Jundiuvira. 

O Maciço Sorocaba é composto dominantemente por associações monzograníticas 

a sienograníticas e localmente granodioríticas, com tendência cálcio-alcalina de médio a 

alto potássio, peraluminosa, sendo classificado como granito de alta profundidade (série 

4c), com base em dados de tipologia do zircão (GODOY e FIGUEIREDO 1991), com 

temperatura de cristalização da ordem de 800 a 850°C. 

O maciço São Francisco delimita-se a sul pela falha de Pirapora, compreende 

rochas monzo a sienograníticas, por vezes com textura rapakivi, coloração acinzentada, 

granulação grossa, inequigranular, com mineralizações de fluorita e de metálicos junto às 

encaixantes (PIRES et al. 1990). 

O maciço Piedade, delimitado pela falha Taxaquara, compõe-se de granito róseo 

acinzentado, de granulação média, inequigranular, e granito róseo acinzentado de 

granulação grossa, porfirítico (PIRES et al. 1990). 

4.1.2.3.2 Suíte Granítica Pós-Tectônica 

Esta suíte constitui-se de biotita-muscovita granitos, em geral róseos, inequi a 

equigranulares, por vezes porfiríticos, e está representada na área da UGRHI pelos 

granitos Itu (Complexo), Terra Nova, Pirapora, Araçoiaba e Pilar do Sul. 

Segundo VLACK (1990), o Complexo Itu possui dezenas de plútons e complexos 

granitóides tardi a pós-orogênicos (~640-580 Ma). É constituído por granitóides porfiríticos 

cálcio-alcalinos, sienogranitos e biotita monzogranitos inequigranulares. Situado na região 

sudeste do Estado de São Paulo, junto à borda leste da Bacia do Paraná, ocupa porções 

do extremo leste da área da UGRHI. 
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GALEMBECK (1991) efetuou mapeamento faciológico e caracterizou este complexo 

como constituído por quatro intrusões distintas: Salto, Cabreúva, Indaiatuba e Itupeva. 

O Complexo Itu está em contato intrusivo na sua porção leste no Complexo Itapira, 

e na sua porção oeste encontra-se coberto pelos sedimentos do Subgrupo Itararé 

(Bacia do Paraná). 

4.1.3 Bacia do Paraná 

Grande parte do Estado de São Paulo está sobre a porção nordeste da Bacia do 

Paraná, e a UGRHI 10 apresenta aproximadamente 80% de sua área com ocorrência de 

rochas desta unidade geotectônica. A Bacia do Paraná foi formada a partir do Siluriano, 

caracterizada por uma subsidência intermitente oscilatória, permitindo a acumulação de 

grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills de diabásio, podendo 

ultrapassar 5.000 m. 

4.1.3.1 Considerações de ordem tectônica 

A Bacia do Paraná caracteriza-se como um homoclinal, mostrando uma deflexão 

na direção aproximadamente leste-oeste, com mergulho suave de 1,5º em direção à calha 

do rio Paraná. Na região do Médio Tietê, o homoclinal encontra-se orientado 

aproximadamente norte-sul, com mergulhos inferiores a 2º para oeste-noroeste, atingindo, 

localmente, valores relativamente altos, em decorrência do tectonismo associado aos 

derrames basálticos e às intrusões de sills de diabásio. 

De forma geral, o comportamento das camadas, tanto em espessura quanto em 

mergulho, apresenta-se bastante uniforme, quando não sofre perturbações tectônicas 

como conseqüencia de intrusões do tipo sill ou dique. 

A alcalina de Ipanema ocorre injetada nos sedimentos do Subgrupo Itararé, que 

sofreram diminuição de espessura e ficaram marcados por urna série de falhas anelares. 

Na região de Anhembi, existe um alto estrutural delimitado por falhas de direção 

NW-SE e NE-SW. Na região de Porangaba, foi identificado um pequeno horst expondo os 

folhelhos da Formação Irati dentro dos sedimentos da Formação Corumbataí. 

4.1.3.2 Grupo Tubarão 

A deposição deste grupo inicia-se no final do Carbonífero, começo do Permiano, e 

materializa a implantação da bacia neopaleozóica no continente gondwânico, 
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peneplanizado, então dominado por uma paisagem glacial em contínua transformação 

marinha. 

Também denominado Supergrupo Tubarão, em virtude da individualização de 

formações na unidade Itararé, que passou então à categoria de Subgrupo, subdivide-se 

em dois ciclos: o inferior, glacial, representado pelo Subgrupo Itararé, e o superior, pós-

glacial, representado pela Formação Tatuí. 

4.1.3.2.1 Subgrupo Itararé 

No Estado de São Paulo, apresenta-se como uma complexa associação de 

variadas litofácies, quase todas dendríticas, localmente podendo ocorrer camadas 

delgadas de carvão, como em Cerquilho, e calcário. Localiza-se em uma extensa faixa 

central da UGRHI, limitada a leste pelos municípios de Sorocaba e Salto de Pirapora e a 

oeste pelos municípios de Jumirim e Cerquilho, a norte, e Tatuí, a sul. 

É constituído predominantemente de arenitos finos a grosseiros, lamitos e 

diamictitos, nas partes superior e inferior, enquanto a parte média é constituída por 

arenitos finos, siltitos e lamitos. Os arenitos são em geral feldspáticos ou arcosianos e 

formam corpos psamíticos com estruturas sedimentares singenéticas, como marcas 

onduladas, marcas de sola, estratificação cruzada gradacional, além de estruturas 

devidas a deformações plásticas penecontemporâneas à deposição. 

Os sedimentos do Subgrupo Itararé, de idade permocarbonífera, na região do 

médio Tietê, conforme PERINOTTO (1987) correspondem a argilitos localmente 

arenosos, por vezes conglomeráticos, com intercalações lenticulares de arenitos muito 

finos e carbonatos; é piritoso, com presença de raros fragmentos de matéria orgânica 

dispersos e intercalações de ritmitos de siltito cinza e argilito preto, com lentes 

decimétricas de arenito fino, com seixos dispersos. 

PETRI (1992) classifica os sedimentos depositados do Supergrupo Itararé, na 

região do Médio Tietê, como uma seqüência retrogradacional de um episódio 

transgressivo marinho. Esta seqüência foi dividida em duas grandes unidades: Formação 

Itu e Formação Capivari, sendo o contato entre essas duas formações transicional. 

Segundo este mesmo autor, exceto por repetições causadas por falhamentos regionais, a 

espessura do Subgrupo Itararé, na área de afloramento entre Tietê e Itu, não deve 

exceder muito a 300 m. 
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Os arenitos flúvio-deltaicos da área de Cerquilho-Tietê, designados como 

Formação Tietê por FÚLFARO et alli. (1984), correspondem aos depósitos da Formação 

Itu (basal). Estes depósitos podem ser mapeados em continuidade lateral com os arenitos 

da Formação Itu (na região de Salto/Itu), na área da calha do rio Tietê. 

Os diamictitos são os termos litológicos mais característicos do Itararé, estando 

direta ou indiretamente ligados aos processos glaciais ocorridos: são corpos de formas e 

dimensões variadas, com espessuras de metros a várias dezenas, às vezes mais de 

centenas de metros. Compõem-se de clastos de diversas litologias, formas e dimensões, 

caoticamente dispersos em matriz abundante. 

As maiores espessuras do Subgrupo, aflorantes, são encontradas nas áreas 

meridionais do Estado, onde alcançam cerca de 1.100 m; em sondagens na depressão 

deposicional do centro-oeste do Estado foram encontradas espessuras de 1.311 m. Para 

nordeste, ao longo da faixa de afloramentos, essas espessuras reduzem-se por se tratar 

da borda da bacia. 

Os sedimentos do Subgrupo Itararé assentam-se em discordância sobre os 

arenitos Devonianos da Formação Fumas, que não ocorre na área da UGRHI, ou 

diretamente sobre o Embasamento Cristalino. 

Representaria uma seqüência sedimentar depositada num ambiente marinho ou 

flúvio-lacustre durante um ciclo glacial. Litologicamente apresenta-se como ciclos e 

mostra rápida mudança de fácies lateralmente; constitui boa parte da região de estudo. 

4.1.3.2.2 Formação Tatuí 

PETRI (1992) correlaciona a Formação Tatuí ao máximo de transgressão marinha. 

Na área, está representada por ritmitos com grande continuidade lateral e sobrepõem-se 

aos sedimentos do Subgrupo Itararé, na região de Tatuí, por contato transicional. 

Segundo o IPT (1981), a Formação Tatuí é predominantemente constituída de 

siltitos, subordinadamente ocorrem camadas de arenitos, calcários,folhelhos e sílex. Na 

base, a Formação apresenta relações de discordância erosiva com a maioria das 

unidades do Itararé, podendo ocorrer, localmente, conglomerado basal, ou ainda mostrar 

brusca mudança litológica. 

Assentada sobre o Subgrupo Itararé, marca o início do ciclo Pós-Glacial no 

Permiano Superior. Essa unidade corresponde a uma transgressão marinha, sendo 

representada, no membro inferior, por siltitos e arenitos muito finos de cor marrom 
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avermelhada e, no membro superior, por siltitos de cores claras, amarelas e esverdeadas, 

intercalando corpos acanalados de arenitos. 

Aflora numa faixa contínua em arco desde Taquarituba até Laranjal Paulista. 

4.1.3.3 Grupo Passa Dois 

O Grupo Passa Dois, de acordo com CANUTO (2000), é dividido em formações e  

membros, representando variação de litofácies separadas por inconformidades ou 

conformidades correlatas. 

O Grupo Passa Dois é representado pelas unidades permianas superiores tendo, 

na base, o Subgrupo Irati, e, sobrepostas, as formações Serra Alta, Teresina, Rio do 

Rasto (não aflorante na área) e Corumbataí (correspondente lateral das formações Serra 

Alta e Teresina). 

Na área da UGRHI, o Grupo Passa Dois é representado pelas formações Irati, 

Serra Alta, Teresina e Corumbataí (Desenho 2). 

4.1.3.3.1 Subgrupo Irati 

HACHIRO (1993) divide o Subgrupo Irati em Formação Taquaral (basal), 

caracterizada pela presença de folhelhos síltico-argilosos, não betuminosos e 

acinzentados, localmente com intercalações de delgadas lentes carbonáticas e nódulos 

de sílex, e Formação Assistência, caracterizada pela presença de dolomitos intercalados 

com folhelhos betuminosos, cinza-escuro a preto, com ocorrência de evaporitos. 

O Subgrupo Irati aflora numa faixa sobre os sedimentos da Formado Tatuí, tendo 

uma extensão de até 25 km na região das cidades de Cesário Lange, Quadra e Tatuí; 

apresenta espessura média de 35 km. 

A Formação Taquaral é de natureza predominantemente pelítica, constituída por 

argilitos, folhelhos de cor cinza clara a escura e siltitos. Na base, em São Paulo, pode 

ocorrer camada delgada de arenito de granulação fina a grossa, seixoso, ou 

conglomerado com seixos de sílex e quartzo, além de dentes e fragmentos de escama de 

peixe e restos de crustáceos. 

A Formação Assistência apresenta litologia mais variada, destacando-se a 

presença de dolomitos e calcários parcialmente dolomitizados e folhelhos 

pirobetuminosos e piritosos. Predomina a estratificação plano-paralela, regular, às vezes 

rítmicas, com alternância de carbonato e folhelho. 
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4.1.3.3.2 Formação Serra Alta 

A Formação Serra Alta apresenta-se, no Estado de São Paulo, conforme IPT 

(1981), como um pacote de folhelhos idênticos aos da Formação Taquaral, com argilitos e 

siltitos de cor cinza a preta, com concreções carbonáticas e laminação horizontal 

predominante. 

O contato basal entre a Formação Serra Alta e a Formação Irati é concordante, o 

contato de topo com a Formação Teresina é gradacional, podendo alternar-se litossomas 

de ambas.  

4.1.3.3.3 Formação Teresina 

A Formação Teresina, de acordo com ALMEIDA e MELO (1981), é caracterizada 

como uma alternância de lâminas, camadas delgadas e bancos de folhelhos, argilitos, 

siltitos e, localmente, arenitos finos. 

Apresenta como estruturas sedimentares mais comuns marcas onduladas, gretas 

de contração, laminação flaser e plano-paralela. Os contatos com as Formações Serra 

Alta (sotoposta) e Rio do Rasto (sobreposta) são transicionais, com a presença de fósseis 

marinhos como bivalves, restos de peixes, conchostráceos, ostracodes, plantas e 

palinomorfos. 

4.1.3.3.4 Formação Corumbataí 

A Formação Corumbataí, em seu contato basal com o Subgrupo Irati, apresenta-se 

concordante, mas seu contato superior com a Formação Pirambóia (Grupo São Bento) é 

marcado por uma discordância erosiva. 

Segundo ALMEIDA e MELO (1981), a Formação Corumbataí apresenta, em sua 

porção inferior, argilitos, siltitos e folhelhos cinzentos arroxeados ou avermelhados, com 

intercalações de bancos carbonáticos, silexitos e camadas de arenitos finos. É 

relativamente rica em fósseis de idade do período Permiano, estando presentes bivalves, 

ostracodes, conchostráceos, peixes e restos vegetais. 

Observam-se estruturas sedimentares do tipo estratificação plano-paralela, cruzada 

de baixo ângulo, estruturas flaser, estratificação rítmica, marcas onduladas, fraturas de 

ressecamento e brechas intraformacionais. 
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A Formação apresenta-se com espessura normalmente inferior a 150 m, que se 

reduz para norte, até se anular próximo ao limite com Minas Gerais. 

É caracterizada por arenitos muito finos, siltitos, lamitos e folhelhos com níveis de 

calcário oolíticos. Os siltitos e os folhelhos apresentam laminação paralela, estruturas 

“flazer” e fendas de ressecamento, enquanto os arenitos apresentam estratificação 

cruzada de pequeno porte e marcas onduladas. Um afloramento importante, no meio da 

Formação Pirambóia, aparece na região de Anhembi, onde a Formação fica exposta em 

conseqüência de um horst bem evidenciado pelas numerosas falhas adjacentes. 

4.1.3.4 Grupo São Bento 

A designação “Série de São Bento”, de WHITE (1908), reuniu um conjunto de 

arenitos predominantemente vermelhos, com as “Eruptivas da Serra Geral” acima. À parte 

superior do pacote arenítico, White denominou São Bento; as camadas vermelhas do rio 

do Rasto, da parte inferior, posteriormente foram transferidas para o Grupo Passa Dois. 

As rochas do Grupo São Bento são caracterizadas pelas Formações Pirambóia e 

Botucatu sedimentares, e Formação Serra Geral, correspondentes aos derrames 

basálticos que recobrem os sedimentos. 

O contato entre o Grupo São Bento e Grupo Passa Dois é marcado pela presença 

de alternância de estratos decimétricos e tabulares (em escala de afloramentos) de 

brechas com camadas interbrechas pelíticas ou calcilutíticas. As camadas interbrechas 

podem ser constituídas por carbonatos, pelitos e pelitos arenosos ou ainda rochas mistas 

(silicosas e carbonáticas), apresentando fraturas preenchidas por calcita (MATOS 1995). 

4.1.3.4.1 Formação Pirambóia 

Os sedimentos dessa Formação ocorrem na porção oeste-noroeste da UGRHI, 

limitado a leste pelo município de Torre de Pedra e proximidades do município de 

Conchas, englobando os municípios de Bofete e Anhembi. 

A Formação Pirambóia faz contato basal com os topos das unidades Corumbataí, 

Teresina e Serrinha no Estado de São Paulo, e contato gradacional ao topo com a 

Formação Botucatu (SOARES e LANDIM, 1973). 

ALMEIDA e MELO (1981) descreveram a Formação como uma sucessão de 

camadas arenosas, avermelhadas ou rosadas, constituída por arenito de granulação fina 

a média, possuindo maior proporção de fração argilosa na porção inferior.  
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MATOS (1995) complementa a descrição de ALMEIDA e MELO (1981), 

descrevendo a porção basal, constituída por arenitos finos e médios, moderados a bem 

selecionados, com grãos subarredondados, os quais perfazem camadas de espessura 

métrica, com superfícies de truncamento que delimitam corpos de geometria cuneiforme 

(em corte), como estratificações cruzadas tangenciais na base, de médio a pequeno 

porte. Ocorrem também intercalações de camadas com espessura de até 3 m, de arenitos 

médios e finos com seleção moderada, mas com estratificação plano-paralela, e finas 

camadas de argilitos e siltitos, além de raras lentes de arenitos conglomeráticos. 

Quanto ao conteúdo fossilífero, foram reconhecidos conchostráceos, ostracodes, 

escamas de peixes e restos vegetais. 

Na região de Anhembi-São Pedro encontram-se espessuras de até 270 m em 

superfície (SCHNEIDER et al. 1974); em subsuperfície atinge cerca de 350 m. 

Estes sedimentos têm sua origem atribuída a um ambiente predominantemente 

eólico (LAVINA 1989; CAETANO-CHANG et al. 1991; WU e CHANG 1992; BRIGHETTI e 

CHANG 1992; MATOS 1995; MATOS e COIMBRA 1997), com os sedimentos pelíticos 

associados representando a acumulação de lamas (suspensas), em lagoas temporárias, 

nas regiões inter dunas. 

4.1.3.4.2 Formação Botucatu 

A Formação Botucatu está presente em uma estreita faixa na porção oeste da 

UGRHI, passando desde as proximidades do município de Botucatu até a represa de 

Barra Bonita. 

Esta Formação apresenta contato transicional na base com a Formação Pirambóia 

e contato interdigitado com os basaltos da Formação Serra Geral. 

Os sedimentos constituem-se quase inteiramente de arenitos de granulação fina a 

média, uniforme, com boa seleção de grãos foscos com alta esferecidade, avermelhados, 

com estratificação cruzada tangencial de médio a grande porte, característico de dunas 

caminhantes. 

Localmente, nas partes baixas do pacote, intercalam-se arenitos de deposição 

subaquosa, constituídos por corpos lenticulares de arenitos heterogêneos, de granulação 

média-grossa, passando a arenitos conglomeráticos, cujos seixos são em maioria de 

quartzo e quartzito. 
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A espessura total da Formação Botucatu varia em São Paulo entre meia e uma 

centena de metros, porém em sondagens provavelmente esses valores excedem 200 m. 

A Formação Botucatu representa os diversos subambientes de um grande deserto 

climático de aridez crescente, cuja existência se prolongou até a ocasião do vulcanismo 

basáltico. No topo da Formação existe uma interdigitação dos sedimentos com os 

derrames basálticos. 

Baseado na idade conhecida da Formação Serra Geral, correspondente ao 

Cretáceo Inferior, admite-se urna idade entre o Jurássico Médio e o Cretáceo Inferior para 

os arenitos Botucatu. 

Na área da UGRHI, os arenitos eólicos afloram numa faixa estreita e contínua em 

forma de escarpa na Serra de Botucatu, sotoposto aos derrames basálticos. Ocorre, 

também, a presença de pequenos afloramentos isolados na região de Bofete e Angatuba, 

correspondendo a vestígios de arenitos silicificados preservados da erosão por urna 

camada basáltica 

4.1.3.4.3 Formação Serra Geral 

As eruptivas da Serra Geral (WHITE, 1908) compreendem um conjunto de 

derrames de basaltos toleíticos, entre os quais se intercalam arenitos com as mesmas 

características dos pertencentes à Formação Botucatu. Associam-se-lhes corpos 

intrusivos de mesma composição, constituindo, sobretudo, diques e sills. 

Na região da UGRHI, os basaltos Serra Geral encontram-se em uma pequena faixa 

no extremo oeste, na área do município de Botucatu. 

A Formação Serra Geral é recoberta em discordância angular pelas formações que 

constituem o Grupo Bauru, ou depósitos cenozóicos (IPT 1981). A superfície basal do 

Grupo Bauru desenvolveu-se pela erosão de espessura não conhecida, possivelmente 

considerável, da Formação Serra Geral, após ter sido esta deformada por falhas e 

adernamentos. 

Os derrames são constituídos por rochas de coloração cinza escura a negra, em 

geral com textura afanítica, nos mais espessos; a zona central é maciça, microcristalina e 

apresenta-se fraturada por juntas de contração subverticais (disjunção colunar). Na zona 

superior dos derrames aparecem vesículas e amígdalas (parcial ou totalmente 

preenchidas por calcedônia, quartzo, calcita, zeólitas e nontronita), além de grandes 

geodos eventuais na porção mais profunda. A zona basal dos derrames apresenta 
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aspectos semelhantes, porém em espessura e abundância reduzidas. Observam-se, nas 

porções basais e de topo dos grandes derrames, juntas horizontais, o que seria, em parte, 

devido ao escoamento laminar da lava no interior dos derrames. 

Numerosos diques acompanharam, em sua formação, as efusões das lavas, para 

as quais certamente muitos serviram de conduto. Apresentam espessura variada, de 

centímetros a mais de 200 m. Os diques são geralmente simples, preenchem fendas de 

tração, sendo paralelas suas paredes. Podem associar-se a sills e cortarem derrames. Já 

os sills existem em grande quantidade nas rochas paleozóicas na Depressão Periférica e 

nos arenitos mesozóicos, têm espessuras variáveis, de centímetros a 150-180 m, 

geralmente são concordantes com as encaixantes, mas podem ser oblíquos às suas 

camadas (FULFARO et al. 1980). 

4.1.4 Bacia Bauru 

A sedimentação da Bacia Bauru foi desenvolvida no período do Cretáceo Superior, 

após a ruptura do continente gondwânico e abertura do Oceano Atlântico. Esta bacia tem 

por substrato principal rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, sobretudo basaltos, 

da qual é separada por contato erosivo. 

IPT (1981) divide os sedimentos do Grupo Bauru nas Formações (da base para o 

topo): Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. 

FERNANDES (1998) propõe outra divisão estratigráfica para a Bacia Bauru, sendo 

esta formada pelos Grupos correlatos Bauru e Caiuá. O Grupo Caiuá ocorre nos Estados 

do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul; assenta-se discordantemente sobre 

unidades do Grupo São Bento e apresenta passagem transicional e interdigitada para o 

Grupo Bauru. É composto pelas Formações Rio Paraná, Goiô Erê e Santo Anastácio. 

O Grupo Bauru reúne as Formações Vale do Rio do Peixe, Presidente Prudente, 

São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Uberaba e os Analcimitos Taiúva, rochas 

vulcânicas localmente intercaladas na seqüência. 

Na área da UGRHI estão presentes apenas rochas do Grupo Bauru, localizadas 

em uma pequena faixa no extremo oeste. 
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4.1.4.1 Grupo Bauru 

Papa o IPT (1981) e BRANDT (1984), nesta região estão presentes as Formações 

Adamantina e Marília; já na caracterização de FERNANDES (1998), o Grupo Bauru é 

representado na área pelas Formações Vale do Rio do Peixe e Marília. 

O Quadro 4.1 mostra a correlação da estratigrafia de FERNANDES (1998) e IPT 

(1981) na região da UGRHI: 

 

IPT (1981) FERNANDES (1998) 
Formação Adamantina Formação Vale Rio do Peixe 
Formação Marília Formação Marília 

Quadro 4.1 – Correlação Estratigráfica. 
 

4.1.4.1.1 Formação Adamantina (Vale do Rio do Peixe) 

É composta por estratos de espessura submétrica, de arenitos maciços ou 

estratificados, freqüentemente intercalados com lamitos arenosos de aspecto maciço 

separados por descontinuidades não ou pouco erosivas. É constituída por arenitos muito 

finos a finos de cores marrom-claro, rosado e alaranjado, de seleção moderada a boa 

(predominante), com intercalações de siltitos de cores creme a marrom. 

Os arenitos formam estratos tabulares de aspecto maciço, com zonas de 

estratificação/laminação plano-paralela grosseira, e estratos, também tabulares, com 

estratificação cruzada tabular e acanalada em geral de médio a pequeno porte, com 

limites em bisel. 

Em alguns locais, os estratos arenosos podem apresentar-se muito cimentados por 

carbonato de cálcio, o que às vezes mascara estruturas como estratificação por migração 

de ondulações. 

Na área da UGRHI, esta associação repousa diretamente sobre os basaltos da 

Formação Serra Geral. 

O ambiente deposicional corresponde a depósitos essencialmente eólicos 

acumulados em extensas áreas planas, formando lençóis de areia com campos de dunas 

baixas, alternados com depósitos de loesse (folhelhos mais ou menos ondulados, 

fenômeno que deve ser atribuído à ação do vento) (FERNANDES 1998). 
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4.1.4.1.2 Formação Marília 

FERNANDES (1998) propõe a divisão da Formação Marília em membros Ponte 

Alta, Serra da Galga e Echaporã, sendo esta unidade de topo do Grupo Bauru. 

Na área da UGRHI está presente o Membro Echaporã da Formação Marília, com 

maiores espessuras em São Paulo, chegando a alcançar até 180 metros segundo 

ALMEIDA et al. (1980). Estes valores podem estar superestimados, posto que podem 

incluir a associação Vale do Rio do Peixe (sotoposta). 

A associação Echaporã é formada por estratos tabulares de aspecto maciço, com 

espessura média ao redor de 1 metro (até 2,5m), limitada por superfícies subhorizontais 

planas, algumas vezes, tais estratos são constituídos por subunidades amalgamadas, de 

lenticularidade sutil. Na base dos estratos é comum ocorrer discreta concentração de 

clastos, no topo são comuns zonas de maior desenvolvimento de nódulos carbonáticos, 

assim como intercalações de lamitos arenosos, em forma de lentes delgadas de base 

côncava para cima. 

Constiuti-se por arenitos finos a médios imaturos podem apresentar frações 

grossas e grânulos, possuem cor bege a rosa (pálidas) e formam estratos de aspecto 

maciço, com cimentação intensa e nódulos carbonáticos. Às vezes exibem estratificação 

cruzada de médio porte, clastos silicosos  de dimensão centimétrica. 

Próximo à cidade de Botucatu, foi identificada em alguns cortes a litofácies Rubião 

Júnior, o qual corresponde a estratos lenticulares com 1 a 2 metros de espessura, de topo 

plano, limitados na base por superfície de erosão, acima da qual concentram-se clastos 

principalmente de basalto. É formada por arenitos médios a grossos, de aspecto maciço, 

cor marrom-rosado pálido, de seleção moderada a má, a base dos estratos tem caráter 

conglomerático, ás vezes com estratificação cruzada de porte médio, mal definida, 

apresenta intensa cimentação por carbonato de cálcio. 

A associação Echaporã tem contatos graduais e interdigitados com a associação 

Vale do Rio do Peixe, na borda leste está em contato direto sobre a Formação Serra 

Geral. Em geral ocorre sob cobertura elúvio-coluvial quaternária. 

4.1.5 Intrusivas Alcalinas 

São três os corpos de intrusões alcalinas, de idade cretácica, que ocorrem na área 

da UGRHI: o de Ipanema, o de Piedade e o de Salto de Pirapora. 
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O corpo de Ipanema localiza-se a noroeste de Araçoiaba da Serra e constitui-se de 

glimeritos, pulaskitos, lusitanitos, aegirinitos e carbonatitos. 

A intrusão de Piedade situa-se a sul da cidade de Piedade, em meio ao Granito 

Piedade, e constitui-se de shonkinitos. 

Já o corpo intrusivo de Salto de Pirapora situa-se a oeste-sudoeste de Salto de 

Pirapora, muito próximo da área urbana, e constitui-se de brechas alcalino-ultrabásicas. 

4.1.6 Formação Itaqueri 

A Formação Itaqueri ocorre em manchas irregulares no reverso da cuesta 

basáltica, sua espessura máxima observada é de 125 metros (ALMEIDA e BARBOSA, 

1953). Ocorre apenas numa pequena mancha no extremo noroeste da área da UGRHI. 

Litologicamente é constituído por alternância de arenitos com cimento argiloso, 

folhelhos e conglomerados, com predominância dos arenitos, sendo os demais termos de 

extensão limitada, geralmente corpos lenticulares alongados; camada de conglomerado 

basal existe na maior parte da Formação. Tem os arenitos granulação variável, desde 

muito fina, passando a siltitos, até arenitos grosseiros, de granulação heterogênea. 

Em alguns locais, segundo (ALMEIDA e BARBOSA 1953), os arenitos podem ser 

arcosianos, com porcentagem variável de pigmento ferruginoso secundário. 

Os conglomerados podem ter espessuras de até 5 metros, compõe-se de clastos 

rolados com até 30 cm de diâmetro, predominantemente basalto. 

As estruturas sedimentares podem aparecer como estratificações plano-paralela ou 

cruzada nos arenitos, disposição caótica dos clastos nos conglomerados mais grossos e 

estratificação de corrente nos mais finos (ALMEIDA e BARBOSA, op. cit.). 

4.1.7 Depósitos quaternários 

Tratam-se na maioria de depósitos aluvionares e/ou coluvionares, por vezes 

alçados em relação à drenagem que lhes deu origem. Esses sedimentos ocorrem em toda 

área da UGRHI, principalmente junto às calhas dos maiores cursos d’água. 

Constituem-se sedimentos de origem fluvial, imaturos e mal selecionados, com 

intercalações de cascalhos, areias e argilas. 

Os depósitos aluviais da Depressão Periférica, de várzeas e terraços, têm uma 

notável expressão em área a norte do rio Tietê, ao contrário do que ocorre a sul desse 
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curso d’água. Bastante extensos são também os depósitos aluvionares associados às 

planícies do rio Sorocaba. 

São geralmente constituídos por dois estágios: o inferior, aluvial, arenoso com um 

conglomerado na base e espessura por vezes significativa, com estratificação paralela ou 

cruzada, estrutura de corte e preenchimento e lentes de argila; o superior, coluvial, menos 

espesso, mais extenso e sem estrutura. 

4.2 Geomorfologia 

A área da UGRHI foi dividida geomorfologicamente com base na divisão de 

ALMEIDA (1964), adotada no Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo elaborado 

por IPT (1981). 

A área da UGRHI em síntese está inserida em um planalto cristalino (atlântico) 

sucedido pela depressão periférica, sendo esta limitada à oeste pelas cuestas basálticas. 

O limite entre a Depressão Periférica e as Cuestas Basálticas são bem definidos 

nas regiões de escarpas festonadas, como nas proximidades da Represa de Barra Bonita 

e a norte da Represa de Jurumirim. 

4.2.1 Planalto Atlântico 

O Planalto Atlântico na UGRHI caracteriza-se geomorfologicamente por uma região 

de terras altas, constituídas predominantemente por rochas ígneas e metamórficas pré-

cambrianas e cambro-ordovicianas, cortadas por intrusões básicas e alcalinas mesozóico-

terciárias, e por uma pequena faixa de cobertura de sedimentos correlatos da Formação 

São Paulo. 

Na área da UGRHI estão presentes as zonas da Serrania de São Roque e Planalto 

de Ibiúna. 

4.2.1.1 Serrania de São Roque 

A Serrania de São Roque ocupa a região sudeste da UGRHI, na porção pré-

cambriana do centro-norte do Estado de São Paulo. 

É caracterizada por serras alongadas com topos angulosos, vertentes ravinadas 

com perfis retilíneos, por vezes abruptos. Drenagem de alta densidade, padrão paralelo 

pinulado, vales fechados. Possui declividade média a alta, acima de 15%, com altitudes 

locais de até 1000 metros. 
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É uma extensa área montanhosa de constituição rochosa variada, com rochas 

gnáissicas, migmatíticas e metamorfitos de baixo grau do Grupo São Roque, penetradas 

por intrusões graníticas diversas. 

A Serra de São Francisco, na porção sul da Serrania de São Roque, trata-se de 

elevação destacada no relevo, mas internamente é bastante arrasada e rebaixada por 

aplainamento, o que se deve ao fato de ser modelada em rochas graníticas, mas também 

à influência de falhamentos em seus flancos NW e SE, a que correspondem litologias 

menos resistentes, que possibilitam a evolução e alargamento dos vales. 

A sul dos limites da Serrania acompanham as faldas as serras graníticas que se 

elevam a partir dos planaltos de Ibiúna e Paulistano. A leste se estende à área de rochas 

graníticas e migmatíticas cujos relevos gradualmente se erguem para compor as serras 

alongadas, a terminação ocidental da Serra da Mantiqueira. A norte, seus limites são 

faldas setentrionais das serras que orlam a zona, das quais a mais expressiva é a Serra 

do Japi (fora do limite da UGHRI). A oeste os limites com a depressão periférica são 

marcados pela passagem de relevos de morrotes alongados paralelos aos sistemas de 

colinas e morrotes, possuem topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos a 

convexos e presença local de serras. A drenagem é de alta densidade, com padrão 

paralelo a treliça, vales fechados, declividade acima de 15% e altitude locais inferiores a 

100 metros. 

4.2.1.2 Planalto de Ibiúna 

Está localizado a sul da Serrania de São Roque e engloba os municípios de Ibiúna 

e Piedade, limitando a UGRHI na porção sul. 

Almeida (1964) define o Planalto de Ibiúna como uma pequena unidade de relevo 

paulista, individualizado do Planalto Atlântico. Dominado quase inteiramente pela 

superfície do Japi não deformada, apresenta-se como um planalto cristalino maturamente 

dissecado, com as serras mais altas, todas graníticas, alcançando altitudes próximas de 

1.100 metros, enquanto que seus vales estão entre 850 e 900 metros de altitude, entre os 

quais se espalham relevos mais salientes, testemunhos de superfície mais antiga. 

O limite meridional do Planalto de Ibiúna é uma seqüência contínua de serras que 

se elevam até 100 metros para o interior, porém caem 200 metros ou mais para o Vale do 

rio Juquiá, constituindo feições a Serra de Paranapiacaba (fora do limite da UGRHI). A 

norte coincide com a Serra de Taxaquara ou São João. A leste seu limite é marcado por 
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um nítido degrau, com uma centena de metros de desnível, para o Planalto Paulistano. A 

divisa ocidental estende-se da Serra de São Francisco para o sul, acompanhando o 

divisor de águas das bacias dos rios Sorocaba e Pirapora até atingir a crista da Serra de 

Paranapiacaba. 

A litologia deste planalto é sustentada por rochas graníticas e gnáissicas, 

ocorrendo também metassedimentos. Devido a predominância de rochas graníticas, é 

acentuada a influência dos sistemas de juntas no traçado da rede de drenagem. Na área 

de micaxistos orientados, as falhas, planos de foliação e xistosidade influenciam 

estruturalmente. 

A área é caracterizada pelo relevo de mar de morros, com topos arredondados, 

vertentes com perfis convexos e retilíneos. Drenagem de alta densidade, padrão 

dendrítico a retangular, vales abertos a fechados, planícies aluvionares interiores 

desenvolvidas, e que constitui geralmente um conjunto de formas em “meia laranja”. 

Também se apresentam morros paralelos, com topos arredondados, vertentes com 

perfis retilíneos a convexos. Drenagem de alta densidade, padrão dendrítico e retangular, 

vales abertos a fechados, planícies aluvionares interiores restritas. 

O relevo de morros com serras restritas também ocorre no Planalto de Ibiúna, com 

topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos, por vezes abruptos, presença de 

serras restritas, drenagem de alta densidade, padrão dendrítico a pinulado, vales 

fechados, planícies aluvionares interiores restritas. 

O limite da UGRHI a sul se dá pela Serra de Paranapiacaba, onde o Planalto limita-

se em geral por meio de encostas de transições não escarpadas, com os patamares de 

relevo mais elevados da subzona da Serra de Paranapiacaba. 

A Serra de São Francisco, na área dos municípios de Sorocaba, Ibiúna e Piedade, 

é atravessada em profunda garganta pelo rio Sorocaba, que constitui a principal bacia de 

drenagem da zona. No alto curso deste rio, já no interior do Planalto Paulistano, o alto rio 

Sorocabuçu sugere ter sofrido um processo de captura pela drenagem do Ribeirão das 

Laranjeiras, afluente do rio Juquiá. Nas cabeceiras deste ribeirão encontra-se um canal 

retilíneo de direção NW, a mesma do rio Sorocabuçu, do qual é separado por um 

interflúvio de cerca de 500 metros. 
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4.2.1.3 Depressão Periférica 

A Depressão Periférica corresponde à faixa de ocorrência das seqüências 

sedimentares ínfrabasálticas paleozóicas e mesozóicas do Estado de São Paulo, 

incluindo ainda áreas descontínuas de corpos intrusivos, sob a forma de diques e "sills" 

de diabásio. Pequenas áreas de rochas pré-cambrianas são ainda incorporadas a esta 

província. 

Observa-se uma acentuada mudança de movimentação do relevo marcando a 

Depressão Periférica em relação às províncias adjacentes. O relevo mais montanhoso 

característico da área do Planalto Atlântico cede lugar na Depressão Periférica a um 

relevo colinoso que não está diretamente vinculado as litologias sedimentares, pois 

transgride seus limites e avança por sobre rochas graníticas, metamórficas e migmatíticas 

do embasamento. 

Os limites entre a Depressão Periférica e as Cuestas Basálticas são bem definidos 

nas regiões de escarpas festonadas, como nas proximidades da Represa de Barra Bonita 

e a norte da Represa de Jumirim, regiões que são coincidentes com as “percées” do Tietê 

e Paranapanema, respectivamente. 

Na área central da UGRHI, correspondente à Depressão Periférica, está presente 

apenas a zona do Médio Tietê, não fazendo parte da UGRHI a Zona do Paranapanema e 

do Mogi-Guaçu. 

4.2.1.4 Zona do Médio Tietê 

É constituída principalmente por sedimentos com áreas expressivas de intrusões 

de rochas básicas com reflexos na sua topografia, tão importantes são os falhamentos 

que pertubam as camadas, e a presença da intrusão alcalina de Ipanema, que elevou 

porção do embasamento cristalino. 

A inclinação das camadas sedimentares fez com que se destacassem, sob a forma 

de relevo cuestiforme, rochas mais resistentes como os tilitos, as rochas da Formação 

Irati, e estruturas silicificadas da Formação Corumbataí. 

A rede de drenagem é bastante organizada, destacando-se o Tietê e seus dois 

principais afluentes, o Piracicaba e o Sorocaba. A drenagem tem padrão dendrítico, em 

geral observando-se algum controle estrutural a partir de diáclase e da presença de 

corpos litológicos mais resistentes, especialmente diabásios. 
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Nesta zona, mais especificamente na área da UGRHI, predominam relevos de 

colinas amplas, compostas por interflúvios com área superior a 4 km2, topos extensos e 

aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa declividade, 

padrão subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas e presença 

eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

Também são características do relevo dessa Zona, na área da UGRHI, colinas 

médias, nas quais predominam interflúvios com áreas de 1 a 4 km2, topos aplainados, 

vertentes com perfis convexos a retilíneos, drenagem de média a baixa densidade, 

padrão sub-retangular, vales abertos a fechados, planícies aluviais interiores restritas e 

presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

Morrotes alongados e espigões também estão presentes, notadamente nas 

cabeceiras das drenagens da margem esquerda do Tietê, entre Salto e Porto Feliz, e nas 

proximidades de Sorocaba e ao redor da Serra de Araçoiaba. Predominam interflúvios 

sem orientação preferencial, topos angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis 

retilíneos, drenagens de média a alta densidade, padrão dendrítico e vales fechados. 

Sem muita expressão na área, na Serra de Araçoiaba tem-se o relevo de morros 

com serras restritas, os quais são morros de topos arredondados, vertentes com perfis 

retilíneos, por vezes abruptas, presença de serras restritas. Drenagem de alta densidade, 

padrão dendrítico a pinulado, vales fechados, planícies aluvionares interiores restritas. 

Declividades médias a altas, acima de 15% e amplitudes locais de 100 a 300 metros, cuja 

altitude máxima alcança 968 m na Serra de Araçoiaba. 

A intercalação de estratos litologicamente diferentes, dentro de uma mesma 

unidade (Grupo Passa Dois) é responsável por uma grande variação nos padrões de 

relevo, dificultando a delimitação de áreas e ocasionando a existência de zonas híbridas, 

onde algumas características de uma categoria associam-se a feições mais típicas de 

outro conjunto de formas. 

Planícies Aluviais foram assinaladas nos rios do Peixe e das Conchas, afluentes do 

Tietê pela margem esquerda, caracterizada por terrenos baixos e mais ou menos planos, 

junto às margens dos rios, sujeitos periodicamente a inundações. 

Próximo ao município de Tietê observa-se uma pequena área de relevo tipo 

tabuleiro, constituído por interflúvios extensos e aplainados, vertentes ravinadas de 

pequena expressão em área, com perfis retilíneos de alta declividade, drenagem de baixa 
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densidade, vales abertos, baixa declividade (até 15%) e amplitudes inferiores a 100 

metros. 

A transição entre a Zona do Médio Tietê e as Cuestas Basálticas é normalmente 

sustentada por rochas da Formação Botucatu e lavas basálticas. 

4.2.1.5 Relevo Cuestiforme 

ALMEIDA (1964) descreve na Zona do Médio Tietê relevos cuestiformes, os quais 

relaciona à sucessão de camadas em que litologias pouco resistentes à erosão se 

alternam com outras, capazes de se mostrar em destaque topográfico, imprimindo à zona 

feições distintivas de relevos assimétricos e típicas cuestas. 

O Grupo Tubarão apresenta próximo a estação de Jumirim, da E.F. Sorocabana, 

altos topográficos, sustentados por camadas mais resistentes de tilitos e drifts, que, 

graças a camada tilítica de 20 metros de espessura, destaca-se cerca de 130 metros 

acima do rio Tietê. 

A Formação Irati, devido à silicificação de algumas de suas rochas, bem como pelo 

seu mergulho de 5 a 6 m/km para NW, apresenta-se na zona como degrau topográfico 

assimétrico, que, à margem esquerda do rio Tietê, assume caráter de cuestas 

representando os últimos testemunhos da Cuesta de Laranjal. 

“A Cuesta de Laranjal somente tem um rebordo claramente discernível de Cesário 

Lange para norte, pois que na região logo a norte e oeste da cidade de Tatuí, nas 

rodovias para Itapetininga, Quadra e Cesário Lange, as Formações Irati e Itapetininga 

acham-se niveladas a 620 metros, sem qualquer ressalto no contato. Em planta tem a 

fronte dessa cuesta desenho muito lobado, com reentrâncias em que se abrigam ribeirões 

obseqüentes como o Turvinho, Garapó, da Onça etc. Seu reverso mostra-se como 

campos de relevo extremamente uniforme, de que dá bem a idéia a região vizinha à 

estação de Maristela, situada a 610 metros de altitude, a oeste de Laranjal Paulista. Esta 

cidade abriga-se às faldas da cuesta, a 530 metros de altitude... Já Cesário Lange, a 

sudoeste, acha-se em entalhe profundo da fronte da cuesta” (ALMEIDA 1964). 

Estruturas silicificadas, das partes média e superior da Formação Corumbataí são 

apontadas por ALMEIDA (1964) como as responsáveis pela sustentação de altos 

topográficos com caráter de cuesta, denominado por ele de “Cuesta Pereiras”, 

desenvolvendo-se na zona do Paranapanema e penetrando na zona do Médio Tietê pelo 
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divisor de águas dos rios Guareí e Tatuí. As estruturas silicificadas da Formação 

Corumbataí resistem muito mais à erosão que os folhelhos e siltitos subjacentes. 

A Cuesta de Pereiras freqüentemente apresenta escarpas em seus altos, tendo 

seu fronte perfis subretilíneos, bem diversos dos apresentados pela Cuesta de Laranjal. 

Suas faldas, em folhelhos, têm relevo muito suave que se continua com os chapadões do 

reverso da Cuesta de Laranjal. Sua crista eleva-se de 50 a 70 m acima das planícies do 

rio das Conchas, ou sobre campos suavemente ondulados, recobertos de areias 

provenientes da desagregação do arenito Botucatu. Tem nomes locais como: alto do 

Padilha, a sudoeste de Conchas. Mostram altitudes de cerca de 750 m nas nascentes do 

rio Tatuí diminuindo para Norte, não atingindo 600 m na região de Conchas. 

4.2.1.5.1 Cuestas Basálticas 

As Cuestas Basálticas no Estado de São Paulo são áreas de rochas basálticas, as 

quais sustentam relevos de cuestas, sendo uma das feições mais marcantes do relevo 

paulista. 

Na área da UGRHI as Cuestas Basálticas ocupam a porção do extremo oeste, 

próximo a cidade de Botucatu, seguindo a sul até o município de Bofete e próximo ao 

município de Torre de Pedra, e a norte até as proximidades da represa de Barra Bonita, 

com altitudes locais com mais de 900 m. 

Esta província caracteriza-se morfologicamente por apresentar um relevo 

escarpado nos limites com a Depressão Periférica, seguido de uma sucessão de grandes 

plataformas estruturais de relevo suavizado, inclinadas para o interior, em direção à calha 

do rio Paraná. Estas duas feições principais constituem a escarpa e o reverso das 

cuestas. 

As dimensões das formas são extremamente variáveis, desde aquelas com 

escarpas pouco extensas, até longos trechos de escarpas contínuas, ultrapassando uma 

centena de quilômetros. 

Litologicamente a província é dominada por derrames de rochas eruptivas, 

sobrepostas, extensas, de várias dezenas até mais de centenas de quilômetros, e 

espessos de várias dezenas de metros. Os derrames recobrem os sedimentos das 

Formações Pirambóia e Botucatu, com lentes de arenitos muitas vezes intercaladas nos 

derrames. Nas partes mais elevadas dos interflúvios, sobre os basaltos, colocam-se 

restos de arenitos do Grupo Bauru e mais jovens, atribuídos a coberturas cenozóicas. 
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As características litológicas refletem-se na conformação das frontes escarpadas, 

permitindo o desenvolvimento de perfis escalonados, cortados por plataformas estruturais. 

O sistema de drenagem é diversificado, e recebe vários rios que procedem da 

Depressão Periférica e do Planalto Atlântico. A ação da erosão no reverso das cuestas é 

bem desenvolvida, embora as características próprias das bacias de drenagem  que 

promovem sua esculturação conduzam a diferentes intensidades de entalhe, 

conseqüentemente, a diferentes conjuntos morfológicos. 

O relevo é marcado em algumas áreas por pequenos platôs basálticos, terminando 

em escarpas com relevos de transição dos tipos encostas sulcadas por vales 

subparalelos, onde predominam declividades médias entre 15 e 30%, com amplitudes 

maiores de 100 m, desfeitas em interflúvios lineares de topos angulosos e arredondados, 

vertentes de perfis retilíneos, drenagem de média densidade, padrão subparalelo a 

dendrítico, vales fechados. 

Outrora, os platôs terminam em encostas com cânions locais, com mesma 

declividade e amplitude das encostas sulcadas por vales paralelos, as vertentes com 

perfis retilíneos a convexos e trechos escarpados, drenagem de média densidade, padrão 

pinulado, vales fechados, localmente formando cânions, vales principais com fundo chato. 

Os platôs podem também terminar em escarpas festonadas, com alta declividade, 

acima de 30%, amplitudes maiores que 100 m, desfeitas em anfiteatro separados por 

espigões, topos angulosos a arredondados, vertentes de perfis retilíneos, drenagem de 

alta densidade, padrão subparalelo a dendrítico, vales fechados, encimados por colinas 

amplas ou morrotes alongados e espigões. 

Mesas basálticas apresentam-se diante das escarpas, no relevo de transição com 

a Depressão Periférica, podendo ser observados no extremo oeste da área da UGRHI, 

próximo à rodovia SP280, aproximadamente a norte do município de Torre de Pedra, 

constituída de alternâncias basalto-arenito. 

No trecho entre o rio Tietê e o Paranapanema a Cuesta Basáltica tem as escarpas 

frontais dispostas como um grande promontório, onde sua terminação tem o nome 

genérico de Serra de Botucatu, ocupando o extremo oeste da área da UGRHI, na região 

desde as proximidades da represa de Barra Bonita, passando pelo município de Botucatu, 

até as proximidades de Bofete, seguindo a sul com outras denominações locais. 
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4.3 Pedologia 

Os solos podem ser entendidos como produtos da ação combinada de cinco 

fatores: clima, relevo, organismos vivos (inclusive o ser humano), material de origem e o 

tempo. 

A ação conjunta desses fatores é responsável pela grande diversidade de solos na 

paisagem, tornando-se assim importante o reconhecimento por meio de um sistema de 

classificação. 

A Pedologia é a ciência que caracteriza e define os solos sob o ponto de vista de 

suas origens, transformações e aproveitamento. Juntamente com a Edafologia, que trata 

do solo de acordo com sua utilização pelas plantas, compõem um conjunto de 

conhecimentos necessários quando se pretende aproveitar ao máximo o solo, 

implantando-se projetos agrícolas ou agropecuários. 

O Desenho 4 corresponde ao Mapa Esquemático de Solos (escala 1:250 000), que 

se baseia no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, definida pela EMBRAPA 

(1999). Este mapa foi elaborado a partir da integração do Mapa Pedológico do Estado de 

São Paulo (Instituto Agronômico de Campinas) e EMBRAPA (1999). 

As classes de solos presentes na UGRHI estão descritas abaixo. 

4.3.1 Argissolos vermelho-amarelos(PVA) 

Argissolo compreende solos constituídos por material mineral, que tem como 

características diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt), 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico (horizonte 

resultante de acumulações de resíduos vegetais depositados superficialmente). 

Parte dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de argila, 

com ou sem decréscimo, do horizonte B para baixo no perfil. A transição entre os 

horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou gradual. 

A textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no 

horizonte Bt, são forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta, ou baixa, 

predominantemente cauliníticos. 

Argilossolos vermelho-amarelos compreendem solos minerais não hidromórficos, 

com horizonte A e E seguidos de horizonte B textural não plíntico, argila de atividade alta 

ou baixa, com matiz 5YR ou mais vermelho e mais amarelo que 2,5YR na maior parte dos 
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primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA). Teores de Fe2O3 < 11%, apresentando 

distinta individualização de horizontes os solos mais típicos da classe. 

Os argissolos vermelho-amarelos presentes na UGRHI são caracterizados abaixo, 

segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999): 

(PVA1) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, texturas média/argilosa e argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb 

distróficos, textura média fase não pedregosa e pedregosa + LATOSSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos, textura argilosa + ARGILOSSOS VERMELHO-

AMARELOS Distróficos latossólicos, textura argilosa, todos A moderado. Restritamente 

ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos e Eutróficos ambos A moderado, 

textura argilosa cascalhenta fase não rochosa e rochosa. 

(PVA2) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS  

Distróficos, texturas média/argilosa + Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS arênicos ou não, textura arenosa/média, pouco profundos ou 

não + NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos e chernozêmico + NEOSSOLOS 

QUARTZARÊNICOS Órticos distróficos + ALISSOLOS CRÔMICOS Argilúvicos 

abrúpticos, texturas arenosa/argilosa, média/argilosa e arenosa/média. Todos A 

moderado. 

(PVA3) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos + ARGISSOLOS VERMELHOS Distróficos, ambos A moderado e 

texturas argilosa e média/argilosa + (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS abrúpticos, texturas arenosa/argilosa e média/argilosa + 

LUVISSOLOS CRÔMICOS Pálicos planossólicos, textura média/argilosa + NITOSSOLOS 

VERMELHOS Eutroférricos, textura argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

arênicos, texturas arenosa/média, arenosa/argilosa e média/argilosa profundos e pouco 

profundos, todos A moderado + NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos A moderado e 

chernozêmico) 

(PVA4) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura média/argilosa, A moderado. 

(PVA5) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
Distróficos textura argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos texturas 

argilosa e média, ambos A moderado. 
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(PVA6) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos abrúpticos ou não, textura arenosa/média + LATOSSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos, textura média + NEOSSOLOS LITÓLICOS 

Distróficos, textura média, todos A moderado. 

(PVA7) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos abrúpticos ou não, texturas arenosa/média e média + LATOSSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos textura média, ambos A moderado. 

(PVA8) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
Distróficos e Eutróficos abrúpticos ou não, texturas arenosa/média e média/argilosa 

+ LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos textura média, todos A moderado 

+ NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos A moderado e chernozêmico + NITOSSOLOS 

VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos, textura argilosa, A moderado. 

(PVA9) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
Distróficos e Eutróficos, texturas arenosa/média e média/argilosa + ARGISSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Eutróficos, textura média/argilosa fase não rochosa e rochosa, 

ambos A moderado. 

(PVA10) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, texturas média/argilosa e argilosa, A moderado. 

(PVA11) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
Distróficos, texturas arenosa/média e média/argilosa, A moderado. 

(PVA12) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura média/argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos, 

textura média fase não pedregosa e pedregosa, ambos A moderado. 

(PVA13) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa e 

rochosa, A moderado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

(PVA14) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos arênicos, A moderado, textura arenosa/média, profundos e pouco 

profundos. 

(PVA15) - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, A moderado, texturas média/argilosa e argilosa. 
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4.3.1.1 Significado agronômico 

Os argissolos vermelho-amarelos constituem a classe predominante na área da 

UGRHI, o que lhe confere especial importância. 

Segundo OLIVEIRA (1992) a grande diversidade de atributos de interesse 

agronômico, tais como: profundidade, textura, eutrofismo, distrofismo, saturação por 

bases, saturação por alumínio, atividade da argila, cascalhos, calhaus, pedras e 

matacões, plintita, além da ocorrência nos mais variados relevos, torna difícil generalizar 

as características agronômicas da classe. 

Há limitações devido à maior suscetibilidade à erosão nos argissolos vermelho-

amarelos abruptos, as quais são tão sérias quanto maior a declividade dos terrenos. 

Essas são acrescidas da toxicidade pelo alumínio nos solos que além de abruptos são 

álicos. 

Solos com textura cascalhenta e pedregosidade, normalmente presentes em relevo 

acidentado, são mais suscetíveis à erosão. 

Reflorestamento, pastagens ou culturas permanentes são os usos mais adequados 

e mais favorecidos quanto maior o estado de fertilidade dos solos. 

Os distróficos e os álicos apresentam restrições quanto à fertilidade. Os álicos e 

com argila de atividade alta requerem quantidades de corretivos relativamente altas para 

eliminar a toxicidade pelo alumínio e suprir a vegetação em cálcio e magnésio. 

Solos eutróficos, desde que não sejam abruptos, costumam apresentar como 

principal restrição as condições de relevo, sendo que essa classe, normalmente ocorre 

em relevo ondulado ou mais acidentado. 

4.3.2 Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) 

Latossolos são constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, 

exceto H hístico. 

É caracterizado pelo avançado estágio de intemperização, resultante de enérgicas 

transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente destituídos de minerais 

primários ou secundários pouco resistentes ao intemperismo, e tem capacidade de troca 

de cátions baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila sem correção para carbono, comportando 
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variações desde solos predominantemente cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em 

torno de 2,0, até solos oxídicos de Ki extremamente baixo. 

Tem boa drenagem, geralmente são muitos profundos, sendo a espessura do 

solum dificilmente inferior a um metro, normalmente fortemente ácidos, com baixa 

saturação por bases, encontrados em zonas que apresentam estação seca pronunciada, 

semi-áridas ou não, e também em solos formados a partir de rochas básicas. 

Na UGRHI estão presentes os latossolos vermelho-amarelos, latossolos vermelhos 

e latossolos amarelos como classes do 2º nível categórico e dentro destas subdivisões, 

classes do 3º e 4º nível categórico. 

Latossolos vermelho-amarelos abrangem solos minerais não hidromórficos com 

horizontes B latossólicos, teor de Fe2O3 na TFSA proveniente do ataque sulfúrico igual ou 

inferior a 11%, e normalmente maior do que 7% quando de textura argilosa ou muito 

argilosa e não concrecionários (quando concrecionários, são permitidos teores de Fe2O3 

mais elevados). As cores são de matiz 5YR ou mais vermelhos, e mais amarelos que 

2,5YR na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Latossolos vermelhos compreendem solos minerais não hidromórficos, com 

horizonte B latossólico, teores de Fe2O3 provenientes do ataque sulfúrico na TFSA 

inferiores a 18%, quando argilosos ou muito argilosos e usualmente inferiores a 8% 

quando de textura média, nesses casos com atração magnética fraca ou inexistente 

(antiga classe dos latossolos vermelho-escuros), quando o teor de Fe2O3 for elevado 

(>18% e <40%), presença elevada taxa de MnO e, usualmente TiO2, a atração magnética 

é forte e predomina a textura argilosa ou muito argilosa. As cores são de matiz 2,5YR ou 

mais vermelho, podendo chegar até 10YR na maior parte dos primeiros 100 cm do 

horizonte B (inclusive BA). 

Os latossolos amarelos são solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B 

latossólico, baixos teores de Fe2O3 (normalmente < 7%) e coloração amarelada de 

matizes 7,5YR a 2,5YR, e cromas iguais ou superiores a 4, fração argila de natureza 

essencialmente caulinítica, com virtual ausência de atração magnética. 

Os latossolos amarelos distróficos são muito pobres quimicamente, com teores 

maiores de bases concentrados apenas na superfície, devido à reciclagem de nutrientes, 

porém ao longo dos perfis, seus valores são baixos, com decréscimo grande nos 

horizontes inferiores do B. 
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Habitualmente são solos de elevada acidez, sendo comuns valores de pH em água 

próximos a 4,0. O valor de Ki é elevado para esse conjunto de latossolo, sendo comuns 

índices de 1,7 e 2,0. 

Os latossolos presentes na UGRHI são caracterizados abaixo, segundo o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999): 

(LVA1) - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura média + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos, textura 

média + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos, texturas arenosa/média e 

média, todos A moderado. 

(LVA2) - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos, ambos textura média + 

ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos, texturas arenosa/média e média, 

todos A moderado. 

(LVA3) - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos distróficos, 

ambos A moderado. 

(LVA4) - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura média + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS, texturas 

arenosa/média e média/argilsoa + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos ambos 

Distróficos, todos A moderado. 

(LVA5) - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, textura argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos, textura 

argilosa, todos A moderado. 

(LVA6) - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos pouco profundos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Distróficos, ambos textura argilosa, + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb + CAMBISSOLOS 

HÁPLICOS latossólicos ambos textura argilosa e argilosa com cascalhos, todos 

Distróficos, A moderado. 

(LVA7) – Grupamento indiferenciado de LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
e ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS intermediários com NEOSSOLOS 

QUARTZARÊNICOS Órticos ambos Distróficos, textura média, A moderado. 

(LVA8) – LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
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Distróficos, textura média, A moderado e proeminente. 

4.3.2.1 Significado agronômico 

Os latossolos vermelho-amarelos apresentam-se em relevo plano e suave 

ondulado ou ondulado, comumente são utilizados com agricultura ou pastagem, 

principalmente aqueles que não apresentam teores elevados de areia. 

A baixa fertilidade é representada por reduzidos teores de bases trocáveis, de 

micronutrientes, de fósforo, e altas concentrações de alumínio, nos álicos, sendo a 

principal limitação ao aproveitamento. Em áreas de relevo acidentado, há também 

limitação pela alta declividade e riscos de erosão. Os mais intemperizados têm caráter 

ácrico, sendo a retenção de cátions extremamente baixa, podendo as cargas positivas 

superar as negativas; nessa situação, o solo retém muito pouco cálcio, magnésio, e 

adsorve os nitratos e os fósforos. 

Os de textura média, com grande participação de areia, são mais susceptíveis à 

erosão, além de apresentar elevada taxa de infiltração, requerendo tratos 

conservacionistas e manejo da água de irrigação adequada (OLIVEIRA 1992). 

4.3.3 Latossolos Vermelhos (LV) 

(LV1) – LATOSSOLOS VERMELHOS 

Eutroférricos e Distroférricos, textura argilosa, A moderado. 

(LV2) – LATOSSOLOS VERMELHOS 

Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos + LATOSSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos, todos textura argilosa e A moderado. 

(LV3) – LATOSSOLOS VERMELHOS 

Distróficos, textura argilosa, A moderado 

(LV4) – LATOSSOLOS VERMELHOS 

Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos, ambos textura 

argilosa e A moderado. 

(LV5) – LATOSSOLOS VERMELHOS 

Distróficos, textura argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos 

abrúpticos ou não, textura média/argilosa e arenosa/média ambos A moderado. 
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4.3.3.1 Significado agronômico 

Latossolos vermelhos estão situados normalmente em relevo plano e suave 

ondulado, com declividade que raramente ultrapassa 7%, são profundos, porosos, bem 

permeáveis mesmo quando argilosos, friáveis e de fácil manuseio, geralmente são muito 

heterogêneos no que concerne à textura e à fertilidade. 

Solos de textura menos argilosa, normalmente, apresentam somas de bases 

inferiores aos de textura mais argilosa, porém nesses, os teores de alumínio trocável são 

usualmente superiores. 

Os eutróficos, principalmente aqueles com soma de bases relativamente elevada, 

pelo menos nos 100 cm superiores, são muito férteis. Os distróficos, e mesmo os álicos, 

respondem bem às aplicações adequadas de fertilizantes e corretivos, com boas 

produções. Os ácricos, por apresentarem no horizonte B maior capacidade de reter 

ânions do que cátions, requerem manejo específico. A perda por lixiviação de cálcio, 

magnésio e potássio é grande, devido à pequena capacidade de retenção. A manutenção 

da matéria orgânica e o aumento do pH são recomendáveis. 

A adsorção de fósforo é favorecida pela grande quantidade de óxidos de ferro, ou 

de ferro e alumínio e a textura argilosa. 

Os latossolos vemelhos apresentam boa resistência à erosão, requerendo 

cuidados adequados conforme o declive do terreno e o uso. 

4.3.4 Latossolos Amarelos (PA) 

(LA1) – LATOSSOLOS AMARELOS 
Distróficos, textura média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos distróficos, 

ambos A moderado. 

4.3.4.1 Significado agronômico 

São solos que normalmente ocorrem em relevo plano e suave ondulado e, com 

menor freqüência ondulado. São profundos, com boa drenagem, mas com limitações 

referentes à permeabilidade algo restrita, e infiltração lenta, devida sobretudo ao 

adensamento que existe no horizonte AB e/ou BA. 
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Apresenta importante limitação decorrente da baixíssima fertilidade, representada 

por reação muito ácida, comumente alta saturação por alumínio e valores muito baixos de 

soma e saturação por bases. Muitas vezes apresentam deficiência de micronutrientes. 

Na UGRHI, caracterizam-se os solos de textura média, os quais favorecem a 

utilização agrícola, desde que sejam corrigidas as deficiências de nutrientes. 

4.3.5 Nitossolos vermelhos (NV) 

Nitossolos são aqueles constituídos por material mineral, com horizonte B nítico 

(reluzente) de argila de atividade baixa, textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em 

blocos subangulares, angulares ou prismática moderada ou forte, com superfície dos 

agregados reluzente, relacionada a cerosidade e/ou superfícies de compressão. 

Essa classe não engloba solos com incremento no teor de argila requerido para 

horizonte B textural, sendo a diferenciação de horizontes menos acentuada que aqueles, 

com transição do A para B clara ou gradual e entre subhorizontes do B difusa. São 

profundos, bem drenados, de coloração com matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). Normalmente são ácidos, com 

saturação por bases baixa a alta, às vezes álicos, com composição caulinítico – oxídica e, 

por conseguinte, com argila de atividade baixa. 

Nitossolos vermelhos são solos minerais não hidromórficos, argilosos ou muito 

argilosos, podem ser derivados de rochas básicas, com teores elevados de Fe2O3, TiO2, 

baixo gradiente textural, com horizonte B textural com argila de atividade baixa, estrutura 

em blocos, podendo ter cerosidade, sendo esta moderada a bem desenvolvida. 

Os nitossolos presentes na UGRHI são caracterizados abaixo, segundo o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA 1999): 

(NV1) – NITOSSOLOS VERMELHOS 
Eutroférricos, Eutróficos e Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos, 

todos textura argilosa e A moderado. 

(NV2) – NITOSSOLOS VERMELHOS 
Eutróficos A moderado e chernozêmico + NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos A 

moderado, ambos textura argilosa. 

(NV3) – NITOSSOLOS VERMELHOS 
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Eutróficos A chernozêmico e moderado + LATOSSOLOS VERMELHOS 

Eutroférricos A moderado, ambos textura argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO-

AMARELOS Eutróficos e Distróficos, A moderado e proeminente, textura média/argilosa. 

4.3.5.1 Significado agronômico 

Os nitossolos normalmente ocorrem em relevo ondulado a fortemente ondulado e 

tem permeabilidade um tanto restrita, tornando-os muito suscetíveis à erosão. 

Os eutróficos são de elevado potencial nutricional e os distróficos, e mesmo os 

álicos, respondem bem à aplicação de fertilizantes e corretivos. Para esses dois últimos, a 

fertilidade constitui um fator limitante associado ao risco à erosão com a acentuação dos 

declives dos terrenos. 

Os teores de alumínio trocável, principalmente nos álicos, requerem, em virtude do 

elevado poder tampão da camada superficial, rica em matéria orgânica, elevadas doses 

de corretivos. 

Abstraindo-se o relevo, em vista das qualidades, geralmente os nitossolos são 

aptos a todos os usos agropastoril-florestais adaptados às condições climáticas. 

4.3.6 Neossolos 

Neossolos constituem solos de material mineral ou material orgânico pouco 

espesso com pequena expressão dos processos pedogenéticos em conseqüência da 

baixa intensidade de atuação destes processos, os quais não modificaram 

expressivamente o material original, devido a características próprias do material, pela 

sua resistência ao intemperismo ou composição química, e do relevo, que pode impedir 

ou limitar a evolução desses solos. 

Esta classe admite diversos tipos de horizontes superficiais, incluindo o horizonte O 

ou H hístico, com menos de 30 cm de espessura quando sobrejacente à rocha ou a 

material mineral. Alguns solos têm horizonte B com fraca expressão dos atributos (cor, 

estrutura ou acumulação de minerais secundários e/ou colóides), não se enquadrando em 

qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Cor de matiz 2,5YR ou 5Y; ou matizes 10YR a 

7,5YR com cromas baixos, normalmente iguais ou inferiores a 4, podendo atingir 6, no 

caso de matiz 10YR. 

Estão presentes na área da UGRHI neossolos litólicos e quartzarênicos (areias 

quartzosas). 
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Os neossolos litólicos são solos com horizonte A ou O hístico com menos de 40 cm 

de espessura, assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou 

sobre material com 90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos 

de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalho, calhaus e matacões) e que 

apresentam um contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. Admite um horizonte 

B, em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico. 

Neossolos quartzarênicos (areias quartzosas) compreendem outros solos com 

seqüência de horizontes A-C, sem contato lítico dentro de 50 cm de profundidade, 

apresentando textura areia ou areia franca nos horizontes até, no mínimo, a profundidade 

de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico, essencialmente 

quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, 

calcedônia e opala e, praticamente, ausência de minerais primários alteráveis (menos 

resistentes ao intemperismo). 

Os neossolos presentes na UGRHI são caracterizados abaixo, segundo o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999): 

 

(RL1) – NEOSSOLOS LITÓLICOS 
Distróficos A moderado e proeminente e Eutróficos A moderado, ambos textura 

argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos, rasos e pouco profundos, 

A moderado, texturas argilosa e média/argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb 

Distróficos, textura argilosa, A moderado. 

(RL2) – NEOSSOLOS LITÓLICOS 
Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A moderado, todos textura 

média + grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

arênicos, A moderado, textura arenosa/média, pouco profundos. 

(RL3) – NEOSSOLOS LITÓLICOS 
Eutróficos A moderado ou chernozêmico, textura argilosa e Distróficos A 

moderado, textura indiscriminada.  

(RQ1) – NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS 
Órticos Distróficos A moderado. 
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4.3.6.1 Significado Agronômico 

Os nitossolos em geral, apresentam limitação muito séria, devido a sua pequena 

espessura, pois o substrato, sendo duro, dificulta ou impede a penetração do sistema 

radicular das plantas; no entanto, a percolação, ao atingir a rocha tem seu fluxo 

interrompido ou muito diminuído, expondo esses solos aos efeitos das enxurradas. Esse 

fator é mais agravante em áreas acidentadas, desprotegidas de vegetação original e 

utilizadas com agricultura ou pastagens. 

Os nitossolos litólicos são um pouco mais espessos ou apresentam substrato 

constituído por rochas mais brandas ou fragmentadas, são menos limitantes, pois 

permitem que as raízes das plantas penetrem através das fendas e entre os fragmentos 

do substrato rochoso, buscando assim nutrientes e água em maiores profundidades do 

que a encontrada no solo propriamente dito. 

Esses solos são mais indicados para reservas naturais, reflorestamento, 

pastagens, com restrições das condições de umidade da região. 

Os nitossolos quartzarênicos apresentam alta permeabilidade devido à grande 

quantidade de areia, principalmente quando a quantidade de areia grossa predomina 

sobre a fina, apresentando limitações pela restrição da capacidade de armazenamento de 

água disponível e presença de lençol freático elevado durante grande parte do ano. 

Suas limitações restringem o uso com agricultura, prestando-se mais ao 

reflorestamento; entretanto, nos últimos anos, extensas áreas de areias quartzosas, 

sobretudo no Estado de São Paulo, estão sendo ocupadas por culturas de cana-de-açúcar. 

4.3.7 Planossolos Háplicos (SX) 

Planossolos compreendem solos minerais mal drenados, com horizonte superficial 

ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta abruptamente com o 

horizonte B subjacente, adensado, geralmente de acentuada concentração de argila, 

permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo por vezes um horizonte pã, responsável 

pela detenção de lençol d’água sobreposto (suspenso), de existência periódica e 

presença variável durante o ano. 

É típico do horizonte B a presença de estrutura forte e grande em blocos angulares, 

freqüentemente com aspecto cúbico, ou então estrutura prismática ou colunar, pelo 

menos na parte superior do horizonte. 
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Os solos dessa classe ocorrem preferencialmente em áreas de relevo plano ou 

suave ondulado, onde as condições ambientais e do próprio solo favorecem vigência 

periódica anual de excesso de água, mesmo que de curta duração. 

Na área da UGRHI, os planossolos presentes são caracterizados como: 

(SX1) – PLANOSSOLOS HÁPLICOS Distróficos A moderado, texturas 

arenosa/média ou arenosa/argilosa ou média/argilosa + GLEISSOLOS HÁPLICOS 

Distróficos, textura argilosa. 

4.3.7.1 Significado Agronômico 

Planossolos geralmente apresentam altos valores de soma e de saturação por 

bases, no entanto, os planossolos distrófiros (não solódicos), não apresentam saturação 

por sódio. 

As maiores limitações são devidas às propriedades físicas do solo, pois o relevo 

aplainado ou suave ondulado onde é encontrado, geralmente não oferece empecilho à 

mecanização agrícola. 

O horizonte B textural, quando pouco profundo, por ser extremamente duro, muito 

firme, conforme o caso, muito plástico e pegajoso, dificulta o preparo do terreno e requer 

máquinas com boa capacidade de tração. O adensamento desses horizontes pode ser tão 

intenso que limita a drenagem interna da água, determinando vigência de condições 

redutoras durante significativo período do ano; nessas condições, a falta de oxigênio pode 

ser bastante prejudicial às plantas cultivadas não adaptadas, que por influência na sua 

fisiologia, favorece a proliferação de doenças, como a gomose, nos citros. 

O estado de adensamento do horizonte B textural simultâneo com a textura muito 

mais leve no horizonte sobrejacente e a particularidade do súbito contraste de 

propriedades entre eles, criam uma descontinuidade, representada pela discordância de 

comportamento entre os materiais, acrescendo o agravamento da erodibilidade, mesmo 

quando modestas as declividades do solo. 

4.3.8 Cambissolos 

Cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte 

B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer 

dos casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas 
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classes vertissolos, chernossolos, plintossolos ou gleissolos. Têm seqüência de 

horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou sem R. 

As características desses solos variam muito de um local a outro, devido à 

heterogeneidade do material original, das formas de relevo e das condições climáticas. 

Nesta classe há solos desde fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a 

profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro, e de alta a baixa 

saturação por bases e atividade química da fração coloidal. 

Normalmente apresentam horizonte A ou hístico com espessura < 40 cm, seguido 

de horizonte B incipiente. 

Cambissolos háplicos Tb distróficos são solos com argila de atividade < 27 

cmolc/kg de argila e baixa saturação por bases (V<50%) na maior parte do horizonte B 

(inclusive BA). 

Na área da UGRHI estão presentes somente solos dessa classe, tais como: 

(CX1) – Grupamento indiscriminado de CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos, 

bem a imperfeitamente drenados + PLANOSSOLOS HÁPLICOS Distróficos Ta, ambos A 

moderado + GLEISSOLOS HÁPLICOS + ARGISSOLOS VERMELHOS, textura argilosa 

com ou sem cascalhos. 

4.3.8.1 Significado Agronômico 

Os cambissolos apresentam uma diversidade tão grande que torna difícil o exame 

coletivo e apreciações generalizadas quanto à qualidade e comportamento para o 

conjunto desses solos. 

Os cambissolos distróficos, em relevo pouco movimentado, espessura no mínimo 

mediana e sem restrição prejudicial de drenagem, apresentam bom potencial agrícola. 

4.4 Hidrometeorologia 

A hidrometeorologia compreende o estudo dos processos de transporte e 

armazenamento de água na atmosfera e na superfície terrestre, inclusive na interface 

entre esses sistemas. 

Esse tópico foi desenvolvido procurando-se apresentar a caracterização climática da 

UGRHI situando-a no contexto do Estado de São Paulo. A maior ênfase foi dada àqueles 

trabalhos que tratam das chuvas, elemento de grande importância em estudos 

hidrometeorológicos. 
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4.4.1 Considerações sobre as fontes de dados 

As informações sobre o clima da UGRHI foram coletadas de trabalhos existentes, 

tendo como fonte de dados mais importantes o Atlas Climático e Ecológico do Estado de 

São Paulo (SETZER, 1966) e o estudo de MONTEIRO (1973), sobre a dinâmica climática 

e as chuvas no Estado, embora sejam fontes antigas, são ainda muito utilizadas. 

4.4.2 Conceitos fundamentais 

Para discorrer sobre as condições climáticas nas quais se insere a Bacia do 

Sorocaba/Médio Tietê, faz-se necessário entender quais são os fatores que exercem 

influência sobre o clima e quais os mecanismos atmosféricos envolvidos, o que permite 

identificar como se dão as variações climáticas no Estado de São Paulo e, como 

conseqüência, na UGRHI. 

Atuam sobre o território paulista as principais correntes de circulação atmosférica 

da América do Sul, que são as massas tropicais Atlântica e Continental e a Polar 

Atlântica, complementadas pela Equatorial Continental, proveniente da Amazônia 

Ocidental. 

A atmosfera está sempre em movimento, em função basicamente de diferenças no 

balanço da radiação, das latitudes (baixas e altas) e da heterogeneidade da superfície 

terrestre (continentes e oceanos), que produzem diferenças na pressão atmosférica, 

fazendo com que a atmosfera se movimente. Esse movimento, denominado circulação 

atmosférica, ocorre nas escalas horizontal e vertical. 

A circulação geral explica a existência de grandes zonas climáticas e as diferenças 

no balanço de radiação entre os continentes e oceanos altera consideravelmente a 

circulação na atmosfera, especialmente junto à superfície terrestre (TUBELIS 1983). 

Dentro da circulação atmosférica geral tem-se, entre outras, a circulação 

secundária, onde ocorrem os sistemas que controlam o tempo (massas de ar e frentes e 

as correntes perturbadas), que originam as variações semanais e diárias no tempo. 

As massas de ar são volumes de ar de estrutura homogênea (temperatura e 

umidade) e horizontal que se deslocam e têm origem em diferentes latitudes. Podem ser 

Tropicais, Polares, Equatoriais (Quadro 4.2), formadas tanto sobre os continentes como 

sobre os oceanos. Essas massas de ar sofrem modificações térmicas e dinâmicas ao se 
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deslocar da sua origem (AYOADE 1986), e de acordo com a temperatura que apresentam 

ao atingir uma região são classificadas como quente ou fria. 

 

CIRCULAÇÃO GERAL CIRCULAÇÃO SECUNDÁRIA 
Equatorial Atlântica (Ea) 
Equatorial Continental (Ec) 
Equatorial Pacífica (Ep) Sistema Equatorial 

Equatorial Norte (En) 
Tropical Atlântica (Ta)
Tropical Continental (Tc) Sistema Tropical 
Tropical Pacífica (Tp)
Polar Antártica (Pan)
Polar Atlântica (Pa)Sistema Polar 
Polar Pacífica (Pp)

Quadro 4.2 – Principais massas de ar, AYOADE 1986. 
 

As frentes são zonas que limitam massas de ar com propriedades e características 

diferentes. As regiões polares são dominadas por massas de ar frio, e os trópicos por 

massas de ar quente, atuando umas contra as outras. O ar frio desloca-se para o norte e 

o ar quente para o sul; a descontinuidade entre esses sistemas forma a Frente Polar. 

As perturbações atmosféricas (ou Correntes Perturbadas) são extensas ondas de 

ar, inseridas na circulação geral da atmosfera, e alteram as condições do tempo 

dominante (massa de ar que ocorre na região). Os principais sistemas produtores de 

tempo são os ciclones e anticiclones das latitudes médias, os ciclones tropicais e as 

monções (AYOADE 1986). No Brasil, estão relacionadas ao deslocamento da Frente 

Polar, da Convergência Intertropical e da Massa Polar Marítima, e podem ser de norte, 

leste, sul e oeste (TUBELIS 1983). 

O termo ciclone é utilizado para descrever centros de baixa pressão em relação às 

áreas circundantes; e anticiclones correspondem aos centros de alta pressão em relação 

às áreas circundantes. 

Dessas Correntes Perturbadas, as que atuam mais diretamente sobre o território de 

São Paulo são as Correntes Perturbadas de Oeste e as de Sul. As Correntes de Oeste 

correspondem às Linhas de Instabilidade Tropical (LIT) ou Instabilidades Tropicais (IT), 

originadas na Massa Equatorial Continental. Ocorrem no interior do Brasil, entre meados da 

primavera e meados do outono, sendo mais freqüentes no verão. Provocam chuvas intensas, 

localizadas, acompanhadas de trovoadas e algumas vezes granizo, conhecidas como chuvas 
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de verão. As Linhas de Instabilidade que se formam no Mato Grosso são as que atingem o 

Estado de São Paulo. 

O Sistema de Correntes Perturbadas de Sul é representado pela Frente Polar, 

devido à invasão do anticiclone polar. Essa frente tem orientação noroeste-sudeste, 

deslocando-se de sudoeste para nordeste ou leste. Essas invasões ocorrem por todo o 

ano, sendo mais freqüentes e extensas no inverno. No inverno os anticiclones polares 

penetram no continente sul americano, atingindo as cinco regiões brasileiras. A região 

sudeste é totalmente atingida pela Frente Polar. 

Os principais sistemas da circulação secundária no Brasil são apresentados na 

Figura 4.1 e caracterizados no Quadro 4.3. 

Ressalta-se aqui, a complexidade do tema, razão pela qual optou-se pela sua 

abordagem de forma um tanto superficial, ou seja, sem apresentar um maior 

detalhamento sobre as condições de circulação atmosférica. 
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Fonte: MONTEIRO 1973 

Figura 4.1 – A circulação secundária no Brasil, legenda no Quadro 4.3, 
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Sistema 
Principal Subsistema Origem Características 

Polar Atlântica (Pa) Polar (P) Polar Pacífica (Pp) 
Formada na região 
subantártica Fria e úmida. 

Equatorial Atlântica (Ea) Zona dos alíseos de sudeste 

Duas correntes: 
-superior: quente e seca, 
separada da inferior por 
inversão térmica; 
-inferior: mais úmida e menos 
quente 

Equatorial(E) 

Equatorial Continental (Ec) Planície Amazônica Bastante úmida, com grande 
instabilidade no verão. 

Tropical Atlântica (Ta) Anticiclone Subtropical do 
Hemisfério Sul 

Quente e úmida; bastante 
estável na porção leste; mais 
instável na porção oeste.  

Tropical (T) 

Tropical Continental (Tc) 

Sul do Trópico e Leste dos 
Andes. Forma-se 
principalmente em fins do 
outono ao início da 
primavera. 

Quente e seca, e bastante 
estável. 

Quadro 4.3 – Principais características da circulação secundária no Brasil. 

4.4.3 O Clima no Estado de São Paulo 

Em decorrência dos avanços e recuos das massas de ar têm-se, ao longo do ano, 

diferentes características. Os anos de pluviosidade mais elevada estão diretamente 

relacionados com a atividade das massas polares; os anos mais secos resultam de maior 

atuação das massas intertropicais; e aqueles de pluviosidade média correspondem a um 

equilíbrio entre os dois sistemas. 

A distribuição das chuvas no Estado de São Paulo está, portanto, associada ao 

domínio das massas tropicais (continental e marítima) e polares, com correntes de sul e 

leste; à disposição do relevo e à proximidade ou não com o mar. 

Devido a essas características, conforme MONTEIRO (1973) e SANT’ANNA NETO 

(1995), cerca de 70 a 80% das chuvas no Estado de São Paulo são originadas dos 

sistemas extra tropicais, por intermédio da Frente Polar Atlântica. 

O Estado de São Paulo recebe grande quantidade de chuvas, com índices anuais 

que variam de 1.100 a 2.000 mm. Existem pequenas manchas isoladas com índices 

inferiores a 1.100 mm, e outras (áreas serranas do Litoral) com os índices mais elevados 

do País, em torno de 4.500 mm (MONTEIRO 1973). 

As chuvas concentram-se, de maneira geral, de outubro a março, com 

diferenciações quanto ao trimestre mais chuvoso; o período de menor pluviosidade ocorre 
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de abril a setembro, com o trimestre mais seco de junho a agosto, como acontece em 

praticamente todo o Estado, uma vez que a massa polar atlântica (dominante) gera 

estabilidade do tempo e ocorre a dissipação das frentes para o nordeste do país. 

As precipitações no Estado de São Paulo diminuem do litoral para o Interior, em 

função da continentalidade, não prevalecendo essa constatação para aquelas áreas com 

relevo mais elevado, como as linhas de cuestas e a Serra da Mantiqueira (SANT’ANNA 

NETO 1995). 

4.4.4 O clima no contexto da Bacia do Médio Tietê/Sorocaba 

De acordo com SETZER (1966), com base na classificação climática proposta por 

Köeppen, tendo como base a temperatura e a precipitação, na área da UGRHI estão 

presentes três tipos climáticos: clima úmido quente com inverno seco, predominante na 

área da UGRHI, a oeste da cidade de Sorocaba; o clima quente úmido sem estação seca, 

próximo aos municípios de Ibiúna e Piedade; e o clima temperado úmido sem estação 

seca, próximo ao município de São Roque (Quadro 4.4 ). 

 

Tipo Climático Símbolo 
Total de 
chuva no 

período seco

Temperatura 
média no mês 
mais quente 

Temperatura 
média no mês 

mais frio 

Quente úmido com 
inverno seco Cwa Menos de 

30mm Acima de 22 oC Abaixo de 18 oC 

Quente úmido sem 
estação seco Cfa Mais de 

30mm Acima de 22 oC Abaixo de 18 oC 

Temperado úmido 
sem estação seca Cfb Mais de 

30mm Abaixo de 22 ºC Abaixo de 18 ºC 

Quadro 4.4 – Classificação climática segundo Köeppen (SETZER 1966). 
 

SETZER (1966) também classificou o clima pela efetividade da precipitação, 

discriminando os seguintes tipos climáticos: 

Predominante na área da UGRHI, à oeste e norte do município de Sorocaba, 

úmido, com índice de efetividade da precipitação entre 250–353, aspecto subtropical, com 

temperatura média anual de 18-22ºC, com estiagem no inverno, no semestre seco a 

evaporação é maior que a precipitação; 

Pequena porção da área da UGRHI, próximo aos municípios de Ibiúna e São 

Roque, muito úmido, com índice de efetividade da precipitação entre 354–500, aspecto 
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subtropical, com temperatura média anual de 18-22ºC, sem estiagem, no semestre seco 

chove mais que evapora. 

MONTEIRO (1973), em seu trabalho sobre a dinâmica das chuvas no Estado de 

São Paulo, identificou nove unidades climáticas (Figura 4.2), relacionadas com as 

unidades geomorfológicas. 

A UGRHI está predominantemente sobre influência da “percée” do Tietê, localizada 

na depressão periférica, que é caracterizada por clima tropical alternadamente seco e 

úmido. Controlado por massas equatoriais e tropicais, esse tipo climático também é 

caracterizado na região da Cuesta de Botucatu. O limite sul-sudeste da UGRHI é 

controlado por massas tropicais e polares, caracterizando clima úmido da face oriental e 

subtropical dos continentes dominados por massas tropicais (Figura 4.2). 

SANT’ANNA NETO (1995), com base na variação espacial das chuvas (dados de 

1971-1993), identificou três grandes conjuntos no Estado. A UGRHI está inserida no 

segundo conjunto, representado pela Cuesta de Botucatu, com pluviosidade média anual 

entre 1500 e 2000 mm, e no terceiro conjunto, mais abrangente, com pluviosidade média 

anual entre 1100 e 1500 mm, e corresponde à depressão periférica, desde Sorocaba até 

o limite com as cuestas basálticas. 

Dentro do período mais chuvoso, que se estende de outubro a março, o trimestre 

mais chuvoso na área da UGRHI ocorre entre dezembro e fevereiro. Já o trimestre mais 

seco, ocorre entre os meses de junho e agosto. 

SANT’ANNA NETO (1995), partindo da classificação climática de MONTEIRO 

(1973), apresentou uma carta síntese da variação têmporo-espacial das chuvas, definindo 

oito “unidades regionais” e 25 “subunidades homogêneas” para o Estado de São Paulo. 

A área da UGRHI está inserida em três unidades regionais, a unidade da 

depressão , cuestas e uma pequena porção na unidade sudoeste. 
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Figura 4.2 – Classificação climática segundo MONTEIRO (1973). 
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A unidade da Depressão Periférica está dividida em duas subunidades: setentrional 

e meridional. A área central da UGRHI está inserida na Depressão Meridional, a qual tem 

altitudes de 400 a 600 m e, por se localizar junto aos pés das bordas interiores da Serra 

de Paranapiacaba, sofre pequena diminuição dos totais de pluviosidade, entre 1200 e 

1400 mm, representado pelo posto de Buri. 

Uma das características marcantes desta unidade pluvial é a forte irregularidade 

pluvial e a elevada amplitude que este fenômeno pode ter. 

SANT’ANNA NETO (1995) utilizou os seguintes valores de precipitação anual para 

definir os anos secos e chuvosos: 

- anos normais/habituais: 1.423 a 1.628 mm; 

- anos com tendência a chuvosos: 1.628 a 1.730 mm; 

- anos chuvosos: superiores a 1.730 mm; 

- anos com tendência a secos: 1.320 a 1.423 mm; 

- anos secos: inferiores a 1.320 mm. 
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Ao comparar o comportamento das chuvas nos períodos de 1941 a 1993, 

SANT’ANNA NETO (op. cit.) observou que a região teve um aumento significativo da 

pluviosidade ao longo dos 53 anos analisados. Na Depressão Meridional, a tendência 

apresentou incremento pluvial com aumento de 30%, partindo de 1.000 mm e atingindo 

1.350 mm. A concentração sazonal das chuvas é de aproximadamente 75% na primavera 

e no verão. 

No Quadro 4.5, pode ser observado e comparado o conjunto de dados sobre os 

anos padrão para a Depressão Periférica. 

A unidade das cuestas está dividida em 4 subunidades, e o limite oeste da UGRHI 

é classificado pela subunidade da Cuesta de Botucatu, a cerca de 600/1.000 m cima do 

nível do mar. 

A pluviosidade anual mínima na região de São Manuel, Cuesta de Botucatu, está 

entre 700 a 800 mm, enquanto o máximo registrado foi de 2300 mm. 

A subunidade, no que se refere à sazonalidade, a maior concentração de chuvas 

ocorre no período de outubro a março, cerca de 70% por causa da dinâmica climática, por 

estar esta subunidade localizada na área de transição dos climas controlados tanto pelos 

sistemas tropicais quanto extra-tropicais, o outono/inverno é mais úmido. 

 

 

Ano Anos padrão Ano Anos padrão 
1971 Habitual 1983 Chuvoso 
1972 Chuvoso 1984 Tendência a Seco 
1973 Habitual 1985 Tendência a Seco 
1974 Habitual 1986 Habitual 
1975 Habitual 1987 Tendência a Chuvoso 
1976 Chuvoso 1988 Tendência a Chuvoso 
1977 Habitual 1989 Chuvoso 
1978 Habitual 1990 Seco 
1979 Tendência a Seco 1991 Chuvoso 
1980 Tendência a Seco 1992 Habitual 
1981 Tendência a Seco 1993 Tendência a Chuvoso 
1982 Chuvoso   

Quadro 4.5 - Distribuição temporal das chuvas na subunidade da Depressão Meridional (1971-
1993) (adaptado de SANT’ANNA NETO 1995). 
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Em São Manuel o inverno é menos seco, precipitando cerca de 30% do total anual, 

sendo que a distribuição mensal das chuvas pode superar os 200 mm de junho a agosto, 

porém dificilmente passam de 400 mm no verão. 

Em relação à evolução dos valores de chuvas, a Cuesta de Botucatu apresentou 

oscilações, quando um período seco se estendeu de 1950 a 1964 e outro, logo a seguir, 

entre 1968 e 1975. Um curto intervalo chuvoso ocorreu de 1964 a 1967 e um bem 

extenso durou de 1979 até 1993. 

No Quadro 4.6, pode ser observado e comparado o conjunto de dados sobre os 

anos padrão para a Cuesta de Botucatu. 

Uma pequena porção do limite sudeste da UGRHI faz parte da unidade Sudoeste, 

sendo esta dividida em três subunidades, e a subunidade a qual está inserida uma 

pequena porção da UGRHI é a da Serra de Paranapiacaba (a UGRHI ocupa o extremo 

nordeste da subunidade), com altitudes bastante elevadas, superiores a 600 m, 

ultrapassando, em certas áreas, a 1.000 m. 

O ressecamento adiabático das correntes de ar de leste e sul, que perdem umidade ao 

transporem a Serra de Paranapiacaba e, por isso, caracteriza aquela porção da UGRHI como 

uma das áreas menos chuvosas do Estado, com totais anuais entre 1.200 e 1.400 mm. 

 

Ano Anos padrão Ano Anos padrão 
1971 Tendência a Seco 1983 Chuvoso 
1972 Tendência a Chuvoso 1984 Seco 
1973 Seco 1985 Tendência a Seco 
1974 Habitual 1986 Tendência a Chuvoso 
1975 Habitual 1987 Habitual 
1976 Chuvoso 1988 Tendência a Chuvoso 
1977 Chuvoso 1989 Tendência a Chuvoso 
1978 Habitual 1990 Tendência a Chuvoso 
1979 Seco 1991 Chuvoso 
1980 Tendência a Chuvoso 1992 Tendência a Chuvoso 
1981 Habitual 1993 Tendência a Chuvoso 
1982 Chuvoso   

Quadro 4.6 - Distribuição temporal das chuvas na subunidade na Cuesta de Botucatu (1971-
1993) (adaptado de SANT’ANNA NETO 1995). 
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A pluviosidade média para esta unidade pluvial varia entre 1.200 e 1.600 mm, 

apresentando variabilidade anual semelhante à média do Estado, que gira em torno de 

18% a 22%, entretanto, as seqüências de anos secos e chuvosos não são 

correspondentes. 

A distribuição sazonal das chuvas da Serra de Paranapiacaba assemelha-se à média 

do Estado, cuja estação chuvosa ocorre entre dezembro e fevereiro. 

O período seco ocorre entre abril e setembro, sendo o trimestre mais característico 

o dos meses de junho a agosto, em todo o Sudoeste, entretanto, ao contrário de outras 

áreas interiores do Estado, verifica-se a ausência de uma época de estiagem. 

A pluviosidade média mensal apresenta elevada amplitude, porém bastante inferior 

à média paulista, nenhum mês teve coeficiente de variação superior a 100%. Os meses 

de inverno concentram entre 10 e 15% das chuvas anuais. 

Todas as subunidades do Sudoeste paulista apresentaram tendência positiva das 

chuvas para o período de 1941/1993. A Serra de Paranapiacaba obteve o maior índice de 

incremento pluvial. 

A Serra de Paranapiacaba junto com outras áreas estão mais sujeitas às 

penetrações dos fluxos extras tropicais, apresentando o maior número de anomalias em 

53 anos (1941/1993), quando ocorreram entre 17 e 20 anomalias. 

No Quadro 4.7, pode ser observado e comparado o conjunto de dados sobre os 

anos padrão para a Serra de Paranapiacaba. 

Ano Anos padrão Ano Anos padrão 
1971 Habitual 1983 Chuvoso 
1972 Tendência a Chuvoso 1984 Habitual 
1973 Chuvoso 1985 Seco 
1974 Habitual 1986 Tendência a Chuvoso 
1975 Tendência a Chuvoso 1987 Habitual 
1976 Habitual 1988 Habitual 
1977 Habitual 1989 Habitual 
1978 Seco 1990 Habitual 
1979 Habitual 1991 Habitual 
1980 Habitual 1992 Habitual 
1981 Habitual 1993 Habitual 
1982 Tendência a Chuvoso   

Quadro 4.7 - Distribuição temporal das chuvas na subunidade na Serra de 
Paranapiacaba (1971-1993) (adaptado de SANT’ANNA NETO 1995). 
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4.4.5 Considerações gerais 

SANT’ANNA analisando quantitativamente a pluviosidade, confirma a forte 

correlação entre a altitude e disposição do relevo, a continentalidade e a latitude na 

variabilidade espacial das chuvas no Estado. 

Comparando-se os valores totais anuais de chuvas e a média do período de 

1941/1970 com os do segmento posterior 1971/1993, verifica-se um aumento da 

pluviosidade em praticamente todo o Estado (em torno de 10%). Enquanto no primeiro 

segmento temporal as precipitações médias apresentavam variações entre 1.100 e 1.500 

mm, no segundo período passaram para cerca de 1.300 e 1.800 mm, notadamente na 

Depressão Periférica. 

Na sazonalidade das chuvas também foram constatadas mudanças, tanto no 

trimestre mais chuvoso, quanto no mais seco, que passaram a sofrer atrasos de um mês. 

O período de estiagem, que antes durava de abril a setembro, na maior parte do Estado, 

nas últimas décadas tem se prolongado até outubro. 

Esses dados indicam que, tanto o aumento da pluviosidade quanto as mudanças 

da sazonalidade, estão associados à diminuição da participação dos sistemas polares e 

frontais, e a um aumento dos tropicais na gênese pluvial. 

O desmatamento significativo que vem ocorrendo nas últimas décadas, na região 

central do Brasil, tem favorecido uma maior atuação da massa tropical continental. Esse 

ar quente e seco penetra no território paulista a partir de oeste e norte, e bloqueia uma 

maior atuação das frentes frias e do ar polar, desviando-os para o oceano e afetando, 

assim, o comportamento das chuvas e a disponibilidade de água superficial (SANT’ANNA 

NETO 1995). 

5 CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

A Convenção sobre Biodiversidade, documento resultante da II Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), define a diversidade 

biológica como sendo “a variedade de seres vivos da Terra, fruto de bilhões de anos de 

evolução, moldada pelos processos de seleção natural e, de uma forma cada vez mais 
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acentuada, pelas atividades humanas. Essa variedade de seres vivos forma uma teia viva 

integrada pelos seres humanos e da qual estes dependem”. 

Além de ser compreendida em termos de diversidade de espécies, que se refere à 

quantidade de diferentes espécies de plantas, animais e microorganismos em um 

determinado ecossistema, a biodiversidade também pode ser avaliada nos seguintes 

níveis: diversidade genética, que se refere às diferenças entre as espécies em termos de 

variabilidade de genes, o que determina a individualidade de cada espécie; diversidade de 

ecossistemas, que se relaciona à variedade de hábitats, comunidades e processos 

existentes em um ecossistema e aos diferentes ecossistemas de uma paisagem; 

diversidade ecológica, que se refere à variedade de relações existentes entre as 

diferentes espécies e entre estas e o meio físico; e a diversidade cultural, que está 

relacionada com as diversas culturas humanas e como estas interagem com o ambiente. 

A inexistência de estudos e levantamentos biológicos sistemáticos traduz-se na 

impossibilidade de apresentação, em maiores detalhes, da distribuição composicional, 

quantitativa e espacializada das espécies da fauna e da flora ocorrentes na UGRHI 10. 

No entanto, o Desenho 5 apresenta a Carta de Biodiversidade elaborada para a 

área da UGRHI a partir do trabalho do IPT (2002) no âmbito de estudos realizados para a 

Hidrovia Tietê-Paraná, com base no Inventário Florestal do Estado de São Paulo do 

Instituto Florestal (IF 1993). 

5.1 Cobertura vegetal 

Os principais dados obtidos sobre a cobertura vegetal da área estudada são 

descritos a seguir. 

5.1.1 Caracterização da Cobertura Vegetal 

O levantamento da cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica do Sorocaba – Médio 

Tietê foi efetuado após consulta da bibliografia disponível. Neste sentido, para permitir 

uma avaliação ambiental mais completa da vegetação existente, foram classificadas e 

delimitadas as seguintes tipologias: 

a) Formações Savânicas (Cerrado): 

• Savana Florestada (Cerradão); 

• Savana Típica (Cerrado stricto sensu); 
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b) Floresta Estacional Semidecidual; 

c) Floresta Ombrófila Densa; 

d) Matas Ripárias (Mata Ciliar); 

e) Capoeira; 

f) Áreas Úmidas – Várzeas; 

g) Reflorestamento; 

h) Culturas (anuais, perenes e semi-perenes); e 

i) Campo Antrópico (Pastagens). 

Apesar da identificação de tipologias distintas para a área de estudo, salienta-se 

que estas se encontram associadas às atividades antrópicas exercidas preteritamente e, 

portanto, reduzidas e descaracterizadas em suas composições florísticas originais. Assim, 

áreas ocupadas por cobertura vegetal antrópica predominam de forma significativa sobre 

as naturais. 

O Quadro 5.1 apresenta as áreas estimadas das tipologias de cobertura vegetal 

mais significativas encontradas na região da UGRHI 10. Neste quadro estão agrupados 

como mata os tipos descritos nos itens b), c), e d) acima, e o item f) está com vegetação 

de várzea. 

 

TIPOLOGIAS DE COBERTURA VEGETAL ÁREA ESTIMADA (ha) (%) 
NATIVA    

Mata 31.027,60  2,75% 
Cerradão 1.814,44  0,16% 
Cerrado 1.839,14  0,16% 
Capoeira 98.510,75  8,73% 

Vegetação de várzea 3.260,56  0,29% 
Vegetação não identificada 6,19  0,00% 

TOTAL 136.458,68  12,09% 
ANTRÓPICA     

Reflorestamento 60.521,45  5,36% 
Cultura 168.327,17  14,91% 

Pastagem / Campo antrópico 763.573,47  67,64% 
TOTAL 992.422,09  87,91% 

ÁREA TOTAL DE COBERTURA VEGETAL 1.128.880,77  100% 
Fonte: IPT (2002) e BIOTA-FAPESP (2004) 

Quadro 5.1 - Tipologias de cobertura vegetal da Bacia do 
Sorocaba/Médio Tietê 
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Para melhor visualização da distribuição espacial e das proporções entre as 

tipologias de cobertura vegetal da Bacia do Sorocaba – Médio Tietê, foi elaborada a 

Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Distribuição espacial da cobertura vegetal presente na UGRHI 10 
Os municípios com os maiores percentuais de remanescentes de vegetação nativa 

na Bacia são: Ibiúna, Piedade e São Roque, com muitos fragmentos de Capoeira; 

Botucatu, com remanescentes de Cerrado, Cerradão e Vegetação de Várzea; Cabreúva, 

que apresenta em seu território uma porção da Serra do Japi, com alto percentual de 

Mata e Capoeira; Itu, Araçariguama, Mairinque e Iperó, que apresentam alguns 

fragmentos de Mata e Capoeira; Bofete e Anhembi, com remanescentes de Cerrado, 

Mata e Vegetação de Várzea; e Jundiaí, onde está localizado o maior fragmento de Mata 

ainda preservado da Serra do Japi. A distribuição das tipologias de cobertura vegetal para 

os municípios que compõem a Bacia do Sorocaba – Médio Tietê, obtida a partir do 

Desenho 5, está apresentada na Tabela 5.1. 

A seguir, serão apresentadas de forma sucinta as diferentes tipologias identificadas 

de cobertura vegetal presentes na área da UGRHI 10. 
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a) Formações Savânicas (Cerrado) 
Trata-se de uma formação vegetal de fisionomia peculiar, caracterizada por 

apresentar indivíduos de porte atrofiado, de troncos retorcidos (tortuosos), cobertos por 

casca espessa e fendilhada, de esgalhamento baixo e copas assimétricas, folhas na 

maioria grandes e grossas, algumas coriáceas, de caules e ramos encortiçados, com 

ausência de acúleos e espinhos, bem como de epífitas e lianas (KRONKA et al., 1998). O 

termo cerrado significa mata densa ou fechada e o termo savana foi atribuído devido à 

semelhança da fisionomia – árvores e arbustos em meio a gramíneas – do Cerrado 

brasileiro com as Savanas existentes na África. 

Em suma, conceitua-se o cerrado como um gradiente de várias formações de 

vegetação de caráter savanóide, sob a ótica puramente fisionômica e não florística. No 

entanto, as áreas cobertas por esse tipo de vegetação geralmente encontram-se com 

vestígios de intensas queimadas e outras atividades antrópicas, o que impõe um alto grau 

de alteração nas composições florísticas originais.  

Essa formação vegetal apresenta-se sob quatro formas distintas: savana típica 

(cerrado stricto sensu), com arbustos e árvores de até 7 metros de altura, caules e galhos 

tortuosos recobertos por casca espessa; savana florestada (cerradão), com árvores de 

até 12 metros de altura, mais fechada e densa que a savana típica; savana arborizada 

(campo cerrado), com predomínio de vegetação herbácea, principalmente gramíneas, e 

pequenas árvores e arbustos bastante espaçados entre si; e savana gramíneo-lenhosa 

(campo), constituída por vegetação herbácea, sem árvores. 
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Tabela 5.1 – Distribuição, por município, das tipologias de cobertura vegetal identificadas na UGRHI 10. 
ÁREA URBANIZADA CAPOEIRA CERRADÃO CERRADO CULTURA REMANESCENTE  

FLORESTAL PASTAGEM / CAMPO REFLORESTA-
MENTO 

VEGETAÇÃO DE 
VÁRZEA 

VEG. NÃO 
IDENTIFI. MUNICÍPIO 

ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA 
(ha) % 

ÁREA TOTAL 
INSERIDA NA 

UGRHI 10 

ALAMBARI    1072,83 6,78         12362,23 78,10 2393,64 15,12     15828,70 

ALUMÍNIO   584,09 7,22       105,16 1,30 5057,64 62,49 2210,54 27,31     8093,21 

ANHEMBI   3181,27 4,82   196,89 0,30 5.558,50 8,42 1338,38 2,03 45587,03 69,06 4526,07 6,86 423,72 0,64   66009,29 

ARAÇARIGUAMA   4988,00 29,58       1859,05 11,02 8424,81 49,96 1592,16 9,44     16864,02 
ARAÇOIABA DA 

SERRA   2343,70 9,21       553,94 2,18 22191,64 87,22 354,85 1,39     25444,14 

BARRA BONITA *         3.662,33 78,20           4683,02 

BOFETE 308,42 0,65 5278,65 11,04   30,45 0,06   1259,44 2,63 33466,70 69,99 7371,55 15,42 99,80 0,21   47815,00 

BOITUVA 690,77 2,72 1000,93 3,94     10.975,39 43,24 276,69 1,09 12184,74 48,00 256,73 1,01     25385,25 

BOTUCATU 3361,32 4,15 3000,23 3,70 1790,01 2,21 1446,23 1,78 7.401,81 9,13 1207,85 1,49 50108,72 61,80 6904,25 8,52 1115,11 1,38   81081,69 

CABREÚVA   4814,60 33,89       2712,08 19,09 5676,49 39,96 1003,69 7,06     14206,87 

CAJAMAR *           1070,57 100         1070,57 

CAPELA DO ALTO 498,78 2,96 719,84 4,28       931,80 5,54 14660,93 87,13 14,33 0,09     16825,68 

CERQUILHO 1150,28 9,18 159,67 1,27     2.481,15 19,79 6,93 0,06 8678,02 69,22 60,65 0,48     12536,71 

CESÁRIO LANGE   427,44 2,23     16.805,74 87,66 123,32 0,64 1792,03 9,35 22,53 0,12     19171,05 

CONCHAS   1637,77 3,47   154,89 0,33 1.610,77 3,41 203,76 0,43 41528,99 87,94 462,42 0,98 599,68 1,27 2,28 0,00 47222,98 

COTIA *   1770,14 21,77       106,21 1,31 5351,06 65,81 904,12 11,12     8131,53 
DOIS CÓRREGOS 

*         3.776,81 77,91     0,00      4847,86 

ELIAS FAUSTO *   239,19 2,34     2.918,03 28,54   6255,32 61,19 810,52 7,93     10223,06 

IBIÚNA 425,62 0,75 12856,60 22,57     54,39 0,10 2942,89 5,17 38426,18 67,47 1163,52 2,04 154,09 0,27   56954,77 
IGARAÇU DO 

TIETÊ *   3,40 0,12     2.622,90 93,89           2793,72 

INDAIATUBA * 60,31 1,17 135,63 2,62       42,48 0,82 4785,78 92,46 151,72 2,93     5175,92 

IPERÓ   1429,29 8,50     5.316,38 31,61 2373,59 14,11 7043,44 41,89 627,46 3,73     16816,11 

ITAPETININGA *   1570,83 8,07     1.632,76 8,39 643,41 3,31 15506,56 79,70 101,83 0,52     19455,39 

ITAPEVI *   86,31 39,36         132,95 60,64 0,00      219,26 

ITU 2415,40 4,28 5381,88 9,54     1.320,88 2,34 1740,73 3,08 39057,36 69,20 6518,06 11,55 4,85 0,01   56439,16 

JUMIRIM   138,67 2,46     24,71 0,44 15,24 0,27 5445,39 96,70 7,40 0,13     5631,41 

JUNDIAÍ *           4430,53 95,68 199,17 4,30 0,96 0,02     4630,65 

  (*) municípios com sede em outra UGRHI. Fonte: IPT, 2004 e Biota-Fapesp,   2004 
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Tabela 5.1 – Distribuição, por município, das tipologias de cobertura vegetal identificadas na UGRHI 10. 

ÁREA URBANIZADA CAPOEIRA CERRADÃO CERRADO CULTURA REMANESCENTE 
FLORESTAL 

PASTAGEM / 
CAMPO 

REFLORESTA-
MENTO 

VEGETAÇÃO DE 
VÁRZEA 

VEG. NÃO 
IDENTIFI. MUNICÍPIO 

ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA 
(ha) % 

ÁREA TOTAL 
INSERIDA NA 

UGRHI 10 

LARANJAL PAULISTA 857,21 2,21 592,93 1,53     3.972,63 10,24 199,17 0,51 33058,22 85,21 114,48 0,30     38794,63 

MAIRINQUE 655,44 3,09 4661,36 22,01       575,32 2,72 13456,84 63,53 1464,24 6,91     21180,85 

MINEIROS DO TIETÊ *         11.045,99 86,99           12697,86 

PEREIRAS   297,74 1,32     39,52 0,18 169,11 0,75 21994,75 97,45 67,61 0,30   2,06 0,01 22570,79 

PIEDADE   12647,77 26,46       420,30 0,88 33989,53 71,12 463,93 0,97 71,91 0,15   47793,43 

PILAR DO SUL *   1072,70 17,52         4968,47 81,17 79,98 1,31     6121,15 

PIRACICABA *   1735,28 5,03     3.785,98 10,96 89,39 0,26 26985,91 78,15 1151,15 3,33 200,00 0,58   34530,62 
PIRAPORA DO BOM 

JESUS *   1255,86 40,75       1065,60 34,57 465,18 15,09 295,35 9,58     3081,98 

PORANGABA   763,63 2,92       688,78 2,64 24621,17 94,25 49,08 0,19     26122,66 

PORTO FELIZ 1055,12 1,88 1729,84 3,08   11,23 0,02 23.394,19 41,64 65,12 0,12 28758,02 51,19 1166,35 2,08     56179,87 

QUADRA   617,42 3,07     10.641,42 52,85 371,62 1,85 8445,38 41,95 57,94 0,29     20133,78 

RAFARD *   140,22 3,03     4.017,65 86,68 12,87 0,28 464,13 10,01       4634,86 

SALTINHO *   190,85 2,64     381,97 5,28 3,02 0,04 6640,57 91,76 20,17 0,28     7236,58 

SALTO 595,01 5,81 249,44 2,43     21,26 0,21   9000,82 87,84 380,13 3,71     10246,66 

SALTO DE PIRAPORA 710,35 2,53 2481,31 8,83         19767,02 70,34 5142,17 18,30     28100,86 

SÃO MANUEL *   468,27 1,21 37,34 0,10 12,53 0,03 26.464,66 68,30 1016,76 2,62 4251,40 10,97 1704,44 4,40 499,15 1,29   38749,64 

SÃO ROQUE 1269,00 4,56 7093,66 25,47       1714,03 6,15 15919,58 57,16 1768,50 6,35 87,40 0,31   27852,17 

SARAPUÍ   2647,42 9,72       69,95 0,26 23247,94 85,33 1279,01 4,69     27244,32 

SOROCABA 9417,62 21,01 2405,29 5,37     1.344,94 3,00   27921,99 62,29 3737,54 8,34     44827,38 

TATUÍ   2236,06 4,23     13.321,79 25,21 249,53 0,47 36801,70 69,63 243,34 0,46     52852,43 

TIETÊ 1276,32 4,01 380,40 1,20     4.929,91 15,49 204,43 0,64 24940,08 78,36 66,55 0,21 28,04 0,09 1,89 0,01 31827,61 

TORRE DE PEDRA   599,94 8,09       126,33 1,70 6500,88 87,64 190,42 2,57     7417,57 
VARGEM GRANDE 

PAULISTA   358,31 11,30       3,29 0,10 2676,32 84,38 133,97 4,22     3171,88 

VOTORANTIM 1580,64 8,53 1764,82 9,53       259,63 1,40 10205,49 55,08 3916,60 21,14     18527,58 

TOTAL 26327,61 2,22 99211,44 8,37 1827,35 0,15 1852,22 0,16 169.524,45 14,30 31248,29 2,64 769004,62 64,87 60951,93 5,14 3283,75 0,28 6,23 0,00 1185454,2 

(*) municípios com sede em outra UGRHI. Fonte: IPT, 2004 e Biota-Fapesp, 2004 
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A vegetação do Cerrado está adaptada a regiões normalmente planas, com solos 

pobres e ácidos e de clima estacional (um a quatro meses sem chuva), ocupando 25% do 

território nacional, concentrada notadamente na região central do Brasil. No caso de São 

Paulo, as formações savânicas não são contínuas, ocorrendo como encraves, 

principalmente na região centro-norte, em meio à floresta mesófila (Mata Atlântica), que é 

o bioma predominante no Estado. 

Devido à extensa área ocupada e ao contato com outros biomas, essa formação 

apresenta alta biodiversidade de espécies, estimada em 30% da fauna e flora brasileira e 

5% da biota mundial. Conforme destacado por DIAS (1992, apud SMA, 1997), estudos 

que vêm sendo desenvolvidos apontam para o grande potencial econômico que o cerrado 

apresenta, especialmente nas áreas de: alimentação, já que se conhecem cerca de 80 

espécies vegetais que fornecem frutos, sementes ou palmitos que servem de alimentos 

para o homem; produção de fibras; produção de cortiça, sendo que existem cerca de 20 

espécies que já são utilizadas para esse fim; produção de tanino; produção de gomas, 

resinas, bálsamos e látex; produção de óleos e gorduras; uso medicinal, com mais de 100 

espécies vegetais usadas para a cura e prevenção de doenças; plantas ornamentais; 

artesanato; e plantas apícolas. 

Conforme o diagnóstico da conservação e do uso sustentável das áreas de cerrado 

do Estado de São Paulo, realizado pelo PROBIO/SP (SMA 1997), a redução desta 

formação vegetal vem ocorrendo desde o início do século, principalmente, devido ao 

grande potencial desta vegetação como fornecedora de lenha, carvão vegetal, moirões de 

cerca, uso como pasto natural na pecuária, bem como à ocupação por áreas de 

reflorestamento. Mais recentemente as áreas de cerrado estão sendo ocupadas por 

atividades agropecuárias, principalmente cana-de-açúcar, citricultura e gado bovino. 

A ocupação das áreas de cerrado foi estimulada pelas políticas públicas das 

décadas de 50 a 80, que consideravam a necessidade de integrar essas áreas à 

economia estadual. Mesmo com a baixa fertilidade dos solos onde se desenvolve essa 

vegetação, o que requer investimentos em adubação, a proximidade dos centros 

consumidores e a topografia plana, que predomina nestas áreas, facilitam a mecanização 

do solo, compensando a sua ocupação (TOLEDO FILHO 1984, apud SMA 1997). 
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Segundo o Inventário Florestal do Estado de São Paulo, realizado pelo Instituto 

Florestal, na Bacia do Sorocaba – Médio Tietê estão presentes fragmentos remanescentes 

das formações de Savana Florestada e Savana Típica, detalhadas a seguir. 

• Savana Florestada (Cerradão) 
Essa formação vegetal é constituída por três estratos (andares) distintos: o primeiro 

apresenta espécies umbrófilas (plantas adaptadas ao crescimento em ambiente sombreado) 

rasteiras ou de pequeno porte; o segundo é composto por arbustos e pequenas formas 

arbóreas, constituindo o sub-bosque, que não ultrapassa a altura de 5 a 6 metros; e o 

terceiro, com árvores de troncos menos tortuosos, não ramificados desde a base e que 

podem atingir até 15 metros de altura (KRONKA et al. 1998). 

A área ocupada pelo cerradão na UGRHI 10 é de 1.827,35 ha. Essa cobertura 

remanescente está representada por pequenos fragmentos, geralmente dispersos e com 

predomínio de áreas menores que 100 hectares, inseridos totalmente na Sub-bacia do 

Médio Tietê Inferior. Vale ressaltar que o município de Botucatu detém toda essa 

formação vegetal, e dentre as áreas de Cerradão existentes na Bacia, apenas 0,67% 

estão inseridas em área legalmente protegida, a APA Corumbataí – perímetro Botucatu. 

Merece destaque a região norte de Botucatu, próxima à Represa de Barra Bonita, 

onde se encontram fragmentos de Cerradão fortemente pressionados pelas atividades 

antrópicas, já que estão fora dos limites da APA Corumbataí e próximos de grandes áreas 

de reflorestamento e do centro urbano. Tendo em vista a raridade atual de áreas de 

Cerradão no Estado de São Paulo e sua importância ecológica, consideram-se esses 

fragmentos como sendo áreas prioritárias para a conservação, segundo os seguintes 

critérios selecionados pelo PROBIO/SP durante o “Workshop: Bases para conservação e 

uso sustentável das áreas de Cerrado do Estado de São Paulo”, realizado em 1997: são 

arquipélagos de remanescentes, isto é, áreas com potencial de conectividade entre 

fragmentos; presença de um remanescente com grande extensão, maior que 100 

hectares; os fragmentos estão localizados em áreas de recarga do aqüífero Botucatu 

(Aqüífero Guarani) (Figura 5.2), de mananciais para captação de água e de alta 

suscetibilidade à erosão e à fragilidade geológica; e, presença de espécies endêmicas de 

peixes e anfíbios (Figura 5.3), além de espécies raras e ameaçadas de extinção, como o 

mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides). 
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Figura 5.2 – Áreas de Cerrado prioritárias para conservação. PROBIO/SP, SMA (1997) 
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Figura 5.3 – Áreas prioritárias para a conservação da Fauna do Cerrado Paulista. Adaptado do 
PROBIO/SP - SMA (1997) 
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• Savana Típica (Cerrado stricto sensu) 
De um modo geral, apresenta-se com três estratos: estrato superior, constituído por 

árvores esparsas de pequeno porte (até 7 metros de altura); estrato intermediário, 

formado por arbustos de 1 a 3 metros de altura; e, estrato inferior, constituído por 

gramíneas e subarbustos, em geral de até 50 cm de altura, pouco denso, deixando 

espaços intercalares onde o solo pode se apresentar pouco ou desprovido de 

revestimento (KRONKA et al. 1998). 

Na Bacia do Sorocaba – Médio Tietê, os fragmentos remanescentes de Cerrado 

totalizam 1.852,22 ha, distribuídos em pequenas manchas de vegetação dispersas, 

predominantemente, na sub-bacia 1(Médio Tietê Inferior). Dentre os municípios que 

apresentam porções de Cerrado, destacam-se Botucatu e Anhembi, com 1.446,23 ha 

(78,08%) e 196,89 ha (10,63%), respectivamente. 

Apenas 1,12% da formação Savânica Típica está incluída em área legalmente 

protegida, a APA Corumbataí – perímetro Botucatu, e cabe ressaltar que os cerrados 

estão “com os dias contados” se forem consideradas as projeções baseadas na evolução 

da ocupação territorial. Esse ritmo intenso e desordenado na ocupação irá pressionar a 

vegetação resultando, inevitavelmente, na redução da biodiversidade. 

A flora do Cerrado existente na UGRHI 10 ainda não é completamente conhecida, 

embora grande número de espécies já tenha sido descrito. Durante os anos de 2000 e 

2003, três localidades foram áreas de estudo do projeto “Estudos morfológicos, 

anatômicos, histoquímicos e ultra-estruturais em plantas do Cerrado stricto sensu do 

Estado de São Paulo”, totalizando 52 espécies. Os Quadros 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam a 

relação das espécies da flora presentes em fragmentos remanescentes, discriminada 

pelas respectivas áreas de estudo. Esses dados foram extraídos do BIOTA-FAPESP 

(2004). 

Juntamente com os fragmentos de cerradão presentes na Bacia do Sorocaba – 

Médio Tietê, essas áreas de remanescentes de cerrado são prioridade para a 

conservação desse bioma, seguindo os mesmos critérios que foram selecionados para as 

manchas remanescentes de cerradão. 
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Localidade: Fazenda Botignoli - Distrito de Rubião Júnior, Botucatu/SP. 
FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR 

Asteraceae Baccharis  subdentata DC. 
Asteraceae Lucilia  lycopodioides (Less.) S.E. Freire 
Asteraceae Vernonia  platensis (Spr.) Less. 
Asteraceae Vernonia  squarrosa (Less.) Less. 

Total: 1 família, 3 Gêneros e 4 espécies 
Fonte: BIOTA-FAPESP (2004). 

Quadro 5.2 - Flora do Cerrado stricto sensu de Botucatu, SP. 
 

Localidade: km 3 da Rodovia Gastão Dal Farra – Botucatu/SP 
FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR 

Amaranthaceae Froelichia  procera (Seub.) Pedersen 
Amaranthaceae Gomphrena  macrocephala St. Hil. 

Araliaceae Didymopanax  vinosum March. 
Asteraceae Eupatorium  maximiliani Schrad. Ex DC. 
Asteraceae Vernonia  barbanoides Less. 
Asteraceae Vernonia  scorpioides (Lam.) Pers. 
Asteraceae Eupatorium  campestre DC. 
Asteraceae Eupatorium  chlorocephalum Baker. 
Asteraceae Eupatorium  inulaefolium H. B. K. 
Asteraceae Eupatorium  laevigatum Lam. 
Asteraceae Eupatorium  oxylepis DC. 
Asteraceae Ortopappus  angustifolium (DC.) Gleason 
Asteraceae Pterocaulon  alopecuroides (Lam.) DC. 
Asteraceae Gochnatia  barrossii H. B. & Mart. 
Asteraceae Gochnatia  polimorpha Herb. Berol. Ex Kunth. 

Bignoniaceae Pyrostegia  venusta Miers 
Bombacaceae Eriotheca  gracilipes (K. Schum.) A. Robins 

Caesalpiniaceae Senna  bicapsularis (L.) Roxb. 
Caesalpiniaceae Cassia  rugosa G. Don. 
Caryocaraceae Caryocar  brasiliense Camb. 
Celastraceae Peritassa  campestris (Cambes) A. C. 

Chrysobalanaceae Muchilla  tomentosa  
Convolvulaceae Evolvulus  pubescens  

Dilleniaceae Davilla  eliptica St. Hil. 
Erythroxylaceae Erythroxylum  campestre A. St. Hil. 
Erythroxylaceae Erythroxylum  suberosum St. Hil. 

Lamiaceae Hyptis  caespitosa A . St-Hill. Ex Benth. 
Malpighiaceae Byrsonima  intermedia A. Juss. 
Malpighiaceae Peixotoa  tomentosa A. Juss. 

Melastomataceae Miconia  ligustroides (DC.) Naud. 
Melastomataceae Miconia  albicans Steud. 
Melastomataceae Tibouchina  stenocarpa Cogn. 

Mimosaceae Stryphnodendron polyphyllum Mart. 
Myrsinaceae Rapanea  guianensis Aubl. 
Myrsinaceae Rapanea  umbellata Mez. 

Poaceae Andropogon  leucostachyus (Hack.) Hack. 
Poaceae Aristida  filifolia (Arechav.) Herter 
Poaceae Axonopus  aureus Beauv. 
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continua... 

Localidade: km 3 da Rodovia Gastão Dal Farra – Botucatu/SP 
FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR 
Poaceae Axonopus  pellitus  Hitchc. & Chase 
Poaceae Gymnopogon  spicatus (Spreng.) Kuntz. 
Poaceae Loudetiopsis  chrysotrix (Nees) Conert. 
Poaceae Paspalum  pilosum Lam. 
Poaceae Schizachyrium microstachyum Roseng.Arr. & Isag. 
Poaceae Tristachya  leiostachya Nees 
Poaceae Eragrostis  seminuda Trin. 

Sapindaceae Serjania  lethalis A. St. Hil. 
Styracaceae Styrax  camporum Pohl. 
Styracaceae Styrax  ferrugineum Nees & Mart. 

Total: 20 famílias; 36 gêneros e 48 espécies 
Fonte: BIOTA-FAPESP (2004). 

Quadro 5.3 – Flora do Cerrado stricto sensu de Botucatu, SP. 
 

Localidade: Km 03 da Rodovia Hipólito Martins de Barros, Botucatu/SP. 
FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR 

Amaranthaceae Froelichia  procera (Seub.) Pedersen 
Amaranthaceae Gomphrena  macrocephala  

Asteraceae Eupatorium  campestre DC. 
Asteraceae Eupatorium  chlorocephalum Baker 
Asteraceae Eupatorium  inulaefolium H.B.K. 
Asteraceae Eupatorium  laevigatum Lam. 
Asteraceae Eupatorium  oxylepis DC. 
Asteraceae Ortopappus  angustifolium (DC.) Gleason 
Asteraceae Pterocaulon  alopecuroides (Lam.) DC. 
Lamiaceae Hyptis  caespitosa A. St. Hill. ex Benth. 

Total: 3 famílias, 6 gêneros e 10 espécies 
Fonte: BIOTA-FAPESP (2004). 

Quadro 5.4 - Flora do Cerrado stricto sensu de Botucatu, SP. 
 

b) Floresta Estacional Semidecidual 
No Estado de São Paulo, a Floresta Atlântica que ocupa as escarpas de maciços 

cristalinos e se estende até o planalto, dá lugar, a partir deste, a uma formação florestal 

mais seca, denominada Floresta Estacional Semidecidual. 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela dupla 

estacionalidade climática, sendo uma tropical, com época de intensas chuvas de verão, 

seguida por estiagens acentuadas, e outra subtropical sem período seco, mas com seca 

fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno, com temperaturas inferiores a 15°C. 

Esta estacionalidade age como fator limitante na diminuição da presença de lianas, 
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epífitas e fetos arborescentes, característicos da Floresta Atlântica, uma vez que a 

umidade microclimática da formação não se apresenta intensa durante o ano. 

Essa formação é composta por fanerófitas (plantas lenhosas) com gemas foliares 

protegidas da seca por escamas, tendo folhas adultas esclerófitas ou membranáceas 

deciduais. Neste tipo de vegetação, a porcentagem das árvores caducifólias, que perdem 

as folhas durante o período seco, no conjunto florestal e não das espécies 

individualmente, situa-se entre 20 e 50%. Nas áreas tropicais, a Floresta é composta por 

mesofanerófitos (árvores entre 20 a 30 m de altura) que revestem, em geral, solos 

areníticos distróficos. 

A região da UGRHI 10 possui diversos fragmentos, relativamente pequenos, de 

Floresta Estacional Semidecidual distribuídos de maneira dispersa e predominantes na sub-

bacia 1 (Médio Tietê Inferior), sendo que a maioria dos remanescentes encontra-se nos 

municípios de Botucatu e Bofete, e estão inseridos na APA Corumbataí – perímetro Botucatu. 

Em conjunto com os demais fragmentos semelhantes da região, essa fisionomia é 

a que apresenta grande diversidade e disponibilidade de hábitats, podendo oferecer 

ambiente para a fauna silvestre e para a conservação de espécies vegetais nativas. 

Dessa forma, o grau de restrição para o uso dessas áreas naturais é máximo, sendo 

consideradas de preservação, devido à oferta de recursos ecológicos aos grupos de 

fauna e à sua biodiversidade. 

c) Floresta Ombrófila Densa 
Este tipo de vegetação, também conhecida como Mata Atlântica, está presente 

tanto na região litorânea quanto nos planaltos e serras do interior, ao longo de toda costa 

brasileira, sendo que sua largura varia entre pequenas faixas e grandes extensões 

atingindo em média 200 km de largura. 

Esta fisionomia é caracterizada por apresentar camadas de vegetação claramente 

definidas. O tronco das árvores, normalmente liso, só se ramifica bem no alto para formar 

a copa. As copas das árvores mais altas tocam-se umas nas outras, formando uma 

massa de folhas e galhos que barra a passagem do sol, denominada dossel, e chegam a 

atingir de 30, 35 e até 60 metros de altura. Numa parte mais baixa, nascem e crescem 

arbustos e pequenas árvores, que são os bambus, as samambaias gigantes, líquens que 

toleram menos luz, formando os chamados sub-bosques. Tanto nas árvores mais altas 
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como nas mais baixas encontram-se várias outras espécies, como diversos tipos de 

cipós, bromélias, orquídeas e gavinhas. 

O solo é coberto e protegido pelas forrações provenientes das folhas e outros 

vegetais que caem das árvores ao longo do ano, servindo de alimento para muitos 

insetos, outros animais e principalmente aos fungos, que são os principais responsáveis 

pelo processo de decomposição da floresta (SOS Mata Atlântica, 2004). 

A característica ombrotérmica da floresta está presa a fatores climáticos tropicais 

de elevadas temperaturas (médias de 25 °C) e de alta precipitação, bem distribuídas 

durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação bioecológica 

praticamente sem período biologicamente seco. 

A Floresta Ombrófila Densa é predominante na sub-bacia do Médio Tietê Superior, 

estendendo-se da Serra do Japi, Serra de São Roque, Serra de São Francisco até a 

Serra de Paranapiacaba. 

Vale ressaltar a presença de extensos fragmentos florestais distribuídos nas 

margens da Represa de Itupararanga e das áreas de nascentes do Rio Sorocaba. A 

preservação desta vegetação constitui-se numa ação direta, de fundamental importância 

à proteção deste manancial, sendo este, o principal objetivo da APA Represa de 

Itupararanga, criada em 2003. 

d) Matas Ripárias (Mata Ciliar) 
O termo Mata Ripária é utilizado para caracterizar a estreita faixa de vegetação 

arbórea que acompanha os cursos d’água, perenes ou não. Quando este tipo de 

vegetação está inserido em ambiente florestal, usa-se o termo Mata Ciliar, e quando está 

inserida em ambiente não florestal, como campo e cerrado, denomina-se Mata de Galeria. 

O equilíbrio dos ecossistemas aquáticos depende diretamente da proteção da 

vegetação ocorrente ao longo dos cursos d’água, já que ela age como reguladora das 

características químicas e físicas da água dos rios, Além de contribuir para a sobrevivência e 

manutenção do fluxo gênico entre populações de espécies animais e vegetais que habitam 

as faixas ciliares ou mesmo fragmentos florestais maiores por elas conectados. 

Devido à reconhecida importância ecológica, as matas ripárias foram incluídas na 

categoria de Áreas de Preservação Permanente desde 1965, conforme o Código Florestal 

(Lei n° 4.777/65). Assim, toda vegetação natural (arbórea ou não) presente ao longo das 

margens dos rios e ao redor de nascentes e de reservatórios deve ser preservada. 
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Próximas a alguns cursos d’água existentes na Bacia do Sorocaba – Médio Tietê 

encontram-se manchas remanescentes de formações florestais. No entanto, estas vêm 

sendo fortemente pressionadas pelo avanço de pastagens e áreas agrícolas, apesar das 

exigências legais quanto à largura das faixas de Área de Preservação Permanente. Nesse 

sentido, o padrão de distribuição da Mata Ripária na UGRHI 10 é representado por 

fragmentos reduzidíssimos dessa formação, em contraponto com o grande predomínio de 

culturas e pastagens. 

e) Capoeira 
O termo Capoeira corresponde a uma vegetação secundária que sucede à derrubada 

das florestas, compondo a fase inicial de regeneração da floresta natural, e é constituída 

principalmente por indivíduos lenhosos de segundo crescimento, a maioria pertencente à 

floresta derrubada anteriormente, e por espécies espontâneas que invadem as áreas 

devastadas. Esta vegetação em regeneração apresenta porte desde arbustivo até arbóreo, 

porém, com árvores finas e compactamente dispostas (KRONKA et al., 1998). 

A vegetação, embora secundária, pode contribuir para a conservação de espécies 

da fauna e flora e dos recursos naturais, principalmente se os fragmentos forem 

interligados, pois estas manchas de vegetação podem formar corredores genéticos, o que 

permite a sucessão ecológica e o desenvolvimento normal das espécies. 

Esta fisionomia encontra-se distribuída por todo território da UGRHI 10, com 

predomínio nas sub-bacias 5 (Médio Tietê Superior) e 6 (Alto Sorocaba), onde os 

fragmentos estão mais preservados devido, principalmente, à proximidade com as demais 

manchas de vegetação nativa que ocorrem na região das Serras do Japi, São Roque, São 

Francisco e Paranapiacaba.  

No entanto, os demais fragmentos, geralmente muito reduzidos, apresentam uma 

alta descaracterização da composição e estrutura florística original da mata nativa, pois 

nas suas bordas, o grau de alteração é maior devido às atividades antrópicas exercidas. 

Esta fisionomia, com alto efeito de borda, está presente de maneira mais notável nas sub-

bacias 1 (Médio Tietê Inferior) e 3 (Baixo Sorocaba), onde predominam campos 

antrópicos e áreas de agricultura. 

f) Áreas Úmidas – Várzeas 
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Várzeas são áreas sujeitas a inundações pelo transbordamento lateral dos rios e 

lagos (calha principal do rio e remansos de reservatórios), o que promove grande 

interação entre os ecossistemas aquáticos e terrestres, conferindo a essa formação 

vegetal uma riqueza de biodiversidade, de diversidade de uso de recursos naturais e de 

produtividade. Os solos das várzeas são férteis em virtude da renovação periódica dos 

nutrientes, decorrente dos pulsos de inundações, por meio dos quais as partículas 

orgânicas e os minerais transportados pelos rios são depositados nos solos dessa região. 

Esse tipo de vegetação apresenta um caráter hidrófilo (adaptada a viver em 

ambiente de elevado grau de umidade), constituindo comunidades aluviais (vegetação 

com influência flúvio-pluvial). As condições hidrológicas e as relações entre os rios e suas 

áreas alagadas determinam as bases ecológicas para o funcionamento dos sistemas 

alagados, enquanto as ocorrências de pulsos, provenientes dos ciclos hidrológicos 

(precipitação e nível da água) são consideradas básicas para a manutenção de seus 

mecanismos de funcionamento. 

Com relação à vegetação que ocupa essas áreas, o termo “macrófitas aquáticas” é 

utilizado na dominação genérica de plantas, cujas características evolutivas incluem o retorno 

ao ambiente aquático, abrangendo desde macroalgas até angiospermas, que habitam desde 

brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos. No Quadro 5.5 estão relacionadas as 

principais espécies de plantas aquáticas presentes no Reservatório de Barra Bonita, 

conforme os dados obtidos nos levantamentos realizados por CAVERNAGHI (2003). 

 
ESPÉCIES 

1 Alternanthera philoxeroides 
2 Brachiaria mutica 
3 Brachiaria subquadripara 
4 Commelina erecta 
5 Cyperus difformis 
6 Cyperus meyenianus 
7 Echinochloa polystachya 
8 Eichhornia crassipes 
9 Enidra sessilis 
10 Eragrostis pilosa 
11 Heliotropium indicum 
12 Heteranthera reniformis 
13 Hymenachne amplexicaulis 
14 Ipomoea alba 
15 Ludwigia elegans 
16 Mimosa pudica 
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17 Myriophyllum aquaticum 
18 Panicum rivulare 
19 Paspalum repens 
20 Pistia stratiotes 
21 Polygonum lapathifolium 
22 Salvinia auriculata 
23 Salvinia molesta 
24 Typha angustifolia 

Fonte: CAVERNAGHI (2003). 

Quadro 5.5 – Principais espécies de 
macrófitas presentes no Reservatório de 
Barra Bonita, SP. 

Nas porções periféricas aos alagados e melhor drenadas, dominam comunidades 

graminóides, e tal tipologia pode ser classificada como campos úmidos de várzeas, 

constituídos por diversas populações vegetais, compostas por formações praticamente 

homogêneas de espécies herbáceas. Nas áreas mais enxutas, surgem algumas árvores 

pioneiras, conferindo uma fisionomia mais florestal às áreas de várzeas. Trata-se de uma 

vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico (relativo ao solo). 

Tanto as macrófitas quanto a vegetação terrestre influenciam significativamente os 

ambientes aquáticos, fornecendo alimentos (frutos, folhas e sementes) e abrigo, 

principalmente para os peixes e mamíferos aquáticos, sendo que estes, em troca, realizam a 

dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração da vegetação da várzea. 

Tal fisionomia de vegetação pode ser encontrada preferencialmente na sub-bacia 1 

(Médio Tietê Inferior), nas planícies aluvionares dos rios Araguá, Capivara, Alambari, do 

Peixe, de Conchas, Salgado e Água Fria; e nas porções Centro-Sul da sub-bacia 6 (Alto 

Sorocaba), nas margens dos rios Sorocabuçu e Sorocamirim. 

g) Reflorestamento 
Reflorestamento é a conversão, por indução direta do homem, de terras não 

florestadas para terras florestadas por meio de plantio, semeadura e/ou promoção 

induzida pelo homem de semeadura natural. A floresta plantada pode ser mista (com 

duas ou mais espécies diferentes) ou homogênea (com apenas uma espécie), composta 

por espécies exóticas ou nativas. 

No Brasil, o reflorestamento homogêneo é o mais empregado, havendo predomínio 

dos gêneros Pinus e Eucalyptus, o que corresponde a aproximadamente 1,8 e 3 milhões 

de hectares, respectivamente. As condições ambientais favoráveis e o emprego de 

modernas técnicas de manejo florestal fizeram com que o eucalipto alcançasse no Brasil 
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os maiores índices de produtividade do mundo. As áreas de reflorestamento têm um 

papel importante para o setor florestal brasileiro e, conseqüentemente, para a economia 

nacional, produzindo matéria-prima para os setores de celulose e papel, chapas, 

aglomerados, laminados e serraria, dentre outros. 

No Estado de São Paulo, do total de 770.010 ha de áreas de reflorestamento com 

pinheiro e eucalipto, 79,4% (611.516 ha) são florestas monocultivadas de eucalipto. O 

gênero Eucalyptus apresenta uma série de vantagens, como: reduz a pressão sobre as 

florestas naturais; absorve CO2 atmosférico e libera O2; contribui para a regulação do 

fluxo e qualidade dos recursos hídricos; serve como quebra-vento e aumenta o conforto 

térmico; mantém a cobertura do solo por meio da serrapilheira, diminuindo os riscos de 

erosão; contribui para a ciclagem de nutrientes; fornece matéria-prima; e gera empregos 

diretos e indiretos. Entretanto, o eucalipto ao ser plantado em monocultura apresenta 

algumas desvantagens, dentre as quais destacam-se as seguintes: menor biodiversidade; 

algumas espécies do gênero Eucalyptus possuem efeito alelopático, o que retarda e/ou 

evita crescimento de outras espécies vegetais no local; e alto consumo de água, 

ocasionando seca dos solos. 

Segundo KRONKA et al. (2004), a Bacia Hidrográfica do Sorocaba – Médio Tietê 

engloba 6,5% das áreas de reflorestamentos existentes no Estado, sendo a sétima bacia 

que detêm as maiores áreas expressivas de florestas plantadas com pinheiros e 

eucaliptos. Dentre as áreas de reflorestamento presentes na bacia, 95,2% (47.502 ha) 

representam florestas de Eucalyptus e apenas 4,8% (2.415 ha) de Pinus. 

As áreas de reflorestamentos estão localizadas preferencialmente nas sub-bacias 

1 (Médio Tietê Inferior), 5 (Médio Tietê Superior) e 4 (Médio Sorocaba), e os municípios 

que apresentam maior percentual de reflorestamento em relação à área territorial do 

município são: Alumínio (27,3%), Votorantim (21,1%) e Salto de Pirapora (18,3%). 

h) Culturas 
Cultura anual, também conhecida como temporária, é aquela que completa o ciclo 

de vida durante uma única estação, perecendo após a colheita. São exemplos de culturas 

anuais as olerícolas (verduras e legumes). A cultura perene, conhecida como 

permanente, cresce de ano para ano, sendo muitas vezes necessário um período de 

vários anos para que se torne produtiva. Ela não perece necessariamente após a colheita, 

diferentemente da colheita anual, e tem como exemplos os cultivos de café, laranja e 
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abacate. Já a cultura semi-perene, também chamada de bienal, normalmente completa o 

ciclo de vida num período de duas ou mais estações de crescimento e são exemplos 

desse tipo de cultura, o abacaxi, a banana, a cana-de-açúcar e o mamão. 

As principais atividades agrícolas existentes na Bacia do Sorocaba – Médio Tietê 

incluem o cultivo de cana-de-açúcar, do milho e da laranja (68,5% da área cultivada), 

havendo, no entanto, uma distribuição dessas culturas de forma distinta entre as sub-

bacias. Com base nos levantamentos realizados por PINO et al. (1997), aproximadamente 

100 espécies são cultivadas na região em estudo, sendo que as principais estão 

relacionadas no Quadro 5.6. Esse dado foi extraído do “Levantamento Subjetivo de 

Safras Agrícolas – IEA – Ano Agrícola 1995/1996”, elaborado pela Divisão regional 

Agrícola de Sorocaba (DIRA). 

 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO TIPO DE 
CULTURA

Abóbora 
Nota: inclui abóbora-rasteira, abóbora-de-árvore, moranga 

(jerimum) 
Cucurbita spp. Anual 

Alface Lactuca sativa Anual 
Arroz Oryza sativa Anual 
Aveia Avena spp. Anual 

Banana Musa spp. Perene 
Batata-doce Ipomoea batatas Anual 

Batata-inglesa Solanun tuberosum Anual 
Café Caffea spp. Perene 

Cana-de-açúcar Saccharum officinarum Semi-
perene 

Couve-flor Brassica oleracea, var. 
botrytis cauliflora Anual 

Feijão (ou feijão-de-cores) Phaseolus vulgaris Anual 
Feijão-fradinho (ou feijão-frade, ou feijão-de-corda) Vigna sinensis Anual 

Laranja 
Nota: inclui as variedades de laranja doce normais 

(pêra, branca, lisa, etc.), de umbigo (baía, baianinha, 
Thompson navel), sanguíneas e sem ácidos. 

Citrus sinensis Perene 

Mandioca (ou aipim, ou macaxeira, ou maniva) Manihot utilissima Semi-
perene 

Manga Mangifera indica Perene 
Melancia Citrullus vulgaris Anual 

Milho Zea mays Anual 
Morango Fragaria vesca Anual 
Pepino Cucumis sativus Anual 

Pimentão Capsicum annuum Anual 
Repolho Brassica oleracea, var. Anual 
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capitata 
Sorgo Sorghum vulgare Anual 

Tangerina 
Nota: inclui as variedades doces (mexerica, poncã, etc.) 

e ácidas (limão-cravo, rosa ou rangpur, calamondin) 
Citrus reticulata Perene 

Tomate Lycopersicum 
esculentum Anual 

Uva 
Nota: para chupar e fabricar vinhos comuns (niagara, 

isabel, etc.) 
Vitis labrusca Perene 

Fonte: PINO et al. (1997). 

Quadro 5.6 – Principais espécies cultivadas na região da UGRHI 10. 
 

Conforme destacado pela EMBRAPA (1975, apud FERRI 1977), o cerrado 

apresenta um grande potencial para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da 

silvicultura, devido à sua topografia em geral conveniente à mecanização extensiva, com 

solos de excelentes qualidades físicas, e ao regime pluviométrico favorável durante 

grande parte do ano. 

Decorrente dos motivos expostos, a análise da ocupação humana na área 

estudada revela a presença extensiva de atividades agrícolas, predominantes nas 

seguintes regiões: no extremo norte da sub-bacia 1 (Médio Tietê Inferior); em grande 

parte da sub-bacia 5 (Médio Tietê Superior); e, nas porções norte e oeste da sub-bacia 

2 (Baixo Sorocaba). Dentre os municípios com maiores percentuais de áreas ocupadas 

por culturas agrícolas, destacam-se Cesário Lange (87%), Quadra (53%), Boituva (43%) e 

Porto Feliz (41%). 

i) Campo Antrópico (Pastagens) 

As áreas com pastagem compreendem as terras ocupadas com capins que sejam 

efetivamente utilizadas em exploração animal. Segundo PINO et al. (1997), no Estado de 

São Paulo, entre os extremos de pastagem tipicamente natural (isto é, de capim nativo, 

não plantado, e sem tratos culturais) e de pastagem tipicamente cultivada (isto é, plantada 

e que recebeu tratos culturais periódicos, como uma cultura permanente), existem 

inúmeros casos intermediários de difícil enquadramento. Nesse sentido, tanto a distinção 

entre pastagem natural e cultivada, quanto entre as demais categorias intermediárias, não 

foram possíveis de serem obtidas para este estudo. 
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De acordo com os resultados do “Levantamento Subjetivo de Safras Agrícolas – 

IEA – Ano Agrícola 1995/1996”, elaborado pela Divisão Regional Agrícola de Sorocaba 

(DIRA), as principais espécies de gramíneas utilizadas na região da UGRHI 10, para tal 

finalidade, estão relacionados no Quadro 5.7. 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 
Braquiária Brachiaria spp. 

Capim-colonião Panicum maximum 
Capim-gordura Mellinis minutiflora 
Capim-jaraguá Hyparrhenia rufa 

Capim-napier (ou capim-elefante) Pennisetum purpureum 
Fonte: PINO et al. (1997). 

Quadro 5.7 –Principais espécies de gramíneas presentes nos 
pastos da UGRHI 10 

Esta fisionomia não apresenta importância conservacionista, pois a pequena 

biodiversidade e homogeneidade de nichos ecológicos oferecem poucos recursos à fauna 

e à flora. Entretanto, como ocupa grandes extensões na área estudada, merece destaque 

nas proposições de manejo e/ou implantação de novas atividades. 

5.1.2 Legislação Ambiental Específica 

As principais leis ambientais referentes à cobertura vegetal (Floresta Ombrófila 

Densa, Floresta Estacional Semidecidual e Cerrados) a ser abordadas neste documento, 

estão apresentadas de forma sucinta. 

• Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965, já 

alterada pela Lei 7.803 de 18 de julho de 1989. 

Art. 1º - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as 

limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelece. 

Parágrafo Único: As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na 

utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 

302, XI, b, do Código de Processo Civil). 

• Decreto Federal nº 750 de 10 de fevereiro de 1993 - que dispõe sobre o corte, a 

exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 
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regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Art. 3º - Para efeitos deste Decreto, considera-se Mata Atlântica as formações 

florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio da Mata Atlântica, com as 

respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: 

Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, 

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, manguezais, restingas, 

campo de altitude, brejo, interiorano e encraves florestais no Nordeste. 

• Resolução Conjunta SMA/Ibama-SUPES nº 004 de 03 de dezembro de 1993 - 

que estabelece normas para o cumprimento da reposição florestal obrigatória no Estado 

de São Paulo e dá outras providências. 

• Resolução Conama nº 001 de 31 de janeiro de 1994 – que define vegetação 

primária e estágios sucessionais (pioneiro, inicial, médio e avançado) de Mata Atlântica. 

• Resolução Conjunta SMA/Ibama/SP-1 de 17 de fevereiro de 1994 - que define 

vegetação primária e estágios sucessionais (pioneiro, inicial, médio e avançado) de Mata 

Atlântica para o Estado de São Paulo. 

• Resolução Conama nº 009 de 24 de outubro de 1996 – que define corredores 

entre remanescentes, assim como estabelece parâmetros e procedimentos para sua 

identificação e proteção. 

O Cerrado, apesar da sua importância em constituir-se no segundo maior bioma do 

planeta, depois da Floresta Amazônica, não foi incluído entre os biomas considerados 

pelo art. 225, §4º da Constituição Federal, como Patrimônio Nacional. 

Diante disso, este bioma fica fragilizado frente à legislação, tendo como proteção o 

Código Florestal – Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965 (alterado pela Lei 

Federal 7.803 de 18 de julho de 1989). 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 
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§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Matogrossense e a Zona Costeira são patrimônio Nacional e sua utilização 

far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

5.2 Fauna Associada 

Entende-se por fauna o conjunto das espécies de animais de um determinado 

hábitat, região ou época. Estão apresentados a seguir os dados mais recentes da fauna 

identificada na Bacia Hidrográfica Sorocaba – Médio Tietê, de acordo com pesquisas 

bibliográficas e estudos realizados pelo Programa Biota-Fapesp (2004). 

• Invertebrados 
O filo Mollusca está representado pelas classes Bivalvia (ostra, mexilhão) e 

Gastropoda (caramujo, lesma, caracol). Os bivalves permanecem enterrados em fundos 

lodosos ou areno-lodosos e o tamanho dos indivíduos varia de acordo com a 

profundidade em que são encontrados, entre 5 mm e 20 cm. As espécies de bivalves 

identificadas na UGRHI 10, nos municípios de Laranjal Paulista e Anhembi, pertencem a 

ordem Unionoida (Anodontites trapesialis, Diplodon riopardenses e Diplodon rotundus) e 

Veneroida, representada pela espécie asiática Corbicula fluminea. Com relação aos 

gastrópodes, apenas a espécie asiática (Melanoides tuberculatus), pertencente à ordem 

Veneroida, foi encontrada na região, no município de Laranjal Paulista. Os dados foram 

obtidos do projeto “Levantamento e biologia de crustáceos, insetos e moluscos de água 

doce do Estado de São Paulo” (BIOTA-FAPESP, 2004). 

O filo Arthropoda apresenta, na UGRHI 10, representantes tanto na fauna aquática 

quanto na terrestre. O projeto “Diversidade de zooplancton em relação à conservação e 

degradação dos ecossistemas aquáticos do Estado de São Paulo” (BIOTA-FAPESP, 

2004) realizou levantamento da fauna aquática nos municípios de Ibiúna, Iperó, Piedade e 

Votorantim, identificando 12 espécies de Copepoda (Argyrodiaptomus furcatus, 

Notodiaptomus cearensis, N. henseni, pertencentes a ordem Calanoida, e Acanthocyclops 

robustus, Ectocyclops herbsti, Mesocyclops longisetus longisetus, M. anceps anceps, 

Thermocyclops decipiens, T. iguapensis, T. inversus, T. minutus, Tropocyclops prasinus 

meridionalis, pertencentes a ordem Cyclopoida). O zooplâncton é formado por indivíduos 

que vivem flutuando na coluna d’água, com movimentos próprios e com capacidade 
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natatória limitada, incapazes de vencer correntezas. Estes animais estão representados 

por três grandes grupos taxonômicos: Rotifera, Cladocera e Copepoda. 

Quanto aos artrópodes terrestres, foram identificados aqueles pertencentes aos 

grupos dos Araneae (aranhas), Chilopoda (centopéia, lacraias) e Scorpiones (escorpiões), 

segundo os resultados obtidos no projeto “Biodiversidade de Arachnida e Myriapoda no 

Estado de São Paulo” financiado pelo Programa Biota/Fapesp. Somente no município de 

Botucatu foram identificadas 171 espécies de aranhas, distribuídas em mais de 20 

famílias. Nos municípios de Itu (43 espécies), São Roque (18 espécies), Ibiúna (6 

espécies), Mairinque (6 espécies), Sorocaba (6 espécies) e Tietê (6 espécies); também 

foram realizados levantamentos no ecossistema do Cerrado stricto sensu (Savana típica), 

tendo como exemplos as viúvas-negras ou flamenguinhas, pertencentes à família 

Theridiidae e as tarântulas, também conhecidas por caranguejeiras, da família 

Theraphosidae. 

Dentre as nove famílias de Scorpiones existentes no mundo, quatro estão 

presentes no Brasil, sendo que no Estado de São Paulo aparecem duas: Buthidae e 

Bothriuridae. No Brasil, as espécies consideradas perigosas são Tityus stigmurus, Tityus 

serralatus e Tityus bahiensis, sendo as duas últimas presentes e amplamente distribuídas 

em São Paulo. Segundo o estudo realizado na formação de Floresta Estacional 

Semidecidual de 18 municípios componentes da Bacia do Sorocaba – Médio Tietê, foram 

identificadas seis espécies; da família Buthidae – Ananteris balzanii, Tityus bahiensis, 

Tityus costatus e Tityus serralatus, e da família Bothriuridae – Thestylus aurantiurus e 

Thestylus glasioui. 

Os quilópodes são artrópodes terrestres encontrados principalmente em locais 

escuros e úmidos, alojando-se sobre bromélias, pedras, folhiços e em galerias 

subterrâneas, com atividades noturnas intensas em busca de alimentos. Na UGRHI 10 os 

municípios de Botucatu, Itu, Salto de Pirapora, Tietê e Vargem Grande Paulista 

apresentaram levantamentos da fauna de Chilopoda, sendo que foram identificadas 4 

espécies: Cryptops iheringi (família Cryptopidae), e da família Scolopendridae, Otostigmus 

tibialis, Scolopendra subspinipes e Scolopendra viridicornis. 
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Figura 5.4 - Principais bacias hidrográficas do Estado de 
São Paulo (segundo CASTRO & MENEZES, 1998, in JOLY 
& BICUDO 1998). 

• Ictiofauna dulcícola 
O Estado de São Paulo abriga aproximadamente 30% da ictiofauna conhecida do 

país, totalizando 782 espécies, sendo que 512 (65%) são marinhas e 261 (35%) são 

dulcícolas (CASTRO & MENEZES 1998, in JOLY & BICUDO 1998). 

De acordo com os principais trabalhos e publicações referentes à diversidade de peixes 

de água doce do Estado de São Paulo, essa ictiofauna está distribuída entre quatro conjuntos 

de corpos d’água: as porções superiores das bacias hidrográficas do sistema do Alto rio 

Paraná e do rio Paraíba do Sul; a grande parte da bacia de drenagem do rio Ribeira de Iguape; 

e todo o conjunto de cursos d’água com drenagens atlânticas independentes, que na grande 

maioria correm em área de ocorrência da Floresta Atlântica Costeira, denominados Rios 

Litorâneos (Figura 5.4). 

Os estudos sobre o tema, ainda incipientes, revelam para o conjunto dulcícola do 

Alto Paraná, a presença de 22 famílias e 166 espécies, ocupando o 1º lugar em 

diversidade biológica no Estado de São Paulo, segundo dados mostrados por CASTRO & 

MENEZES (op.cit.) e ilustrados na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Diversidade taxonômica 
conhecida da ictiofauna dulcícola do 
Estado de São Paulo (em no de 
espécies e famílias) (CASTRO & 
MENEZES 1998, in JOLY & BICUDO 
1998). 

 

No geral, a bacia do Alto Paraná exibe, em seus canais fluviais principais, o 

predomínio de espécies de peixes de porte médio a grande como os curimbatás, 

piaparas, pintados e jaús, geralmente com ampla distribuição geográfica e significativa 

importância na pesca comercial e de subsistência. Associadas a esses cursos de água 

existem inúmeras cabeceiras hidrográficas, habitadas principalmente por espécies de 

pequeno porte, com distribuição geográfica restrita, apresentando pouco ou nenhum valor 

comercial, e dependentes da vegetação ripária (vivente nas margens dos rios) para 

alimentação, reprodução e abrigo. 

Outrossim, é válido ressaltar que a ação humana, materializada na área pelo 

desmatamento e uso extensivo de fertilizantes e pesticidas associados à agropecuária 

mecanizada extensiva e à construção de barragens hidrelétricas, transformou as bacias 

hidrográficas regionais, incluindo a do Sorocaba-Médio Tietê, em uma sucessão 

interconectada de grandes lagos artificiais. Tal fato tem acarretado inúmeras quebras na 

diversidade biológica ictiofaunística regional; como exemplo, pode ser citado o caso das 

diversas espécies de piracema, que estariam provavelmente extintas em nível local, não 

fossem as contínuas introduções de larvas artificialmente produzidas pelas companhias 

geradoras de energia elétrica. 

Por outro lado, as espécies de peixes presentes nas cabeceiras hidrográficas são 

direta e imediatamente afetadas por quaisquer alterações nas imediações de seus 

cursos d´água. 
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Segundo dados do Projeto “Consolidação da Informatização da Coleção de Peixes 

do Departamento de Zoologia” (BIOTA-FAPESP, 2004), o município de Botucatu 

apresenta somente um levantamento da ictiofauna, efetuado em janeiro de 1986, nos rios 

Capivara e Alambari e no córrego Água Fria. O município abriga aproximadamente 21 

espécies de peixes, distribuídas em oito famílias, sendo que dentre as espécies 

amostradas somente 11 foram identificadas (Quadro 5.8). 

 

ORDEM FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE 
Characiformes Characidae Astyanax altiparanae 
Characiformes Characidae Astyanax fasciatus 
Characiformes Characidae Cheirodon stenodon 
Characiformes Characidae Hyphessobrycon anisitsi 
Characiformes Characidae Moenkhausia sanctaefilomenae 
Characiformes Characidae Serrapinus notomelas 
Characiformes Crenuchidae Characidium fasciatum 
Characiformes Curimatidae Steindachnerina insculpta 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Phalloceros caudimaculatus 
Perciformes Cichlidae Geophagus sp 
Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus 
Siluriformes Callichthyidae Aspidoras sp 
Siluriformes Callichthyidae Corydoras sp 
Siluriformes Loganiaceae Hypostomus sp 
Siluriformes Loganiaceae Microlepidogaster sp 
Siluriformes Loganiaceae Otocinclus sp 
Siluriformes Loganiaceae Parotocinclus sp 
Siluriformes Pimelodidae Imparfinis sp 
Siluriformes Pimelodidae Microglanis sp 
Siluriformes Pimelodidae Pimelodella avanhandavae 
Siluriformes Pimelodidae Pimelodella sp 

4 8 19 21 
Fonte: BIOTA-FAPESP (2004). 

Quadro 5.8 - Ictiofauna dos rios Capivara e Alambari, Botucatu/SP. 
 

• Anfíbios 
Agrupados em três ordens: Caudata (salamandras); Gymnophiona (cobras-cegas) 

e Anura (sapos, rãs e pererecas), a população de anfíbios está estimada em 4.200 

espécies no mundo, sendo a segunda maior diversidade no planeta. No Brasil, a 
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estimativa chega a 600 espécies conhecidas. E para o Estado de São Paulo, a classe dos 

anfíbios está representada pelas ordens Anura e Gymnophiona, e atualmente são 

conhecidas 180 espécies de anfíbios anuros, o que corresponde a aproximadamente 35% 

das espécies conhecidas no Brasil e cerca de 5% da diversidade mundial (HADDAD, 1998 

in JOLY & BICUDO 1998). 

Segundo HADDAD & ABE (1999, apud MMA 2000) e HADDAD (1998, op.cit.), a 

Mata Atlântica concentra o maior número de espécies de anfíbios (totalizando 340, sendo 

que 87 são endêmicas e uma é ameaçada de extinção) em função da alta pluviosidade, 

que propicia uma ampla gama de microambientes, podendo ser explorados pelos 

anfíbios, gerando elevada biodiversidade, e do terreno acidentado da Serra do Mar, que 

ocasiona isolamento geográfico entre as populações,. As florestas estacionais 

semideciduais apresentam biodiversidade menor que aquela da Mata Atlântica e maior 

que a do cerrado. Os pontos acidentados (serras e cuestas) cobertos por florestas 

semideciduais apresentam maior riqueza de espécies de anuros que as áreas planas 

cobertas por este tipo de formação vegetal. 

O bioma do cerrado abriga aproximadamente 150 espécies de anfíbios, dentre os 

quais 32 são endêmicas e três estão ameaçadas de extinção (DIAS 1996; C.I. et al. 1999, 

apud MMA 2000). A anurofauna do cerrado paulista é naturalmente a mais empobrecida 

em relação aos ecossistemas anteriores, pois os ambientes abertos desse ecossistema 

permitem poucas especializações reprodutivas aos anuros, restringindo o número de 

grupos filogenéticos que podem ocupar esta formação vegetal. 

• Répteis 

Conforme salientado por MARQUES et al., (1998, in JOLY & BICUDO 1998), 

embora existam vários estudos taxonômicos sobre répteis do Estado de São Paulo, pouco 

se conhece sobre os padrões de diversidade do grupo, tanto em nível de localidades, 

como em nível de associações biológicas. 

Segundo os autores anteriormente citados, considerando-se a área do Estado em 

relação à do país, a riqueza de espécies paulistas é elevada; tal fato pode ser explicado pela 

grande diversidade de ecossistemas, sendo os mais ricos em répteis os seguintes: as 

florestas ombrófilas densas, as florestas estacionais semideciduais e os cerrados. A região 
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da Bacia do Sorocaba – Médio Tietê possui fragmentos desta fisionomia de vegetação, que 

devem possuir riqueza em répteis, porém com carência de estudos sistemáticos. 

Algumas espécies do interior do Estado são típicas de áreas abertas e ocorrem em 

algumas fisionomias do cerrado, por exemplo, os lagartos Micrablepharus atticolus e 

Tropidurus itambere e as serpentes Waglerophis merremi e Crotalus durissus, ao passo 

que outras espécies dependem de formações mais densas, como cerradões e florestas 

estacionais semideciduais, como o lagarto Urostrophus vautierii e a serpente 

Taeniophallus occiptalis (MARQUES et al., op. cit). 

O projeto “Biodiversidade de modelos reprodutivos caracterizados em espécies a 

serem preservadas no Estado de São Paulo” (BIOTA-FAPESP, 2004), identificou nos 

municípios de Piedade e Sorocaba as espécies Bothrops jararaca (jararaca) e Crotalus 

durissus terrificus (cascavel), ambas pertencentes a família Viperidae. 

• Aves 

Segundo SILVA (1998, in JOLY & BICUDO 1998), as aves são tradicionalmente um 

dos grupos mais bem estudados de vertebrados, em função principalmente de seus 

hábitos diversos e conspícuos, comunicação sonora e ocupação de hábitos variados, sem 

falar na capacidade de vôo, atributo que tem despertado fascínio nos homens. A 

diversidade ambiental do Estado de São Paulo, com relevo e tipologias de vegetação 

distintas, é a responsável por 750 espécies de aves registradas em território paulista, que 

representam aproximadamente 45% das espécies da avifauna brasileira. 

Na Bacia do Sorocaba – Médio Tietê, a maior riqueza específica de aves deve ser 

encontrada nas áreas de matas estacionais semideciduais e matas ciliares, e nos 

fragmentos dos cerrados e cerradões. 

Nas áreas remanescentes das matas semideciduais, os estudos vêm demonstrando 

que não existe um padrão uniforme na composição específica da avifauna devido, talvez, à 

ação conjunta de fatores históricos, climáticos e de processos estocásticos (cálculo das 

probabilidades aos números obtidos pela estatística), que levaram à fixação de algumas 

espécies e à eliminação de outras. O efeito da fragmentação desse ecossistema sobre a sua 

avifauna pode também refletir nas associações ornitológicas presentes. Sabe-se hoje que, 

nessas áreas, o número aproximado de espécies é de 248, representando cerca de 33,6% 

do total geral paulista (SILVA, op. cit.). 
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Ambientes como as matas ciliares, no entanto, não apresentam uma estrutura de 

vegetação ou composição florística definidas para permitir o enquadramento de uma 

avifauna peculiar. Pelo contrário, no Estado de São Paulo a avifauna é caracterizada por 

espécies oportunistas, de ampla distribuição geográfica, que freqüentam a vegetação 

secundária e bordas de mata. Estudos demonstram que essa formação vegetal abriga 

cerca de 79 espécies, representando 10,7% da avifauna de São Paulo. 

A heterogeneidade espacial e fisionômica do cerrado em São Paulo é responsável 

pelo caráter relativamente diversificado de sua avifauna. Aproximadamente 30% das aves 

paulistas podem ser encontradas em cerradão ou em outro tipo de cerrado.  

Nos cerradões (savana florestada), o número registrado é de 86 espécies, 

refletindo 11,6% do total de avifauna presente no Estado de São Paulo, enquanto os 

cerrados exibem cerca de 150 espécies, representando 20,3% do total. Embora muitas 

espécies sejam freqüentes em outros ambientes, cerca de 30 são restritas ao cerrado 

stricto sensu (savana típica) e ao campo cerrado (savana estépica). 

Surpreendentemente, quase um quarto da avifauna paulista ocorre também em 

ambientes profundamente modificados pelo homem, como áreas de uso agropecuário, 

reflorestamentos, represamentos ou mesmo na área urbana. 

Outro aspecto a ser destacado nos estudos ornitológicos refere-se ao conjunto de 

táxons “provavelmente extintos” ou “criticamente em perigo”; a maior parte dessas 

espécies ocorre em hábitos “interioranos”, tais como matas, cerrados e cerradões, 

ambientes presentes na bacia hidrográfica ora estudada. 

• Mamíferos 

A fauna de mamíferos do Estado de São Paulo contém frações de diversas outras 

mastofaunas distintas do Brasil, conforme mostra a Figura 5.6 (VIVO, 1998, in JOLY & 

BICUDO, 1998). Na região estudada, ocorre o predomínio de componentes faunísticos 

próprios do Brasil central – componente 1, incluindo, por exemplo, Callithrix penicillata 

(sagüi), Alouatta caraya (macaco bugio), Chrysocyon brachyurus (guará, lobo-guará) e 

Clyomys (rato de espinhos). 

Os sagüis representam primatas de distribuição restrita aos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. São animais mais ativos nas primeiras horas da manhã e 
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no final da tarde e alimentam-se principalmente de frutos, insetos e goma obtida pela 

perfuração da casca de árvores. 

 

 

 

Figura 5.6 – O Estado de São Paulo e 
os quatro principais componentes 
mastofaunísticos. As setas não indicam 
“movimento” nem implicam dispersão, 
apenas padrões de distribuição 
predominantes. (VIVO 1998, in JOLY & 
BICUDO 1998). 

 

 

Os bugios, por sua vez, estão entre os maiores primatas neotropicais, podendo 

atingir até 9 kg de peso. De hábitos arborícolas, locomovem-se lentamente com auxílio de 

sua cauda preênsil, nos ramos mais altos das árvores, raramente descendo ao solo. 

Vivem em pequenos grupos sociais de indivíduos de ambos os sexos e várias idades, 

chefiados por um macho adulto. Estão mais ativos ao crepúsculo e durante as primeiras 

horas da manhã. Emitem vocalizações muito potentes, que podem ser assustadoras, para 

quem não as conhece, e que são ouvidas a longas distâncias. Alimentam-se basicamente 

de folhas e frutos verdes ou maduros. 

Com relação aos levantamentos já realizados, a Bacia do Sorocaba/Médio Tietê é 

pouco amostrada para mamíferos em geral. Segundo dados obtidos em BIOTA-FAPESP 

(2004), a região apresenta apenas um projeto relacionado à fauna, entitulado “Estrutura e 

Funcionamento de Bacias Hidrográficas de Meso e Micro escala do Estado de São Paulo: 

bases para gerar e sustentar a biodiversidade”. Esse estudo identificou em uma área de 

floresta estacional semidecidual, no município de Itu, somente uma espécie de mamífero, 

a Hydrochoerus hydrochoeris (capivara). Este animal vive às margens dos rios, praias 

fluviais e regiões de várzeas. 
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Pontos de intervenção humana
ο impacto leve
ο  ο impacto moderado
ο  ο  ο grande impacto

 

Figura 5.7 – Representação do ciclo hidrológico, 
mostrando grandes e pequenos pontos da 
intervenção humana (DREW 1986). 

5.3 Biodiversidade e o Manejo das Bacias Hidrográficas 

O ciclo hidrológico pode ser imaginado como uma série de armazenagens 

(“depósitos”) de água ligada por transferências, conforme sugerido por DREW (1986), e 

esquematizado na Figura 5.7. 

Sob tal ótica, o ciclo 

hidrológico pode ser encarado como 

um sistema de tubulação, por meio 

do qual a água escoa 

constantemente em direção ao ponto 

inferior do sistema, que é 

representado pelos oceanos. As 

várias saídas laterais permitem seu 

escape, por meio da 

evapotranspiração (em vapor), 

diretamente para a atmosfera. 

Os vários retângulos da 

referida figura podem ser 

interpretados como armazenagens, 

que poderiam ser subdivididos em 

unidades interligadas menores. 

Podem ainda ocorrer as 

realimentações. 

O trajeto seguido pela água, 

por meio do sistema de tubulação, 

desde o ponto de entrada, ou seja, a 

precipitação pluvial, varia de lugar 

para lugar na superfície terrestre, 

dependendo da natureza do solo e do clima. Por outro lado, a distribuição da água, em 

qualquer região, muda com o tempo. 
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Figura 5.8 – Fluxograma simplificado do segmento 
terrestre do ciclo hidrológico. As armazenagens 
possuem áreas pontilhadas conforme a proporção 
da entrada total de água que processam. A 
espessura das linhas de transferência é mais ou 
menos proporcional à importância dos mecanismos 
de transferência. (segundo DREW, 1986). 

A Figura 5.8 ilustra alguns 

trajetos fluviais, dentro de uma 

mesma bacia. As áreas pontilhadas 

do referido fluxograma representam 

as armazenagens segundo a 

proporção da entrada total de água, 

a partir da precipitação. A 

espessura das linhas de 

transferência é proporcional à 

importância dos vários mecanismos 

de transferência. 

O modelo do fluxograma 

apresentado baseia-se numa bacia 

hidrográfica de porte médio, sob 

utilização agrícola. E o ciclo 

hidrológico está sendo considerado 

como um sistema aberto, ou seja, 

um conjunto de componentes 

ligados por fluxos de energia, e 

funcionando como uma unidade. 

Trata-se de um sistema aberto, 

porque recebe energia do exterior, e 

devolve energia, por meio da 

evapotranspiração. 

Dentro do contexto adotado, 

a biodiversidade, e mais 

especificamente, a cobertura 
vegetal (flora), desempenha importante papel na distribuição da água, a saber: 

a) a interceptação da chuva pelas folhas das plantas, com a provável re-

evaporação de alguma parcela da água, varia de acordo com a densidade da vegetação e 

com as diferentes espécies vegetais. Assim, uma cultura de cereais, com estrutura 
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Figura 5.9 – Modificações no ciclo hidrológico de uma 
bacia hidrográfica, após o reflorestamento. Confrontar com 
a Figura 5.7, que mostra as condições de uma bacia 
semelhante, não florestada (segundo DREW, 1986). 

fisionômica dominantemente vertical, intercepta menos água do que uma plantação de 

batatas, que possui estrutura horizontal, espalhada pelo solo, portando folhas largas. Da 

mesma forma, uma floresta tende a interceptar mais água que as terras cultivadas ou as 

pastagens; 

b) o desmatamento ou o reflorestamento normalmente exercem considerável efeito 

nas perdas de água. A retirada da cobertura arbórea, a curto prazo, reduz a perda de água 

do solo por transpiração, graças à subtração das raízes profundas das árvores. Tal fato 

também provoca menor interceptação da água de precipitação pluviométrica, assim como 

resulta em maior escoamento das águas na superfície dos terrenos, visto que a antiga manta 

amortecedora de folhas caídas 

foi substituída pela terra nua. 

Desta forma, pode-se admitir o 

aumento do fluxo direto da água 

para os rios. A Figura 5.9 ilustra 

tais efeitos. 

É válido o registro de 

que o aumento do total de 

água que flui por meio dos rios 

não representa o único efeito 

hidrológico causado pelos 

desmatamentos; também 

aumenta o ritmo e o volume da 

água de escoamento para o 

rio. Na Figura 5.10, percebe-

se a descarga dos rios 

(hidrogramas) resultante de 

aguaceiros, em bacias 

semelhantes. Os três 

hidrogramas representam a 

água de escoamento em três 

tipos diferentes de usos dos 
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Figura 5.10 – Efeitos do desmatamento no fluxo 
de um rio, na região dos Apalaches. Em (a): 
quantidade de água proveniente de uma pequena 
bacia que foi desmatada em 1940 e, novamente, 
em 1963 (conforme HIBBERT 1967); em (b): 
hidrogramas de aguaceiros em bacias da mesma 
área, mas sob diferentes usos do solo: floresta 
natural, floresta regenerada e agricultura 
(conforme DIB 1957, in DREW 1986). 

 deposição por
morte dos tecidos

Biomassa
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Figura 5.11 – Ciclo dos nutrientes minerais, 
formulado como um sistema fechado (conforme 
GERSMEHL 1976, in DREW 1986). 

solos, a saber: em áreas com florestas 

nativas (naturais), em áreas com 

florestas regeneradas após 

desmatamento, e em áreas dedicadas 

à agricultura (parte com lavoura e 

parte com pastagens). A bacia de 

drenagem com lavoura reage 

prontamente à precipitação 

pluviométrica e produz um fluxo fluvial 

muito maior. A bacia ocupada por 

floresta natural, por sua vez, processa 

de modo muito diferente a mesma 

entrada de água, pois a descarga do rio 

aumenta lentamente, após o aguaceiro, 

atingindo seu fluxo máximo em nível 

inferior; 

c) o reflorestamento reduz o 

volume do fluxo d’água, proveniente da 

precipitação pluviométrica, e que se 

transfere pelos sucessivos estágios do 

ciclo hidrológico. Particularmente nos 

trópicos, têm-se feito tentativas para 

reduzir as perdas de água por 

transpiração sem mexer no tipo de 

vegetação. A pulverização da superfície 

das folhas com substâncias como 

atrozina tem diminuído as perdas de 

água em até 50%, por curtos períodos 

e em espaços reduzidos. 

As modificações no ciclo 

hidrológico de uma bacia hidrográfica, 
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após o reflorestamento, são mostradas na Figura 5.9, quando comparadas com as 

condições de uma bacia semelhante, não florestada (Figura 5.8). 

No manejo das bacias hidrográficas também devem ser considerados os ciclos dos 

nutrientes minerais no solo. Na Figura 5.11 observa-se um modelo simplificado do ciclo 

mineral, quando os minerais são absorvidos do solo pelas plantas. Desta forma, 

incorporam-se ao tecido vegetal, retornam à superfície como restolho (parte de restos 

vegetais ou palha que fica no campo após a colheita) e voltam ao solo via decomposição 

e lixiviação. Sob esta ótica, é enfocado como sistema fechado, sem ganhos nem perdas 

para o meio em geral. 

A Figura 5.12 mostra o ciclo de nutrientes minerais, formulado como um sistema 
aberto (segundo GERSMEHL 1976, apud DREW 1986), onde ocorrem trocas com o meio 

externo em que se insere. A ação atmosférica, a precipitação pluvial, o transporte de terra 

e os fertilizantes artificiais são entradas externas; a lixiviação, a água de escoamento e as 

colheitas, as saídas do sistema. 

A taxa de transferência interna de nutrientes, assim como a externa, depende da 

umidade, da temperatura e da quantidade e tipos de organismos presentes. Tais fatores 

funcionam como válvulas de segurança nas trocas entre os depósitos ou acumuladores 

do sistema (Figura 5.13). 



IPT       Relatório Técnico no 80 401-205 - 109 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 
Figura 5.12 – O ciclo de nutrientes minerais 
formulado como um sistema aberto (conforme 
GERSMEHL 1976, apud DREW 1986). 

Figura 5.13 – Válvulas de controle sobre 
mecanismo de transferência do ciclo de 
nutrientes minerais (conforme GERSMEHL 
1976, apud DREW 1986). 

 

Em condições ambientais estáveis, a atividade dos ciclos minerais torna-se 

equilibrada, com as entradas e saídas estreitamente equiparadas, proporcionando alto 

grau de conservação interna da massa e da energia. No entanto, qualquer alteração no 

ambiente desestabiliza o sistema, numa amplitude que depende do grau de modificação 

imposta. Por exemplo, a remoção da cobertura vegetal de certa área acarreta a redução 

abrupta da transferência de nutrientes minerais do solo para a biomassa, assim como do 

volume acumulado de biomassa. A água, agora desnecessária para a transpiração, 

removerá mais nutrientes do solo por lixiviação e escoamento, ao mesmo tempo em que 

aumentará o aporte de águas pluviais ao solo, devido à falta de interceptação das copas 

das árvores. 

A Figura 5.14 exemplifica a operação do ciclo dos nutrientes minerais em duas 

formações vegetais: florestas deciduais e cerrados (biomas presentes na UGRHI 10). A 

grandeza das armazenagens de nutrientes é proporcional às quantidades absolutas e 
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relativas dos nutrientes armazenados. A espessura das setas de transferência é 

proporcional à quantidade de nutrientes transferidos. 

R

B

S

R

B

S

 

B- biomassa
S- solo
R- Restolho

 

Figura 5.14 - Operação do ciclo de nutrientes nas regiões de floresta semidecídua, à esquerda, e 
cerrados, à direita (DREW 1986). 

 

Mudanças no ciclo de nutrientes minerais em uma região de floresta semidecídua podem 

ser visualizadas na Figura 5.15, causando pontos de interferências no sistema global. 

Aplicando-se as considerações anteriormente emitidas para área da UGRHI 10, 

podem ser evocados os seguintes fatos: 

a) a presença de terras cultivadas e de pastagens, aliada aos 

desmatamentos, pressupõe a redução da perda da água do solo por transpiração 

devido, principalmente, à retirada das raízes profundas da cobertura vegetal arbórea 

outrora existente; dessa forma, é possível se esperar um maior escoamento das águas 

na superfície terrestre, provocando um aumento do fluxo das águas para os rios e, 

conseqüentemente, um incremento no nível das atividades de erosão nos terrenos; 
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Figura 5.15 – Mudanças no ciclo de nutrientes 
minerais de uma região de floresta decídua, 
antes e depois do corte das árvores. 

b) o grande predomínio do 

cultivo da cana-de-açúcar na área 

estudada, exibindo uma estrutura 

fisionômica vertical, pressupõe menor 

taxa de interceptação da água pluvial 

pelas suas folhas alongadas, 

acarretando o aumento de aporte de 

água ao solo e a conseqüente remoção 

de maior quantidade de nutrientes do 

solo por lixiviação e escoamento; 

c) a remoção da cobertura 

vegetal primária da área da Bacia do 

Sorocaba – Médio Tietê deve ter 

reduzido a transferência de nutrientes 

minerais do solo para a biomassa, bem 

como reduzido também o próprio 

volume acumulado de biomassa. Tal 

tipo de interferência alterará 

significativamente o ciclo de nutrientes 

minerais, afetando não apenas as 

condições do solo e da vegetação 

existentes, mas, por via deles, o clima 

local, a operação de parte do ciclo 

hidrológico, e a carga de sedimentos e 

de material em solução dos rios. 

Paralelamente, a existência de 

cerrados e cerradões em áreas da 

UGRHI conduz às seguintes reflexões: 

a) os solos das áreas portadoras de cerrados e cerradões são conhecidos pela 

sua acentuada pobreza em cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro e molibdênio; são muito 

ácidos e exibem baixo teor de matéria orgânica. No entanto, apresentam fixação de 
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fósforo em grau relativamente alto, bem como baixa ou moderada retenção de água. Na 

quase totalidade dos cerrados, o balanço hídrico é deficitário nos meses de abril a 

setembro (SOUZA et al. 1977, in FERRI 1977); 

b) as reservas de água nos solos, em geral com 20 m ou mais de profundidade, 

devem corresponder às precipitações médias de 3 (três) anos; 

c) 1 (um) metro abaixo da superfície, os teores médios de umidade, em 

percentagem de peso de solo seco, são elevados mesmo durante a estação seca (9,4%); 

a partir desse nível, os valores sobem muito, chegando a cerca de 40%, a 17 metros, em 

camadas próximas do lençol freático; 

d) a pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas nos 

cerrados e tende a aumentar sua importância na economia geral da região; 

e) como aspectos positivos dessas áreas, ressaltam-se suas boas condições 

para agricultura, topografia que facilita a mecanização, proximidades de grandes centros 

urbanos e boa infra-estrutura de transporte e comunicações; 

f) tais áreas, quando devastadas, podem ser utilizadas para plantio de 

mandioca (Manihot esculenta), como já vem sendo empregada na região, como lavoura 

de subsistência, integrando sistemas multiculturais. 

Outro dado a ser considerado no manejo das bacias hidrográficas, frente à 

biodiversidade, refere-se aos problemas causados pelas macrófitas nos reservatórios 

artificiais. 

As plantas aquáticas desempenham importantes funções na manutenção do 

equilíbrio natural de ambientes aquáticos. Tanto nos reservatórios construídos pelo 

homem, por meio do represamento de rios, como em lagos e rios naturais, estas plantas 

são responsáveis pela oxigenação, filtragem e remoção de nutrientes da água, proteção 

contração erosiva da água nas margens e servem de fonte de alimento e refúgio para 

peixes, aves e outros organismos (IBAMA, 1998, apud CAVENAGHI, 2003). Porém, os 

inúmeros benefícios proporcionados por estas plantas começam a se transformar em 

problemas quando elas deixam de coexistir em equilíbrio nos ecossistemas aquáticos. 

Décadas de desmatamento indiscriminado, falta de planejamento e desrespeito ao 

uso e conservação do solo, estimularam o carregamento de material sedimentável e 
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nutrientes para o leito dos rios e reservatórios. O carregamento de parte dos fertilizantes 

utilizados em culturas agrícolas e a grande carga de esgotos residenciais e industriais têm 

levado cursos e reservatórios de água, naturais ou artificiais, a uma condição de 

desequilíbrio, caracterizada pela grande disponibilidade de nutrientes, que normalmente 

acelera o crescimento de vegetação aquática indesejável. Embora uma quantidade 

mínima de vegetação nativa seja necessária como fonte de O2, alimento e abrigo para a 

vida aquática, grandes massas destes vegetais podem dificultar a navegação, pesca, 

recreação, além de servir como criador de mosquitos transmissores de doenças e obstruir 

a tomada de água de turbinas de usinas hidroelétricas, acarretando em um alto custo de 

manejo das mesmas (CAVENAGHI, 2003). 

As medidas para controle das macrófitas aquáticas são inúmeras e todas 

apresentam impactos sobre as populações vegetais e animais, sobre o equilíbrio 

ecológico e sobre as características físico-químicas dos corpos hídricos. As naturezas e 

extensões destes impactos diferem para cada tipo de controle utilizado e são 

influenciadas pelas condições do corpo hídrico (forma, fluxo de água, profundidade), pela 

comunidade de macrófita presente, pelas condições climáticas na ocasião do controle, 

pela mensuração dos problemas causados, entre outras. 

Em um planejamento específico para solucionar os problemas causados por 

macrófitas, as medidas mais empregadas no controle de plantas aquáticas e de seus 

impactos são: controle preventivo; erradicação; controle biológico – estratégia clássica, 

estratégia inundativa e estratégia repositiva; controle mecânico; controle manual; 

dragagem; controle físico – barreira física no sedimento (“mulching”), desassoreamento, 

deplecionamento e sombreamento; e, controle químico – inativação de nutrientes e uso 

de herbicidas (OIKOS, 2004). 

Dentre os métodos acima citados, todos oferecem vantagens e desvantagens, riscos e 

impactos ambientais que devem ser equalizados por meio de medidas mitigatórias, visando 

algumas compensações para o ambiente e para a população envolvida. 

A grande diversidade de ambientes que compõe um reservatório e de reservatórios 

que compõem a bacia hidrográfica obriga a se ter como objetivo a interação de métodos 

de controles, visando sempre uma diminuição de riscos e impactos sobre a biota local e 

ainda visando maior eficiência no controle das macrófitas. 
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O manejo integrado da área da UGRHI deve considerar as várias Unidades de 

Conservação Ambiental e outros parâmetros do meio físico, aliados à ocupação humana. 

Esta ocupação é traduzida pela pressão antrópica, materializada pelos assentamentos 

humanos, pelas redes viárias, e pelos vetores de expansão urbana. 
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6 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA UGRHI 10 

Neste capítulo procurou-se enfocar os assuntos do desenvolvimento sócio-

econômico que, de uma forma ou de outra, possuam uma interface com os recursos 

hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê – UGRHI 10. Por outro 

lado, é importante ressaltar também os principais fatores que determinaram a sua atual 

configuração espacial, pois só assim se consolidará o arcabouço básico para a 

determinação das tendências futuras de crescimento econômico e de assentamento 

populacional, possibilitando a identificação das sub-bacias que concentrarão as maiores 

demandas de água. 

Para tanto, serão aqui ressaltados os aspectos relativos ao histórico da ocupação, 

ao movimento demográfico e à dinâmica de sua economia que, em última instância, 

definiram o seu atual uso e ocupação do solo. 

6.1 Histórico do Desenvolvimento da UGRHI 

A ocupação e o desenvolvimento econômico da Bacia do Sorocaba e Médio Tietê 

estão inseridos no processo de ocupação e expansão da região de Sorocaba. 

As atuais cidades de Itu e Sorocaba foram as responsáveis pela história de 

ocupação da região, onde as primeiras povoações ocorrem praticamente de forma 

concomitante e foram decorrentes do movimento de entradas e bandeiras. 

No local onde hoje se situa a cidade de Itu (cachoeira grande) houve, antes da 

chegada dos colonizadores, um aldeamento de índios carijós, como atestam as várias 

escavações feitas no Largo de São Francisco. 

Grande parcela dessas terras, na época, fazia parte dos domínios da Vila de 

Paraíba (atual município de Santana de Parnaíba). 

Em 1604, Domingos Fernandes resolve ficar nessas suas terras com seu genro 

Cristóvão Diniz, alguns agregados e índios capturados e iniciam a prática da lavoura. No 

mesmo ano transfere sua família e mais agregados dando inicio a um pequeno 

povoamento. 
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Em 1610, Domingos Fernandes juntamente com seu genro Cristóvão Diniz erigiram 

nestes campos de Pirapitingui uma capela sob a evocação de Nossa Senhora da 

Candelária. 

Visto que a igreja Católica consagra o dia 2 de fevereiro às homenagens em louvor 

à Santa, esse dia ficou sendo considerado como o aniversário da cidade e o ano de 1610, 

ano de construção da capela, como o de sua fundação. 

Já a região do rio Sorocaba (terra rasgada) foi povoada inicialmente pelos 

Tupiniquins. Em 1592, chegou ao Morro de Araçoiaba os Afonsos Sardinhas (pai e filho). 

Não acharam ouro nem prata, entretanto, foram responsáveis pela primeira corrida do 

ferro. Pelos ramais do Peabiru (caminho indígena transulamericano) saíram em caça aos 

índios para escravizá-los. Entre esses “caçadores de índios” estava Baltazar Fernandez, 

que ganhou esta região em forma de sesmaria. 

Em 1654, o bandeirante Baltazar Fernandez mudou-se para a região com a família 

e escravaria, fundando um povoado ao qual deu o nome de Sorocaba e mandou construir 

a primeira igreja, em honra de Nossa Senhora da Ponte. 

Para incentivar a povoação, Baltazar Fernandez doou à igreja e aos beneditinos de 

Santana de Parnaíba uma grande gleba de terra, com a condição de que construíssem 

um mosteiro e uma escola para a instrução dos moradores do povoado. 

Em 1661, Baltazar Fernandez requereu a elevação de Sorocaba à categoria de 

Vila, o que foi aprovado. 

Os primeiros moradores da Vila de Sorocaba, assim como da Vila de Itu, eram 

bandeirantes, que buscavam ouro, apresavam indígenas e ampliavam as fronteiras do 

País. Em Itu, além das bandeiras foram organizadas muitas monções, expedições fluviais 

que partiam do Porto de Araritaguaba (hoje Porto Feliz), às margens do Rio Tietê, com 

destino às minas de ouro de Cuiabá. 

Sorocaba cresceu durante os séculos XVII e XVIII e a primeira tropa de muares 

passou por suas ruas em 1733. O condutor era o Coronel gaúcho Cristóvão Pereira de 

Abreu, um dos fundadores do Rio Grande do Sul. Com isso inaugurou um novo ciclo que 

foi o Tropeirismo. 

Com o tempo, Sorocaba tornou-se um marco obrigatório para os tropeiros, o 

desaguadouro das mais diversas culturas regionais, e o eixo econômico entre o Norte, 
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Nordeste e Sul. A cidade, com o fluxo de tropeiros, ganhou uma Feira de Muares, onde 

brasileiros de todos os estados reuniam-se para vender e comprar animais. 

Por conta dos tropeiros a região de Itu e a de Sorocaba experimentaram um 

florescimento do comércio e da indústria caseiras. 

Tanto Sorocaba quanto Itu foram elevadas à categoria de cidades em 05 de 

fevereiro de 1842, por meio de lei provincial. 

Também na região houve o ciclo da cana-de-açúcar, que estabeleceu as bases 

para o posterior desenvolvimento da cafeicultura, sendo que este último produto se 

desenvolveu  mais na região de Botucatu, extremo oeste da Bacia. 

Botucatu (significando “vento bom e saudável”) nasceu de um pequeno núcleo a 

partir de um local de pouso das bandeiras, oriundas, na sua maioria, de Sorocaba. Os 

primeiros povoadores foram Eusébio Costa e José Gomes que, junto com lavradores, 

começaram um incipiente assentamento urbano. 

Cumpre notar que a sesmaria de Botucatu chegou a representar ¼ da extensão 

territorial do Estado de São Paulo. 

Em 16/03/1876, pela Lei no 18, é elevada à categoria de cidade. 

Já em 1871, descobrem-se no município pés de café com características diferentes 

das já conhecidas. Tratava-se do café amarelo de Botucatu, que se tornou famoso em 

todo o país. A Figura 6.1 apresenta  avanço do café em território paulista. 
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Fonte: Mapa encontrado no site (www.google.com.br) 

FIGURA 6.1 – O Avanço do Café no Estado de São Paulo 
 

Na passagem do século XIX para o século XX, Botucatu era a cidade mais 

progressista do interior do oeste paulista. Cognominada de “Princesa da Serra”, possuía 

um importante entroncamento da Ferrovia Sorocabana (vide implantação adiante), 

Paulista e Norte do Paraná. 

Entretanto, foi o algodão que teve papel econômico fundamental para o 

desenvolvimento da região de Itu e Sorocaba. 

As primeiras sementes de algodão foram plantadas em 1856. Os resultados foram 

tão bons que, em 1870, Luís Matheus Maylasky, o maior comprador de algodão da região, 

levantou a possibilidade da construção de uma estrada de ferro para facilitar a exportação 

do produto. Assim, cinco anos depois, era inaugurada a Estrada de Ferro Sorocabana, 

num processo de independência em relação à malha ferroviária que havia sido implantada 

pouco antes com a Ituana, viabilizando nova alternativa de acesso a São Paulo e ao Porto 

de Santos. 

A implantação da sorocabana possibilitou a criação de outras vilas em seu 

percurso e avançou na mesma direção da extensão da lavoura cafeeira, para o oeste do 

Estado, passando por Tietê, Itapetininga e Botucatu, chegando seus trilhos à Presidente 

Epitácio. 
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Mas, a importância da cultura algodoeira para região de Sorocaba, reside no fato 

de que proporcionou as matérias primas e o acúmulo de conhecimento técnico-comercial, 

o qual foi aplicado, posteriormente, pelos empreendedores da região nas pioneiras 

fábricas de tecidos. A presença de máquinas fabris, inglesas e americanas, movidas a 

vapor ou hidráulicas, colocava a região dentro do mais avançado conceito tecnológico da 

segunda metade do século XIX. 

Outro fator determinante, para a concentração de fábricas têxteis nesta região, foi a 

questão geográfica. A cidade de Salto, localizada a 120 km da capital e que, até o ano de 

1900, contava com 4 fábricas (3 de tecidos e 1 de papel), está situada numa zona de 

transição entre o Planalto Atlântico e a Depressão Periférica e, sobre uma faixa 

denominada “fall-line” (linha de quedas). Neste local, o rio Tietê apresenta sua maior 

queda d’água. 

O início da construção do primeiro edifício fabril, denominado Fábrica Galvão, em 

1873, junto a esta cachoeira, trouxe para a região, uma inovação tecnológica do século 

XIX, a introdução da turbina hidráulica. A Foto 6.1, da Fábrica Galvão, registra a notável 

arquitetura da época. 

Em 1880, foi instalada a fábrica de tecidos “Barros Junior”. No ano de 1904, estas 

duas indústrias reunidas deram origem à Fábrica de Tecidos Ítalo-Americana. Em 1919, 

passou a denominar-se Brasital S/A. 

Em 1882 foi inaugurada, em Sorocaba, a Fábrica de Tecidos Nossa Senhora da 

Ponte e, em 1890, as fábricas de Santa Rosália e Votorantim. Aos poucos, Sorocaba 

tornou-se um pólo industrial de referência internacional. Por isso, ficou conhecida como 

Manchester Paulista. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Itu 

Foto 6.1 - Fabrica Galvão 
 

Deve ser mencionada, ainda, a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, 

situada em Sorocaba. A fábrica de Ipanema, pertencente ao setor metalúrgico, produziu 

grande quantidade de ferro, principalmente material bélico, durante a Guerra do Paraguai. 

Relata-se que esta foi a primeira siderúrgica do Brasil. 

A expansão da atividade cafeeira e a criação do chamado “complexo cafeeiro 

paulista” criou condições para que novas áreas ganhassem dinamismo e superassem 

Sorocaba no novo período econômico do Estado de São Paulo, nos primeiros anos do 

século XX. 

Assim, a “Manchester Paulista” perde seu lugar por não apresentar condições 

naturais para abrigar as atividades dinâmicas da agricultura paulista o café, cuja atividade 

gerava maiores possibilidades de integração na economia do Estado e de relação com 

outros mercados. Não compondo o eixo de comercialização e diversificação que atraía 

investimento em infra-estrutura, Sorocaba, “que havia ficado à margem da expansão 

cafeeira, teve agravado seu isolamento relativo dentro do Estado por não expandir, ao 

mesmo ritmo que o restante do interior, a infra-estrutura energética, rodoviária e urbana”. 

(Cano, 1992). 

Este deslocamento de posição é demonstrado pela queda da participação da 

região na produção industrial estadual dos 10,4%, apresentados em 1928, para 3,0%, em 

1960, o que refletiu na diminuição da participação da mão-de-obra local no total do 

Estado. 
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Apesar da cidade de Botucatu estar vinculada à economia cafeeira que, por conta 

dessa cultura, desempenhou importante papel na ocupação do território paulista, sofreu 

muito com a crise de 1929, que acabou provocando sua estagnação econômica. 

Entretanto, o processo de industrialização regional intensificou-se a partir da 

década de 1960, sendo impulsionado, entre outros motivos, pela construção da Rodovia 

Presidente Castelo Branco, em 1967, que proporcionou a ligação entre a Região de 

Sorocaba e as demais regiões importantes do Estado. 

“Na década de 60 a Região pode ser caracterizada por seu grande surto industrial, 

a de 70 por sua consolidação.” (Erplan-Sorocaba). 

De fato, o processo de desconcentração relativa das atividades industriais a partir 

da Região Metropolitana de São Paulo, particularmente nos anos 70 (século XX), 

contribuiu para que a região de Sorocaba se constituísse em um dos eixos de expansão 

econômica do Estado de São Paulo (Negri, 1988). 

Esse breve histórico sobre a ocupação demográfica e a dinâmica econômica da 

Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, representada principalmente pelas 

sesmarias de Sorocaba, Itu e Botucatu, que tinham dimensões territoriais significativas, 

pode ser considerado como a história inicial de vários municípios integrantes da Bacia, 

pois muitos deles integravam essas sesmarias. A título de exemplo, cita-se a vila de 

Curitiba, que foi elevada à categoria de cidade na mesma data que Sorocaba, pela 

mesma Lei Provincial de no 5, pois aquela vila ainda pertencia a São Paulo. 

A fim de complementar os aspectos históricos, apresenta-se a Tabela 6.1, que 

caracteriza os 34 municípios integrantes da Bacia a partir do município de origem, e da 

data de emancipação de cada um deles. 

A observação dos dados contidos na Tabela 6.1 permite verificar que apenas 2 

municípios integrantes da Bacia foram emancipados na primeira metade do século XIX, 

sendo justamente Itu e Sorocaba cuja criação data de 1842, a partir do desmembramento 

do território de Santana de Parnaíba, não pertencente a esta Bacia. 

Já na segunda metade do século XIX foram registrados 8 novos municípios. 

 

 

 



IPT                                                                   Relatório Técnico no 80 401-205 - 115 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 
 

Tabela 6.1 – Origem e ano de emancipação dos municípios com sede na UGRHI 
Municípios Ano de Emancipação Município de Origem 

1.   Alambari 1991 Itapetininga 
2.   Alumínio 1991 Mairinque 
3.   Anhembi 1948 Botucatu 
4.   Araçariguama 1991 São Roque 
5.   Araçoiaba da Serra 1944 Sorocaba 
6.   Bofete 1921 Tatuí 
7.   Boituva 1937 Porto Feliz 
8.   Botucatu 1876 Itapetininga 
9.   Cabreúva 1859 Itu 
10. Capela do Alto 1964 Araçoiaba da Serra 
11. Cerquilho 1948 Tietê 
12. Cesário Lange 1959 Tatuí 
13. Conchas 1916 Tietê 
14. Ibiúna 1944 São Roque 
15. Iperó 1964 Porto Feliz 
16. Itu 1842 Santana de Parnaíba 
17. Jumirim 1997 Tietê 
18. Laranjal Paulista 1944 Tietê 
19. Mairinque 1959 São Roque 
20. Pereiras 1889 Tatuí 
21. Piedade 1857 Sorocaba 
22. Porangaba 1927 Tatuí 
23. Porto Feliz 1858 Itu 
24. Quadra 1993 Tatuí 
25. Salto 1917 Itu 
26. Salto de Pirapora 1953 Sorocaba 
27. São Roque 1864 Santana de Parnaíba 
28. Sarapuí 1937 Itapetininga 
29. Sorocaba 1842 Santana do Parnaíba 
30. Tatuí 1861 Itapetininga 
31. Tietê 1867 Porto Feliz 
32. Torre de Pedra 1991 Porangaba 
33. Vargem Grande Paulista 1981 Cotia 
34. Votorantim 1964 Sorocaba 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC. 
Pesquisa efetuada em 2004 

 

Observa-se ainda que 11 municípios foram emancipados na primeira metade do 

século XX. E os 13 municípios restantes foram criados a partir de 1950, sendo que os 

mais recentes foram emancipados na década de 90, sendo eles: Alambari, Alumínio, 

Araçariguama, Jumirim, Quadra e Torre de Pedra. 
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A Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê possui uma área total de 11.827,82 km², 

representando 4,8% do território paulista conforme informações da tabela apresentada 

anteriormente. 

6.2 Aspectos Demográficos da UGRHI 

A UGRHI 10 possuía, em 1980, um total de 886.081 habitantes, correspondendo a 

3,54% do total estadual que era da ordem de 25.042.074 habitantes. 

Nesse ano, o município de Sorocaba abrigava 269.888 pessoas, o que 

representava 30% do total da Bacia, ou seja, quase 1/3 da população da UGRHI 10 

estava concentrada em apenas 1 município. 

No ranking dos municípios que assentavam maiores contingentes populacionais 

em 1980 apareceu, em segundo lugar, Itu, que registrou 74.203 habitantes. Nota-se uma 

diferença expressiva entre os dois municípios que lideravam a preferência das pessoas 

para fixarem sua residência. 

Dessa forma, em termos populacionais, Sorocaba liderava, de forma marcante, a 

dinâmica demográfica da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. 

Agregando-se a Itu os municípios que apresentaram também populações 

compreendidas entre o intervalo de 50.000 até 100.000 pessoas, aparecem os municípios 

de Botucatu, com 64.545 moradores, Tatuí, que registrou 55.467 habitantes e Votorantim, 

com 53.158 residentes. Nesses cinco municípios estavam concentradas 517.261 

pessoas, que representavam 58% do total da UGRHI 10. 

Por outro lado, observou-se também que 7 municípios que integram esta unidade 

hídrica apresentavam populações compreendidas entre 20.000 e 50.000 residentes 

naquela data. Mas chamou a atenção o fato de que, em 1980, quase metade dos 

municípios tinha populações no intervalo entre 3.000 e 20.000 pessoas.  

Anhembi, em 1980, era o município que possuía o menor número de habitantes, 

quando contabilizou apenas 3.458 habitantes. 

Vale destacar que 7 municípios não registraram população em 1980, pois eram 

ainda distritos, sendo eles: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Jumirim, Quadra, Torre de 

Pedra e Vargem Grande Paulista, conforme indica a Tabela 6.2 que apresenta, também, 

a evolução da população e as respectivas taxas geométricas de crescimento. 
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Tabela 6.2 – Evolução da População Residente e Taxa Geométrica de Crescimento Anual 
(TGCA) 

População Residente TGCA (em %) 
Municípios 

1980 1991 1996 2000 1991/80 1996/91 2000/96 
1.   Alambari ND ND 3.444 3.650 ND ND 1,46
2.   Alumínio ND ND 13.260 15.252 ND ND 3,56
3.   Anhembi 3.458 3.537 4.176 4.535 0,21 3,38 2,08

4.   Araçariguama ND ND 9.512 11.154 ND ND 4,06
5.   Araçoiaba da Serra 8.539 14.544 17.125 19.816 4,96 3,32 3,72

6.   Bofete 4.446 5.666 6.717 7.356 2,23 3,46 2,30
7.   Boituva 12.573 23.140 28.560 34.368 5,70 4,30 4,74

8.   Botucatu 64.545 90.761 100.876 108.306 3,15 2,14 1,79
9.   Cabreúva 11.716 18.814 23.572 33.100 4,40 4,61 8,86

10. Capela do Alto 7.393 10.771 12.603 14.247 3,48 3,19 3,11
11. Cerquilho 12.341 20.048 24.977 29.508 4,51 4,49 4,26

12. Cesário Lange 7.855 11.153 12.755 12.883 3,24 2,72 0,25
13. Conchas 11.038 11.890 13.132 14.904 0,68 2,01 3,22

14. Ibiúna 31.826 49.187 55.920 64.384 4,04 2,60 3,59
15. Iperó 6.606 10.575 14.283 18.384 4,37 6,20 6,51

16. Itu 74.203 107.314 122.528 135.366 3,41 2,69 2,52
17. Jumirim ND ND 1.803 2.196 ND ND 5,05

18. Laranjal Paulista 15.172 19.144 20.718 22.145 2,14 1,59 1,68
19. Mairinque 30.828 43.205 32.345 39.975 3,12 -5,63 5,44

20. Pereiras 3.763 4.447 5.261 6.226 1,53 3,42 4,30
21. Piedade 35.897 43.581 41.232 50.131 1,78 -1,10 5,01

22. Porangaba 6.406 6.841 5.767 6.652 0,60 -3,36 3,63
23. Porto Feliz 27.127 36.936 42.727 45.514 2,85 2,96 1,59

24. Quadra ND ND 2.151 2.651 ND ND 5,36
25. Salto 42.379 72.333 86.928 93.159 4,98 3,74 1,75

26. Salto de Pirapora 14.688 25.344 30.480 35.072 5,08 3,76 3,57
27. São Roque 49.548 63.900 61.450 66.637 2,34 -0,78 2,05

28. Sarapuí 5.179 6.477 7.005 7.805 2,05 1,58 2,74
29. Sorocaba 269.888 379.006 431.561 493.468 3,13 2,63 3,41

30. Tatuí 55.467 76.816 86.867 93.430 3,00 2,49 1,84
31. Tietê 20.042 26.446 29.675 31.710 2,55 2,33 1,67

32. Torre de Pedra ND ND 1.577 2.144 ND ND 7,98
33. Vargem Grde.Paulista ND 15.870 26.689 32.683 ND 10,96 5,20

34. Votorantim 53.158 80.728 87.191 95.925 3,87 1,55 2,42
Total da UGRHI 10 886.081 1.278.474 1.464.867 1.654.736 3,39 2,76 3,09

% UGRHI 10/ESP 3,54 4,05 4,29 4,47 _ _ _
Total do Estado de SP 25.042.074 31.588.925 34.119.110 37.032.403 2,13 1,55 2,07

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (www.ibge.gov.br) 
Censos Demográficos 1980;1991e 2000 e Contagem de População 1996. 
OBS: Pesquisa de dados efetuada em agosto de 2003. 
ND: Dados não Disponíveis. 
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As informações de 2000, que se encontram expressas na Tabela 6.2, apontam que 

o município de Sorocaba mantém a primazia em termos populacionais, abrigando  

493.468 pessoas, correspondendo também a 30% de toda a população da UGRHI 10. 

Nota-se que, em 2000, Sorocaba mantém a mesma relação percentual verificada em 

1980, quando comparada com a população total da Bacia. 

Aparece também um novo intervalo populacional, qual seja aquele de 100.000 a 

200.000 habitantes, onde estão incluídos apenas os municípios de Itu, com 135.366 

residentes, e Botucatu, com 108.306. 

Assim, em 2000, apenas 3 municípios concentravam 45% de toda a população da 

Bacia do Sorocaba e Médio Tietê. 

Já na faixa de 50.000 a 100.000 habitantes, tem-se em 2000, 6 municípios sendo 

eles: Votorantim, com 95.925 pessoas, Tatuí, que registrou 93.430, Salto, com 93.159, 

São Roque, com 66.637, Ibiúna, com 64.384 e Piedade, com 50.131 habitantes. 

Dessa forma, 9 municípios integrantes da UGRHI 10 agregavam 1.200.806 

pessoas, correspondendo a 73% de toda a sua população que, em 2000, era de 

1.654.736 habitantes. 

Verifica-se que as restantes 453.930 pessoas, que respondiam por 27% da 

população da UGRHI 10, encontravam-se distribuídas pelos 25 municípios restantes. 

Cabe aqui registrar que esses municípios se caracterizam por estarem situados no 

intervalo de 1 a 50.000 pessoas. 

Importante ressaltar que, em 2000, a população da Bacia passou a representar 

4,47% frente à população total do Estado de São Paulo, correspondendo a um incremento 

de 0,93% em relação a 1980.  

A Figura 6.3 fornece um retrato da distribuição da população de 2000, segundo 

intervalos. A adoção da espacialização dos dados que compõem a Tabela 6.3, bem como 

as análises até aqui desenvolvidas, permite a rápida visualização dos vetores de 

concentração da população na UGRHI 10. 

A Figura 6.3 evidencia que 9 municípios possuem suas populações situadas no 

intervalo de 1 a 10.000. Já no interstício de 10.000 a 50.000 habitantes, encontram-se 16 
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municípios. Dessa forma, 25 municípios ou 74% de todas as municipalidades que 

compõem a UGRHI 10 são considerados de pequeno porte. 
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6.2.1 Taxa Geométrica de Crescimento Anual – TGCA 

Com relação às taxas geométricas de crescimento anual (TGCAs), a Tabela 6.2 

indica que a Bacia Hidrográfica, durante o período adotado para esta análise, sempre 

apresentou taxas superiores àquelas registradas para o Estado de São Paulo. 

No período de 1991/80, a TGCA da UGRHI 10 foi de 3,39%, enquanto no Estado 

foi registrado 2,13%.  

No intervalo seguinte, que compreendeu 5 anos (1996/91), houve uma queda nas duas 

áreas. O Estado de São Paulo computou uma TGCA de 1,55% e a Bacia registrou 2,76%.  

Já no último intervalo temporal,a UGRHI 10 apresentou uma significativa elevação 

quando consignou 3,09% e o território paulista registrou uma TGCA de 2,07%.  

O comportamento das TGCAs ao longo de 20 anos pode indicar que a UGRHI 10 

vem exercendo maior atratividade que outras regiões do próprio Estado. 

A Figura 6.3 traduz o comportamento das TGCAs do Estado de São Paulo e da 

Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê. 
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Figura 6.3 – Evolução das Taxas Geométricas de Crescimento 
Anual – TGCAs da UGRHI 10 

 

A avaliação do ritmo de crescimento é de fundamental importância para o estudo 

da demanda de água, pois dessa forma se torna possível verificar onde existe a tendência 

de concentração e onde está havendo certa estagnação populacional ou mesmo perda de 

população.  
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Cabe aqui destacar que a avaliação das TGCAs ficará restrita, preferencialmente, 

ao último período de cálculo, qual seja 2000/1996.  

Deve ser mencionado que, embora alguns municípios tenham apresentado TGCAs 

declinantes no último período, não foi observada qualquer taxa negativa no conjunto da Bacia. 

O município de Cesário Lange computou a menor TGCA desta unidade hídrica, 

de 0,25%, no período de 2000/96, situando-se num patamar bastante inferior quando 

comparada com aquelas registradas para o conjunto da UGRHI (3,09%) e do próprio 

Estado de São Paulo, que marcou 2,07%. 

Quando se considera o último intervalo adotado para esta análise (2000/96), 

verifica-se que Cabreúva computou uma TGCA de 8,86% sendo a maior taxa de 

crescimento da Bacia.  

Por suas TGCAs expressivas merecem destaque também os municípios de Torre 

de Pedra, com 7,98%, Iperó, que apresentou 6,51%, Mairinque, com 5,44%, Quadra, com 

5,36%, Vargem Grande Paulista, com 5,20%, Jumirim, com 5,05% e Piedade, com 5,01%. 

O resultado desta análise indica que vários municípios que registraram altas TGCAs 

possuem uma base demográfica pouco expressiva, fazendo com que um pequeno 

acréscimo populacional, de um período para outro, reflita uma TGCA bastante elevada. 

Este é o caso de Torre de Pedra, Quadra e Jumirim. 

 Nove municípios vêm apresentando, sistematicamente, taxas declinantes durante 

todo o período adotado para esta análise, sendo eles: Botucatu; Capela do Alto; 

Cerquilho; Cesário Lange; Itu; Salto; Salto de Pirapora; Tatuí e Tietê, conforme indica a 

Tabela 6.2. Nos demais municípios, o comportamento das TGCAs oscilou entre 

elevações e quedas.  

A Figura 6.4 espacializa as TGCAs municipais, segundo intervalos, e teve por 

parâmetro a taxa geométrica de crescimento anual do Estado de São Paulo para o 

período de 1996/2000, que foi de 2,07%. 

6.2.2 População Urbana e Rural 

Como a totalidade do país, a Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, 

caracteriza-se por um perfil predominantemente urbano, muito embora em alguns 
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municípios da UGRHI 10, a população rural ainda seja significativa, como é o caso de 

Ibiúna e Piedade. 

No ano de 1980, o Estado de São Paulo tinha 2.845.178 pessoas vivendo na área 

rural. Desse total, 5,47% pertenciam à Bacia, correspondendo a 155.491pessoas. 
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Em 2000, o Estado registrou 2.439.552 habitantes rurais, sendo que a UGRHI 10 

era responsável por 8,47%, ou seja, 206.666 campesinos. Nota-se que a participação 

relativa da população rural da Bacia, em relação à do Estado de São Paulo, obteve 

incrementos de 1980 a 2000. 

No caso da população urbana, em 1980, a Bacia foi responsável por 3,29% do total 

Estadual, que era de 22.196.896 residentes urbanos. Em 2000, o ESP registrava um total 

de 34.592.851 pessoas morando nas cidades, sendo que a UGRHI 10 era responsável 

por 1.448.070 residentes urbanos, correspondendo a 4,19% do total estadual.  

Em 1980, do total de 886.081 residentes nesta unidade hídrica, 82,5% deles 

estavam assentados na área urbana. Os restantes 17,5% estavam vinculados à zona 

rural. 

Onze anos depois, o censo demográfico do IBGE registrou que apenas 13,6% do 

total da população eram habitantes rurais e 86,4% urbanos. 

No ano de 2000, observa-se um ligeiro incremento na participação relativa da 

população urbana da Bacia que possuía 87,5% vivendo na cidade e, portanto, 12,5% no 

campo.  

A Figura 6.5, a seguir, retrata, em números absolutos, a evolução da população 

urbana e rural da Bacia. 
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Figura 6.5 – Evolução da População Urbana e da População Rural 
da UGRHI 10 

As Tabelas 6.3 e 6.4 apresentam a evolução das populações rurais e urbanas, 

respectivamente, segundo os municípios integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê. 

 
TABELA 6.3 – Evolução da População Rural 

População Rural Municípios 
1980 1991 1996 2000 

1.   Alambari ND ND 1.370 1.206 
2.   Alumínio ND ND 1.586 1.525 
3.   Anhembi 1.735 1.416 1.266 1.270 
4.   Araçariguama ND ND 4.086 3.914 
5.   Araçoiaba da Serra 4.036 5.676 4.930 6.137 
6.   Bofete 2.301 2.022 1.967 2.125 
7.   Boituva 2.462 3.794 6.761 1.831 
8.   Botucatu 6.235 5.908 5.661 4.313 
9.   Cabreúva 5.125 5.491 6.165 7.340 
10. Capela do Alto 3.063 2.711 2.788 3.136 
11. Cerquilho 2.102 2.177 2.313 1.512 
12. Cesário Lange 3.712 4.678 4.202 3.962 
13. Conchas 3.998 3.514 4.011 3.627 
14. Ibiúna 12.801 31.489 36.240 43.028 
15. Iperó 2.694 2.707 3.426 5.735 
16. Itu 11.046 10.498 10.522 11.424 
17. Jumirim ND ND 1.066 1.103 
18. Laranjal Paulista 3.164 3.243 2.877 2.563 
19. Mairinque 7.039 7.179 5.948 5.635 
20. Pereiras 2.179 1.751 1.865 2.060 
21. Piedade 22.760 25.254 23.662 28.074 
22. Porangaba 3.521 3.243 2.514 3.181 
23. Porto Feliz 7.387 8.700 9.964 8.910 
24. Quadra ND ND 1.663 1.981 
25. Salto - - - 1.094 
26. Salto de Pirapora 5.186 6.217 6.932 7.688 
27. São Roque 18.189 15.541 15.212 17.910 
28. Sarapuí 3.427 3.280 2.488 2.702 
29. Sorocaba 3.913 4.898 3.408 6.742 
30. Tatuí 10.223 7.448 8.555 7.817 
31. Tietê 4.490 4.299 4.355 3.032 
32. Torre de Pedra ND ND 707 887 
33. Vargem Grande Paulista ND - - - 
34. Votorantim 2.703 1.531 1.014 3.202 
Total da UGRHI 10 155.491 174.665 189.524 206.666 
% UGRHI 10/ESP 5,47 7,68 8,06 8,47 
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Total do Estado de SP 2.845.178 2.274.064 2.351.492 2.439.552 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (www.ibge.gov.br) – Censos Demográficos 
1980;1991e 2000 e Contagem de População 1996. 
OBS: Pesquisa de dados efetuada em agosto de 2003; ND: Dados não Disponíveis. 

No âmbito da população rural, observa-se que alguns municípios obtiveram 

incrementos no número de residentes campesinos quando se compara os anos de 1996 

com os de 2000. Dessa forma, a Tabela 6.3 indica que 19 territórios municipais se 

enquadram nesse contexto, são eles: Anhembi, Araçoiaba da Serra, Bofete, Cabreúva, 

Capela do Alto, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Pereiras, Piedade, Porangaba, Quadra, Salto 

de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Torre de Pedra e Votorantim. Nesse período 

de 4 anos, os outros 15 municípios computaram perdas populacionais em suas 

respectivas populações rurais. 

Cumpre notar que o município de Vargem Grande Paulista não possuía população 

rural desde 1980. E no município de Salto só foram computadas populações rurais a partir 

de 2000, conforme informações do IBGE. 

No que concerne à população urbana, ressalta-se que todos os municípios da 

UGRHI 10 apresentaram incrementos de residentes urbanos, como confirmam os dados 

da Tabela 6.4. 

As análises desenvolvidas já possibilitam que se proceda às projeções 

demográficas para a Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cujos resultados 

encontram-se no item seguinte. 

 
TABELA 6.4 – Evolução da População Urbana 

População Urbana 
Municípios 

1980 1991 1996 2000 
1.   Alambari ND ND 2.074 2.444 
2.   Alumínio ND ND 11.674 13.727 
3.   Anhembi 1.723 2.121 2.910 3.265 
4.   Araçariguama ND ND 5.426 7.240 
5.   Araçoiaba da Serra 4.503 8.868 12.195 13.679 
6.   Bofete 2.145 3.644 4.750 5.231 
7.   Boituva 10.111 19.346 21.799 32.537 
8.   Botucatu 58.310 84.853 95.215 103.993 
9.   Cabreúva 6.591 13.323 17.407 25.760 
10. Capela do Alto 4.330 8.060 9.815 11.111 
11. Cerquilho 10.239 17.871 22.664 27.996 
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12. Cesário Lange 4.143 6.475 8.553 8.921 
13. Conchas 7.040 8.376 9.121 11.277 
14. Ibiúna 19.025 17.698 19.680 21.356 
15. Iperó 3.912 7.868 10.857 12.649 
16. Itu 63.157 96.816 112.006 123.942 

continua... 
População Urbana 

Municípios 
1980 1991 1996 2000 

17. Jumirim ND ND 737 1.093 
18. Laranjal Paulista 12.008 15.901 17.841 19.582 
19. Mairinque 23.789 36.026 26.397 34.340 
20. Pereiras 1.584 2.696 3.396 4.166 
21. Piedade 13.137 18.327 17.570 22.057 
22. Porangaba 2.885 3.598 3.253 3.471 
23. Porto Feliz 19.740 28.236 32.763 36.604 
24. Quadra ND ND 488 670 
25. Salto 42.379 72.333 86.928 92.065 
26. Salto de Pirapora 9.502 19.127 23.548 27.384 
27. São Roque 31.359 48.359 46.238 48.727 
28. Sarapuí 1.752 3.197 4.517 5.103 
29. Sorocaba 265.975 374.108 428.153 486.726 
30. Tatuí 45.244 69.368 78.312 85.613 
31. Tietê 15.552 22.147 25.320 28.678 
32. Torre de Pedra ND ND 870 1.257 
33. Vargem Grande Paulista ND 15.870 26.689 32.683 
34. Votorantim 50.455 79.197 86.177 92.723 
Total da UGRHI 10 730.590 1.103.809 1.275.343 1.448.070 
% UGRHI 10/ESP 3,29 3,77 4,01 4,19 
Total do Estado de SP 22.196.896 29.314.861 31.767.618 34.592.851 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (www.ibge.gov.br) – Censos Demográficos 
1980;1991e 2000 e Contagem de População 1996. 
OBS: Pesquisa de dados efetuada em agosto de 2003. 
ND: Dados não Disponíveis. 

6.2.3 Projeções Demográficas 

A população total estimada foi resultado da soma das projeções elaboradas para 

as populações urbana e rural. Esse procedimento assegura maior consistência à projeção 

obtida para a população total. 

Além disso, foram utilizadas as projeções elaboradas pelo IBGE e pela Fundação 

Seade para os anos de 2001; 2002 e 2003 e, associando-se estes dados à evolução da 
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população de 1980 até 2000, procedeu-se aos cálculos aplicando-se o modelo 

matemático da regressão para obter os resultados para os anos de 2003; 2010 e 2020. 

Os valores populacionais obtidos foram cotejados com as projeções populacionais, 

elaborados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 

A partir disso, os valores obtidos sofreram ajustes obedecendo às tendências urbanísticas 

da região. 

Dessa forma, obtiveram-se as projeções populacionais totais, urbanas e rurais, 

conforme Tabelas 6.5, 6.6 e 6.7, respectivamente. 

 
TABELA 6.5 – População total em 2000 e população projetada para 2003; 2010 e 2020 

População 
Total Projeção Demográfica Residentes Municípios 
2000 2003 2010 2020 

1.   Alambari 3.650 3.758 4.028 4.393 
2.   Alumínio 15.252 15.713 16.729 19.115 
3.   Anhembi 4.535 4.842 5.272 5.992 
4.   Araçariguama 11.154 12.457 14.044 16.784 
5.   Araçoiaba da Serra 19.816 21.440 25.765 31.697 
6.   Bofete 7.356 7.877 9.001 10.631 
7.   Boituva 34.368 37.827 48.418 63.228 
8.   Botucatu 108.306 113.711 123.318 134.728 
9.   Cabreúva 33.100 37.501 45.293 57.941 
10. Capela do Alto 14.247 15.318 17.965 21.990 
11. Cerquilho 29.508 32.422 39.357 49.037 
12. Cesário Lange 12.883 13.416 15.196 16.546 
13. Conchas 14.904 15.832 17.343 19.783 
14. Ibiúna 64.384 69.066 81.413 92.613 
15. Iperó 18.384 20.790 24.964 31.744 
16. Itu 135.366 144.008 166.979 193.779 
17. Jumirim 2.196 2.377 2.670 3.550 
18. Laranjal Paulista 22.145 23.069 25.475 28.945 
19. Mairinque 39.975 43.218 51.268 62.345 
20. Pereiras 6.226 6.774 7.810 9.341 
21. Piedade 50.131 52.149 57.069 64.669 
22. Porangaba 6.652 6.975 7.001 7.570 
23. Porto Feliz 45.514 48.157 54.324 60.491 
24. Quadra 2.651 2.882 3.671 4.821 
25. Salto 93.159 99.575 115.317 131.689 
26. Salto de Pirapora 35.072 38.069 47.021 57.911 
27. São Roque 66.637 69.613 75.453 83.903 
28. Sarapuí 7.805 8.214 9.158 10.558 
29. Sorocaba 493.468 528.729 623.896 730.464 
30. Tatuí 93.430 99.134 113.061 129.651 
31. Tietê 31.710 33.814 39.322 47.123 
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32. Torre de Pedra 2.144 2.424 2.962 3.862 
33. Vargem Grande Paulista 32.683 37.862 55.750 79.321 
34. Votorantim 95.925 100.607 111.531 122.455 
Total da UGRHI 10 1.654.736 1.769.620 2.057.844 2.408.670 
% UGRHI 10/ESP 4,47 4,57 4,70 4,93 
Total do Estado de SP 37.032.403 38.725.378 43.804.303 48.883.228 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (www.ibge.gov.br) Censos Demográficos 
1980;1991e 2000 e Contagem de População 1996. Projeções Populacionais para 2001; 2002 e 2003. 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (www.seade.gov.br) – Projeções Demográficas. 
OBS: Pesquisa de dados efetuada em agosto de 2003. 
ND: Dados não Disponíveis. 

 

Em 2020, a Bacia terá 2.408.670 pessoas, correspondendo a 4,93% da totalidade 

da população estadual que será de 48.883.228 pessoas. 

Sorocaba abrigará 730.464 moradores, o que representará 30,6% do total 

populacional da Bacia. 

Itu será o 2º município, quando terá 193.779 de habitantes. 

Nota-se que continuará a existir a ampla diferença de população entre os dois 

municípios que mais concentrarão habitantes em 2020. 

Adotando-se os intervalos populacionais para a análise da demografia projetada, 

observa-se que 5 municípios estarão situados no intervalo de 100.000 a 200.000 

habitantes: Botucatu, Itu, Salto, Tatuí e Votorantim. 

Na faixa entre 50.000 e 100.000 residentes, aparecem 9 municípios: Boituva, 

Cabreúva, Ibiúna, Mairinque, Piedade, Porto Feliz, Salto de Pirapora, São Roque e 

Vargem Grande Paulista. 

Entre 20.000 e 50.000 habitantes, surgirão 6 municípios no ano 2020, sendo eles: 

Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Cerquilho, Iperó, Laranjal Paulista e Tietê. 

Os restantes 13 municípios, da UGRHI 10, situar-se-ão no intervalo populacional 

de 2 mil a 20.000 habitantes. 

Em 2020, haverá 9 municípios considerados de médio porte e 6 inseridos na classe 

dos municípios de grande porte, sendo que Sorocaba se destaca sobremaneira no que 

concerne ao assentamento populacional. 

A Tabela 6.6 apresenta a população urbana de 2000 e suas respectivas projeções. 
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TABELA 6.6 – População Urbana em 2000 e população urbana projetada para 2003; 2010 e 2020 
População 

Urbana Projeção Demográfica Urbana Municípios 
2000 2003 2010 2020 

1.   Alambari 2.444 2.688 2.888 3.362 
2.   Alumínio 13.727 14.325 15.337 17.832 
3.   Anhembi 3.265 3.634 4.126 4.987 
4.   Araçariguama 7.240 8.650 10.657 13.908 
5.   Araçoiaba da Serra 13.679 15.205 20.055 26.540 
6.   Bofete 5.231 5.873 7.035 8.875 
7.   Boituva 32.537 35.991 46.714 61.650 
8.   Botucatu 103.993 109.779 119.248 131.070 
9.   Cabreúva 25.760 28.939 36.696 53.766 
10. Capela do Alto 11.111 12.176 15.104 19.438 
11. Cerquilho 27.996 30.463 38.003 47.822 
12. Cesário Lange 8.921 9.835 11.284 13.065 

continua... 
População 

Urbana Projeção Demográfica Urbana Municípios 
2000 2003 2010 2020 

13. Conchas 11.277 11.983 14.033 16.829 
14. Ibiúna 21.356 22.002 25.998 31.365 
15. Iperó 12.649 13.925 14.974 18.790 
16. Itu 123.942 133.146 156.136 184.010 
17. Jumirim 1.093 1.298 1.659 2.519 
18. Laranjal Paulista 19.582 20.466 22.978 26.604 
19. Mairinque 34.340 37.209 46.054 57.647 
20. Pereiras 4.166 4.762 6.004 7.761 
21. Piedade 22.057 24.030 30.492 40.568 
22. Porangaba 3.471 3.945 4.229 5.137 
23. Porto Feliz 36.604 39.026 45.779 52.899 
24. Quadra 670 768 1.613 2.742 
25. Salto 92.065 98.617 114.279 130.772 
26. Salto de Pirapora 27.384 30.164 39.793 51.488 
27. São Roque 48.727 53.532 58.703 68.969 
28. Sarapuí 5.103 5.713 6.614 8.243 
29. Sorocaba 486.726 521.308 617.497 724.744 
30. Tatuí 85.613 91.973 105.625 122.978 
31. Tietê 28.678 30.423 36.476 44.493 
32. Torre de Pedra 1.257 1.460 1.890 3.011 
33. Vargem Grande Paulista 32.683 37.862 55.750 79.321 
34. Votorantim 92.723 97.480 108.484 121.728 
Total da UGRHI 10 1.448.070 1.558.650 1.842.207 2.204.933 
% UGRHI 10/ESP 4,19 4,27 4,42 4,68 
Total do Estado de SP 34.592.851 36.504.645 41.709.447 47.067.994 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (www.ibge.gov.br) Censos Demográficos 1980; 
1991e 2000 e Contagem de População 1996. Projeções Populacionais para 2001; 2002 e 2003. 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (www.seade.gov.br) – Projeções Demográficas. 
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OBS: Pesquisa de dados efetuada em agosto de 2003. 
ND: Dados não Disponíveis. 
 

As projeções para o ano 2020 mostram que haverá 91,5% de pessoas circunscritas 

ao perímetro urbano dos municípios e apenas 8,5% da população total da UGRHI 10 

estarão no ambiente rural. 

A Tabela 6.7 aponta as projeções demográficas para a população rural desta 

unidade hídrica. 

Em 2010, a população rural da UGRHI 10 está estimada em 203.737 pessoas que 

corresponderá a 11,22% do total rural estadual. Note-se que, do ano 2000 até 2010, a 

população rural obterá incrementos, para, a partir de então, começar a reduzir-se. 
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TABELA 6.7 – População rural em 2000 e população rural projetada para 2003; 2010 e 2020 
População Rural Projeção Demográfica Rural Municípios 

2000 2003 2010 2020 
1.   Alambari 1.206 1.070 1.140 1.031 
2.   Alumínio 1.525 1.388 1.392 1.283 
3.   Anhembi 1.270 1.208 1.146 1.005 
4.   Araçariguama 3.914 3.807 3.387 2.876 
5.   Araçoiaba da Serra 6.137 6.235 5.710 5.157 
6.   Bofete 2.125 2.004 1.966 1.756 
7.   Boituva 1.831 1.836 1.704 1.578 
8.   Botucatu 4.313 3.932 4.070 3.658 
9.   Cabreúva 7.340 8.562 8.597 4.175 
10. Capela do Alto 3.136 3.142 2.861 2.552 
11. Cerquilho 1.512 1.959 1.354 1.215 
12. Cesário Lange 3.962 3.581 3.912 3.481 
13. Conchas 3.627 3.849 3.310 2.954 
14. Ibiúna 43.028 47.064 55.415 61.248 
15. Iperó 5.735 6.865 9.990 12.954 
16. Itu 11.424 10.862 10.843 9.769 
17. Jumirim 1.103 1.079 1.011 1.031 
18. Laranjal Paulista 2.563 2.603 2.497 2.341 
19. Mairinque 5.635 6.009 5.214 4.698 
20. Pereiras 2.060 2.012 1.806 1.580 
21. Piedade 28.074 28.119 26.577 24.101 
22. Porangaba 3.181 3.030 2.772 2.433 
23. Porto Feliz 8.910 9.131 8.545 7.592 
24. Quadra 1.981 2.114 2.058 2.079 
25. Salto 1.094 958 1.038 917 
26. Salto de Pirapora 7.688 7.905 7.228 6.423 
27. São Roque 17.910 16.081 16.750 14.934 
28. Sarapuí 2.702 2.501 2.544 2.315 
29. Sorocaba 6.742 7.421 6.399 5.720 
30. Tatuí 7.817 7.161 7.436 6.673 
31. Tietê 3.032 3.391 2.846 2.630 
32. Torre de Pedra 887 964 1.072 851 
33. Vargem Grande Paulista _ _ _ _ 
34. Votorantim 3.202 3.127 3.047 727 
Total da UGRHI 10 206.666 210.970 215.637 203.737 
% UGRHI 10/ESP 8,47 9,50 10,29 11,22 
Total do Estado de SP 2.439.552 2.220.733 2.094.856 1.815.234 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (www.ibge.gov.br) Censos Demográficos 
1980;1991e 2000 e Contagem de População 1996. Projeções Populacionais para 2001; 2002 e 2003. 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (www.seade.gov.br) – Projeções Demográficas. 
OBS: Pesquisa de dados efetuada em agosto de 2003. 
ND: Dados não Disponíveis. 
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6.2.4 Distribuição da População por Sub-Bacia 

A sub-bacia é uma unidade de planejamento de fundamental importância para o 

cálculo da oferta e demanda de água, bem como para a determinação do balanço hídrico. 

Também a adoção da sub-bacia como unidade de intervenção, preventiva ou 

corretiva, nos recursos hídricos torna-se muito mais efetiva, além de permitir a 

participação da sociedade civil no estabelecimento de metas e ações necessárias para o 

estabelecimento do desenvolvimento sustentável. 

As populações por sub-bacias contemplam o ano de 2000 (censo demográfico), e 

as projeções demográficas foram efetuadas para os anos de 2003, 2010 e 2020, 

conforme as análises anteriormente apresentadas. 

As Tabelas 6.8 a 6.13 apresentam as projeções de evolução populacional por Sub-

bacia, respectivamente das Sub-bacias 1 (Médio Tietê Inferior) a 6 (Alto Sorocaba). 

A distribuição de população por sub-bacia indica que, em 2000, a Sub-bacia que 

congregava a maior população urbana era a 4 (Médio Sorocaba), com 653.844 pessoas, 

representando 45,15% do total de residentes urbanos da UGRHI 10. A segunda foi a Sub-

bacia 5 (Médio Tietê Superior), com 267.799 habitantes, correspondendo a 18,49% do 

total de citadinos da Bacia. No ranking das sub-bacias que abrigavam expressivas 

populações urbanas, aparece em 3º lugar a Sub-bacia 3 (Baixo Sorocaba), com 189.577 

ou 13,09% do conjunto de habitantes urbanos. 

Em 2000, nessas 3 sub-bacias estavam assentados 1.111.220 residentes urbanos, 

representando 77,0% da população urbana da UGRHI 10 em 2000. 

No habitat rural deve ser destacada, em 2000, a Sub-bacia 3 (Baixo Sorocaba), 

com 58.689 habitantes, correspondendo a 28,40% do total rural da UGRHI 10. Nesta 

seqüência aparece a Sub-bacia 6 (Alto Sorocaba), que contabilizou 33.275 residentes 

rurais, respondendo por 16,10% de todos os moradores do campo da Bacia. 
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TABELA 6.8 SUB-BACIA 1 - Médio Tietê Inferior 

 2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total 

Municípios urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural 2010 urbana rural 2020 

1. Anhembi 3.265 1.206 4.471 3.634 1.148 4.782 4.126 1.089 5.215 4.987 955 5.942

2. Barra Bonita  _ 380 380 _ 302 302 _ 180 180 _ 85 85

3. Bofete 5.231 1.913 7.144 5.873 1.804 7.677 7.035 1.769 8.804 8.875 1.580 10.455

4. Botucatu 103.993 2.588 106.581 109.779 2.360 112.139 119.248 2.442 121.690 131.070 2.195 133.265

5. Conchas 11.277 3.627 14.904 11.983 3.849 15.832 14.033 3.310 17.343 16.829 2.954 19.783

6. Dois Córregos _ 229 229 _ 216 216 _ 192 192 _ 152 152

7. Igaraçu do Tietê _ 68 68 _ 59 59 _ 54 54 _ 50 50

8. Laranjal Paulista _ 1.794 1.794 _ 1.822 1.822 _ 1.748 1.748 _ 1.639 1.639

9. Mineiros do Tietê _ 358 358 _ 310 310 _ 266 266 _ 237 237

10.Pereiras 4.166 1.854 6.020 4.762 1.811 6.573 6.004 1.625 7.629 7.761 1.422 9.183

11.Piracicaba _ 4.714 4.714 _ 4.664 4.664 _ 4.298 4.298 _ 3.569 3.569

12.Porangaba 3.471 3.181 6.652 3.945 3.030 6.975 4.229 2.772 7.001 5.137 2.433 7.570

13.Saltinho _ 296 296 _ 244 244 _ 233 233 _ 184 184

14.São Manuel  _ 2.002 2.002 _ 1.925 1.925 _ 1.823 1.823 _ 1.598 1.598

15. Tietê _ 303 303 _ 339 339 _ 285 285 _ 263 263

16. Torre de Pedra 1.257 887 2.144 1.460 964 2.424 1.890 1.072 2.962 3.011 851 3.862

Total da Sub-Bacia 1 132.660 25.400 158.060 141.436 24.847 166.283 156.565 23.158 179.723 177.670 20.167 197.837

% da Sub-
Bacia/UGRHI  10 9,16 12,29 9,55 9,07 11,78 9,40 8,50 10,74 8,73 8,06 9,90 8,21

Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670

Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 
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TABELA 6.9 SUB-BACIA 2 - Médio Tietê Médio 
  2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total 

Municípios urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural 2010 urbana rural 2020 

1. Boituva 32.537 733 33.270 35.991 734 36.725 46.714 682 47.396 61.650 632 62.282 

2. Cerquilho 22.397 378 22.775 24.370 490 24.860 30.402 339 30.741 38.258 304 38.562 

3. Jumirim _ 165 165 _ 162 162 _ 152 152 _ 155 155 

4. Laranjal Paulista _ 128 128 _ 130 130 _ 125 125 _ 117 117 

5. Porto Feliz 36.604 7.574 44.178 39.026 7.761 46.787 45.779 7.263 53.042 52.899 6.453 59.352 

6. Rafard _ 298 298 _ 253 253 _ 236 236 _ 174 174 

7. Saltinho _ 394 394 _ 325 325 _ 311 311 _ 246 246 

8. Sorocaba _ 135 135 _ 149 149 _ 128 128 _ 114 114 

9. Tietê 28.678 2.274 30.952 30.423 2.543 32.966 36.476 2.134 38.610 44.493 1.972 46.465 

Total da Sub-Bacia 2 120.216 12.079 132.295 129.810 12.547 142.357 159.371 11.370 170.741 197.300 10.167 207.467 
% da Sub-Bacia/UGRHI 
10 8,30 5,84 7,99 8,33 5,95 8,04 8,65 5,27 8,30 8,95 4,99 8,61 

Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670 
Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 
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TABELA 6.10 SUB-BACIA 3 – Baixo Sorocaba 
  2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total 

Municípios urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural  2010 urbana rural  2020 
1.   Alambari 2.444 1.206 3.650 2.688 1.070 3.758 2.888 1.140 4.028 3.362 1.031 4.393
2.   Araçoiaba da 
Serra _ 4.603 4.603 _ 4.676 4.676 _ 4.283 4.283 _ 3.868 3.868

3.   Boituva _ 549 549 _ 551 551 _ 511 511 _ 473 473

4.   Capela do Alto 11.111 3.042 14.153 12.176 3.048 15.224 15.104 2.775 17.879 19.438 2.475 21.913

5.   Cerquilho 5.599 1.134 6.733 6.093 1.469 7.562 7.601 1.015 8.616 9.564 911 10.475

6.   Cesário Lange 8.921 3.962 12.883 9.835 3.581 13.416 11.284 3.912 15.196 13.065 3.481 16.546

7.   Guareí _ 123 123 _ 113 113 _ 101 101 _ 87 87

8.   Iperó _ 573 573 _ 686 686 _ 999 999 _ 1.295 1.295

9.   Itapetininga _ 2.013 2.013 _ 1.654 1.654 _ 1.590 1.590 _ 1.500 1.500

10. Jumirim 1.093 938 2.031 1.298 917 2.215 1.659 859 2.518 2.519 876 3.395
11. Laranjal 
Paulista 19.582 641 20.223 20.466 651 21.117 22.978 624 23.602 26.604 585 27.189

12. Pereiras _ 206 206 _ 201 201 _ 181 181 _ 158 158

13. Piedade 22.057 19.652 41.709 24.030 19.683 43.713 30.492 18.604 49.096 40.568 16.871 57.439

14. Pilar do Sul _ 648 648 _ 621 621 _ 599 599 _ 549 549

15. Quadra 670 1.981 2.651 768 2.114 2.882 1.613 2.058 3.671 2.742 2.079 4.821
16. Salto de 
Pirapora 27.384 7.304 34.688 30.164 7.510 37.674 39.793 6.867 46.660 51.488 6.102 57.590

17. Sarapuí 5.103 2.297 7.400 5.713 2.126 7.839 6.614 2.162 8.776 8.243 1.968 10.211

18. Tatuí 85.613 7.817 93.430 91.973 7.161 99.134 105.625 7.436 113.061 122.978 6.673 129.651
Total da Sub-Bacia 
3 189.577 58.689 248.266 205.204 57.832 263.036 245.651 55.716 301.367 300.571 50.982 351.553

% da Sub-
Bacia/UGRHI 10 13,09 28,40 15,00 13,17 27,41 14,86 13,33 25,84 14,64 13,63 25,02 14,60

Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670
Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 
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TABELA 6.11 SUB-BACIA 4 – Médio Sorocaba 
  2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total 
Municípios urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural  2010 urbana rural  2020 
1. Alumínio 13.727 1.449 15.176 14.325 1.319 15.644 15.337 1.322 16.659 17.832 1.219 19.051 
2. Araçoiaba da 
Serra 13.679 1.534 15.213 15.205 1.559 16.764 20.055 1.427 21.482 26.540 1.289 27.829 
3. Boituva _ 549 549 _ 551 551 _ 511 511 _ 473 473 
4. Capela do Alto _ 94 94 _ 94 94 _ 86 86 _ 77 77 

5. Iperó   12.649 5.162 17.811 13.925 6.179 20.104 14.974 8.991 23.965 18.790 11.659 30.449 

6. Itú _ 1.142 1.142 _ 1.086 1.086 _ 1.084 1.084 _ 977 977 

7. Mairinque 34.340 3.944 38.284 37.209 4.207 41.416 46.054 3.650 49.704 57.647 3.289 60.936 

8. Porto Feliz _ 445 445 _ 457 457 _ 427 427 _ 380 380 
9. Salto de 
Pirapora _ 384 384 _ 395 395 _ 361 361 _ 321 321 

10. Sorocaba 486.726 6.607 493.333 521.308 7.272 528.580 617.497 6.271 623.768 724.744 5.606 730.350 
11. Votorantim 92.723 2.722 95.445 97.480 2.658 100.138 108.484 2.590 111.074 121.728 618 122.346 
Total da Sub-
Bacia 4 653.844 24.032 677.876 699.452 25.777 725.229 822.401 26.720 849.121 967.281 25.908 993.189 
% da Sub-
Bacia/UGRHI 10 45,15 11,63 40,97 44,88 12,22 40,98 44,64 12,39 41,26 43,87 12,72 41,23 
Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670 

Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 
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TABELA 6.12 SUB-BACIA 5 – Médio Tietê Superior 

2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total  
Municípios 

urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural  2010 urbana rural  2020 

1.   Araçariguama 7.240 3.914 11.154 8.650 3.807 12.457 10.657 3.387 14.044 13.908 2.876 16.784

2.   Cabreúva 25.760 3.670 29.430 28.939 4.281 33.220 36.696 4.298 40.994 53.766 2.087 55.853

3.   Cajamar _ 80 80 _ 67 67 _ 69 69 _ 72 72

4.   Elias Fausto _ 1.809 1.809 _ 1.703 1.703 _ 1.431 1.431 _ 1.102 1.102

5.   Indaiatuba 14.474 231 14.705 15.911 214 16.125 19.480 179 19.659 23.613 138 23.751

6.   Itapevi 1.624 _ 1.624 1.792 _ 1.792 2.254 _ 2.254 2.882 _ 2.882

7.   Itu 123.942 9.139 133.081 133.146 8.687 141.833 156.136 8.674 164.810 184.010 7.815 191.825

8.   Jundiaí _ 1.160 1.160 _ 999 999 _ 882 882 _ 639 639

9.   Mairinque _ 845 845 _ 901 901 _ 782 782 _ 705 705
10. Pirapora do Bom 
Jesus _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 1 1

11. Porto Feliz _ 891 891 _ 913 913 _ 854 854 _ 759 759

12. Salto 46.032 875 46.907 49.308 766 50.074 57.139 830 57.969 65.386 734 66.120

13. São Roque 48.727 7.164 55.891 53.532 6.432 59.964 58.703 6.700 65.403 68.969 5.974 74.943
Total da Sub-Bacia 
5 267.799 29.778 297.577 291.278 28.770 320.048 341.065 28.087 369.152 412.534 22.902 435.436

% da Sub-
Bacia/UGRHI 10 18,49 14,41 17,98 18,69 13,64 18,09 18,51 13,03 17,94 18,71 11,24 18,08

Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670
Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 



IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que 

possui validade legal. 
 

R
elatório Técnico n

o 80 401-205 - 140

 
TABELA 6.13 SUB-BACIA 6 – Alto Sorocaba 
  2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total 

Municípios urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural  2010 urbana rural  2020 

1.   Alumínio _ 76 76 _ 69 69 _ 70 70 _ 64 64

2.   Cotia 29.797 _ 29.797 32.356 _ 32.356 39.469 _ 39.469 49.107 _ 49.107

3.   Ibiúna 21.356 21.514 42.870 22.002 23.532 45.534 25.998 27.707 53.705 31.365 30.624 61.989

4.   Mairinque _ 846 846 _ 901 901 _ 782 782 _ 704 704

5.   Piedade _ 1.404 1.404 _ 1.406 1.406 _ 1.329 1.329 _ 1.205 1.205

6.   São Roque _ 8.955 8.955 _ 8.041 8.041 _ 8.375 8.375 _ 7.467 7.467

7.   Vargem Grande 26.146 _ 26.146 30.290 _ 30.290 44.600 _ 44.600 63.457 _ 63.457

8.   Votorantim _ 480 480 _ 469 469 _ 457 457 _ 109 109
Total da Sub-
Bacia 6 77.299 33.275 110.574 84.648 34.418 119.066 110.067 38.720 148.787 143.929 40.173 184.102
% da Sub-
Bacia/UGRHI 10 5,34 16,10 6,68 5,43 16,31 6,73 5,97 17,96 7,23 6,53 19,72 7,64

Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670
Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 
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Entretanto, como a sub-bacia não corresponde exatamente às divisas 

administrativas dos municípios, essa divisão hidrográfica faz com que, na maioria das 

vezes, parcelas rurais de municípios que não foram discriminados nas tabelas anteriores 

a este item, passem a integrar as sub-bacias e, portanto, a própria UGRHI 10. Neste caso 

foram consideradas parcelas da população de: Barra Bonita (rural), Cajamar (rural), Cotia 

(urbana), Dois Córregos (rural), Elias Fausto (rural), Guareí (rural), Igaraçu do Tietê 

(rural), Indaiatuba (urbana + rural), Itapetininga (rural), Itapevi (urbana), Jundiaí (rural), 

Mineiros do Tietê (rural), Pilar do Sul (rural), Piracicaba (rural), Pirapora do Bom Jesus 

(rural), Rafard (rural), Satinho (rural) e São Manuel (rural), totalizando porções de 

população de 18 municípios. 

Por esse motivo, existem diferenças nos totais de populações quando estas são 

comparadas com as áreas e populações distribuídas por sub-bacias e por municípios, 

conforme mostrado na Tabela 6.14. 

Por outro lado, parcelas de área de municípios com sede na UGRHI 10, possuem 

contingente de população que devem ser consideradas em UGRHIs adjacentes, ou seja, 

estas frações de população, geralmente rural, de municípios com sede na UGRHI, são 

desconsideradas ao se tratar da população das sub-bacias da UGRHI 10, como indicado 

na Figura 6.6. 

Embora já mencionado anteriormente, convém mais uma vez enfatizar que o 

cálculo da oferta e demanda de água devem ter como pressupostos imprescindíveis as 

populações que estão distribuídas por sub-bacias hidrográficas, que se encontram 

espacializadas na Figura 6.6. 
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TABELA  6.14 – Consolidação das Populações por Sub-bacias Hidrográficas 
 2000 Total 2003 Total 2010 Total 2020 Total 

Sub-Bacias urbana rural 2000 urbana rural 2003 urbana rural  2010 urbana rural  2020 

Sub-Bacia 1: Médio 
Tietê Inferior 132.660 25.400 158.060 141.436 24.847 166.283 156.565 23.158 179.723 177.670 20.167 197.837 

Sub-Bacia 2: Médio 
Tietê Médio 120.216 12.079 132.295 129.810 12.547 142.357 159.371 11.370 170.741 197.300 10.167 207.467 

Sub-Bacia 3: Baixo 
Sorocaba 189.577 58.689 248.266 205.204 57.832 263.036 245.651 55.716 301.367 300.571 50.982 351.553 

Sub-Bacia 4: Médio 
Sorocaba 653.844 24.032 677.876 699.452 25.777 725.229 822.401 26.720 849.121 967.281 25.908 993.189 

Sub-Bacia 5: Médio 
Tietê Superior 267.799 29.778 297.577 291.278 28.770 320.048 341.065 28.087 369.152 412.534 22.902 435.436 

Sub-Bacia 6: Alto 
Sorocaba 77.299 33.275 110.574 84.648 34.418 119.066 110.067 38.720 148.787 143.929 40.173 184.102 

Total das 6 Sub-
Bacias da UGRHI10 1.441.395 183.253 1.624.648 1.551.828 184.191 1.736.019 1.835.120 183.771 2.018.891 2.199.285 170.299 2.369.584

Total da UGRHI 10 1.448.070 206.666 1.654.736 1.558.650 210.970 1.769.620 1.842.207 215.637 2.057.844 2.204.933 203.737 2.408.670
Diferença entre a 

população da 
UGRHI 10 

                        

e                    
a população das 6 

Sub-Bacias 6.675 23.413 30.088 6.822 26.779 33.601 7.087 31.866 38.953 5.648 33.438 39.086 

Fonte: Elaborado pelo IPT/Digeo em 2004 
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6.3 Desenvolvimento Econômico da Bacia 

Para tratar do desenvolvimento econômico da UGRHI 10, serão apresentadas 

informações sobre suas características e a evolução de seu crescimento a partir dos 

municípios integrantes. Também será objeto de análise os principais componentes da 

estrutura econômica da Bacia e como estes vêm se consolidando ao longo do tempo. 

Para se obter uma compreensão da dinâmica econômica da Bacia, procurou-se 

analisar, segundo seus municípios integrantes, os estabelecimentos e as principais 

culturas do segmento agropecuário, a partir das informações da Produção Agrícola 

Municipal do IBGE, de 2001, do Censo Agropecuário do IBGE, de 1996, e da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) de 1996, 2000 e 2001 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Também o banco de dados da Fundação Seade foi investigado em seus diversos 

temas, destacando-se aqui aqueles pertinentes aos aspectos econômicos. 

Este estudo procurará, sempre que possível, identificar os principais produtos da 

lavoura e da pecuária, bem como as quantidades produzidas em cada município e, 

portanto, da UGRHI 10 em seu conjunto. 

A mesma abordagem será feita nas análises para os setores secundário e terciário 

da economia. 

6.3.1 Setor Primário 

As análises do setor agrícola da economia detiveram-se principalmente no 

desempenho das lavouras permanentes e temporárias, horticultura e pecuária. 

6.3.1.1 Lavoura Temporária 

Os principais produtos da lavoura temporária que se desenvolveram na Bacia 

foram: alho, arroz, batata inglesa, cana-de-açúcar, cebola, feijão, mandioca, milho e 

tomate. 
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A cebola constituiu o principal produto da Bacia, quando se compara sua produção 

com a do Estado de São Paulo. Em 2001, a UGRHI 10 cultivou 49.862 toneladas, que 

correspondeu a 27,30% do cultivo dessa bulbosa no Estado de São Paulo. 

Quando se compara a produção da lavoura temporária da Bacia com o total do 

mesmo produto para o Estado de São Paulo, merece ser destacado, ainda, o cultivo do 

alho. Em 2001, nesta Bacia foram colhidas 162 toneladas de alho, correspondendo a 

11,10% da totalidade cultivada no Estado, que foi da ordem de 1.460 toneladas. 

A seguir, aparece a batata inglesa, cuja produção total, na UGRHI 10, foi de 45.723 

toneladas, equivalendo a 6,17% de toda a colheita do território paulista, que foi da ordem 

de 741.070 toneladas em 2001. 

No rol dos produtos mais cultivados nesta unidade hídrica, convém ressaltar a 

cana-de-açúcar, cuja produção, em 2001, alcançou 5.086.500 toneladas, valor este que 

significou apenas 2,56% de toda a cana produzida no Estado, mas que, no âmbito da 

UGRHI 10, respondeu por 93% de toda a cultura temporária, que foi da ordem de 

5.458.939 toneladas de produtos. Na Bacia, 26 municípios destinavam áreas de seus 

territórios rurais ao cultivo dessa planta da família das gramíneas no ano de 2001. 

Cumpre notar, também, que todos os municípios desta unidade hídrica tinham o 

milho como cultura temporária, exceção feita ao município de Vargem Grande Paulista, 

que não possui área rural. 

O tomate colhido na Bacia também teve certa representatividade, quando 

comparado com o Estado. Em 2001, a UGRHI 10 cultivou 30.278 toneladas de tomates, 

que corresponderam a 4,84% do total do Estado, que foi de 625.630 toneladas. 

A Figura 6.7 evidencia os principais produtos da lavoura temporária desenvolvidos 

na UGRHI 10 em 2001. 
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Figura 6.7 – Principais Produtos da Lavoura Temporária em 2001 

 

A figura indica claramente que a produção de cana-de-açúcar se destaca na 

UGRHI 10, respondendo por 93% de todos os produtos da lavoura temporária cultivados 

na Bacia. 

6.3.1.2 Lavoura Permanente 

As culturas mais representativas da lavoura permanente que foram produzidas na 

unidade hídrica, em 2001, foram: abacate; banana; café; caqui; laranja; limão; pêssego; 

tangerina e uva. 

Mas apenas 4 dessas culturas, consideradas pelo IBGE como pertencentes ao 

grupo da lavoura permanente, possuem certa relevância, quando se compara suas 

quantidades produzidas com as mesmas espécies que foram colhidas no conjunto do 

Estado de São Paulo em 2001. 

Em termos de peso relativo com relação ao território paulista, devem ser citadas as 

16.778 toneladas de uvas colhidas na Bacia, as quais corresponderam a 7,86% da 
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produção total de uvas do Estado. Essa relação fica muito mais significativa quando se 

verifica que essa fruta era cultivada em 21 municípios da área de estudo. 

Comparando-se a produção de pêssego da Bacia com a totalidade do Estado de 

São Paulo, verificou-se que a UGRHI 10 colheu 3.601.000 frutos, o que significou 7,44% 

de toda a colheita estadual de pêssego, que foi de 48.399.000 frutos em 2001. Piedade 

sobressaiu-se nesse tipo de cultura, quando produziu 2.000.000 pêssegos, ou seja, 

55,5% de todos os pêssegos da UGRHI. 

A tangerina foi produzida em 15 municípios da Bacia, perfazendo um total de 

26.062.000 tangerinas, que representaram 4,38% do conjunto do Estado de São Paulo. O 

maior produtor de tangerina foi Capela do Alto, que colheu 10.980.000 frutas, 

respondendo, sozinho, por 42,13% da produção de tangerina da UGRHI 10 em 2001. 

Com uma produção de 30.592.000 limões colhidos em 14 municípios da Bacia, 

fizeram com que esta colaborasse com 3,83% do total paulista, que foi de 798.806.000 

limões. Botucatu foi o líder na produção desse cítrico, com 22.000.000 limões, 

respondendo por 72,0% da produção da UGRHI. 

Em 2001, apenas 8 municípios da região de estudo não tinham laranjais em seus 

territórios. Os 26 municípios restantes colheram 235.565.000, laranjas respondendo por 

apenas 1,74% de todas as laranjas produzidas no Estado. O município de Botucatu 

liderou a produção desse cítrico, quando colheu 54.060.000 laranjas ou 23,0% da 

produção total da Bacia. 

No âmbito da área de estudo, o produto predominante foi, sem dúvida alguma, as 

235.565.000 laranjas, que corresponderam a 73,0% da produção de todas as espécies 

cultivadas na Bacia e que integram o conjunto da lavoura permanente. A Figura 6.8 

mostra a importância desse cítrico na UGRHI 10. 
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FIGURA 6.8 – Principais Produtos da Lavoura Permanente em 2001 

 

Como explicita a Figura 6.8, apenas 4 produtos da lavoura permanente têm a 

preferência dos agricultores da Bacia, sendo que destes a laranja é o carro chefe deste 

tipo de cultura, com 73% dos principais produtos desenvolvidos na região. 

Cumpre notar que a lavoura permanente da UGRHI 10 tem pouca expressividade 

frente aos mesmos produtos desenvolvidos em outras regiões do Estado de São Paulo, 

conforme resultados das análises ora desenvolvidas. 

6.3.1.3 Horticultura 

A Bacia cultivava, em 1996, uma gama variada de produtos originários da horta, 

onde se destacam abobrinha, alface, beterraba, cenoura, couve, couve-flor, pepino, 

pimentão e repolho. 

O repolho cultivado na UGRHI 10 assume grande importância quando comparado 

com o total produzido no Estado. As 65.669 toneladas de repolhos representaram 62,07% 

de toda a produção estadual. O município de Piedade, em 1996, foi o líder absoluto na 
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produção de repolhos, colhendo 44.084 toneladas, respondendo por 67,1% de toda a 

produção da Bacia. 

Nesse mesmo período, Ibiúna também se ocupou com o desenvolvimento do 

repolho, quando colheu 20.308 toneladas dessa olerícola, significando 30,9% da 

produção de repolhos da UGRHI10. Assim, 98% de toda a cultura de repolhos colhida na 

região estavam concentradas em apenas dois municípios. 

Apareceu também com muita expressividade, na Bacia, a cultura de cenoura, 

sendo colhidas 35.500 toneladas, o que representou 47,97% do total paulista. No cultivo 

da cenoura, o município de Piedade detinha a primazia, colhendo 27.347 toneladas, que 

correspondeu a 77,0% de todas as cenouras oriundas da UGRHI 10 em 1996. 

Além da cenoura, distinguiu-se também a beterraba. Esta produção atingiu 12.421 

toneladas, correspondendo a 43,20% do total cultivado no Estado. Os municípios que 

mais se dedicaram a essa cultura foram: Piedade (8.952 t) e Ibiúna (3.047 t). Esses dois 

municípios concentravam 96,6% de toda a produção de beterraba da Bacia em 1996. 

O cultivo das olerícolas que se desenvolveram, na UGRHI 10, possui 

expressividade significativa quando se comparam essas espécies com as mesmas 

colhidas no Estado de São Paulo em1996. 

No âmbito da Bacia, destacou-se a couve-flor, quando suas 13.417 toneladas 

corresponderam a 39,21% do total paulista em 1996. No caso da couve-flor, merece 

serem ressaltados os municípios de Ibiúna, com 8.460 toneladas, Piedade, com 1.993 

toneladas, e Porto Feliz, com 1.717 toneladas. Esses 3 municípios foram responsáveis 

pela produção de 90,7% do total da Bacia. 

A produção da abobrinha, na UGRHI 10, atingiu o patamar de 5.662 toneladas, em 

1996, respondendo por 24,77% do total do Estado de São Paulo. Mais uma vez os 

municípios de Piedade e Ibiúna sobressaíram-se no cultivo dessa espécie de olerícolas, 

quando, juntos, colheram 4.098 toneladas ou 72,3% do total da Bacia. 

Deve ser salientada, ainda, a produção de alface que, em 1996, foi da ordem de 

27.454 toneladas, correspondendo a 20,84% do total paulista. 

Ainda que com menor expressividade frente à produção do Estado, devem ser 

mencionadas as 4.274 toneladas de pimentões cultivados na UGRHI 10, que 
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representaram 8,91% do total de pimentões paulistas, que foi da ordem de 47.955 

toneladas, em 1996. 

Um outro produto da horticultura merece ser ressaltado por sua relativa importância 

frente ao total Estadual que, no caso, foram os pepinos. A Bacia recolheu 2.647 toneladas 

de pepinos, colaborando com 8,72% do total de pepinos desenvolvidos no Estado. 

O Figura 6.9 evidencia os principais produtos considerados da classe das 

hortaliças, que foram desenvolvidos na UGRHI 10, em 1996. 
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Figura 6.9 – Principais Produtos da Horticultura em 1996 

 

A cultura da alcachofra desenvolvida, na Bacia, atingiu o patamar de 2.262 

toneladas ou 92,2% do total paulista, que foi de 2.453 toneladas desse produto, conforme 

os dados do Censo Agropecuário do IBGE de 1996. 

Os municípios de Ibiúna e Piedade podem ser considerados os mais expressivos 

produtores de espécies da horticultura da UGRHI 10. Este fato deve merecer atenção 

especial quando da análise do consumo de água agrícola, uma vez que, para o perfeito 

desenvolvimento desses produtos, são necessárias constantes irrigações, demandando 

assim um volume significativo de água. 

Deve ser salientado que se optou por apresentar os dados do Censo Agropecuário 

do IBGE de 1996 relativamente à horticultura, uma vez que não existem dados mais 

recentes apresentados de forma sistematizada. As informações mais atualizadas sobre a 
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horticultura encontram-se no Instituto Econômico de Agricultura (IEA) e referem-se ao ano 

de 2003. Entretanto, não foi possível sua utilização, pois os volumes produzidos de cada 

espécie estão em diferentes formas de mensuração. 

Mas, a partir dos dados do IEA, foi possível observar que as espécies produzidas 

permanecem, praticamente, as mesmas àquelas de 1996. Portanto, para a avaliação do 

consumo de água utilizado na irrigação dessas olerícolas, as informações apresentadas 

são de extrema importância. 

6.3.1.4 Exploração Florestal 

A exploração florestal na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê está, 

preferencialmente, concentrada na derrubada de árvores para transformá-las em lenha, 

madeira em toras, madeira para papel e celulose e madeira para outras finalidades. 

A Bacia extraiu, em 2001, um total de 1.377.979 m³ de madeira para ser 

transformada em lenha, que correspondeu a 18,58% do total extraído pelo Estado de São 

Paulo, que foi de 7.415.039 m3. Cumpre notar que 26 municípios desta unidade de estudo 

cortaram árvores para transformá-las em lenha. 

Devem ser mencionados, também, os 1.805.633 m³ de madeira em tora recolhida 

na UGRHI 10, que corresponderam a 10,35% de todas as toras extraídas pelo Estado. 

Neste ramo da exploração florestal estavam envolvidos 13 municípios da Bacia. 

Já a madeira destinada a outras finalidades extraídas na unidade hídrica foi de 

885.949 m3. Esse volume representou 14,32% do total do paulista. 

Deve-se referenciar, ainda, a madeira destinada à fabricação do papel e celulose, 

cujos 619.613 m3 cortados na UGRHI 10 responderam por 5,50% do total estadual, que 

foi de 11.256.850 m3. 

A Figura 6.10 traduz o comportamento da exploração florestal na Bacia frente à 

extração vegetal do Estado. 
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Figura 6.10 – Principais Produtos da Exploração Florestal em 2001 

 

6.3.1.5 Pecuária 

Neste item, baseado exclusivamente em dados do IBGE, foram adotados os 

critérios daquele Instituto, que trata diversos grupos de animais, criados com fins 

econômicos, genericamente como pertencentes à pecuária. 

Os principais animais criados na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 

são: bovinos, suínos, eqüinos, asininos, muares, bubalinos, coelhos, ovinos, caprinos, e 

aves. 

Em 2001, a Bacia, em seu conjunto, criou um total de 16.629.567 animais, 

correspondendo a 10,0% do total do Estado de São Paulo que, em números absolutos, foi 

de 167.289.117 animais. 

Cabe destacar que, da totalidade de cabeças de animais criadas na Bacia, 

15.707.302 delas se referem às aves, que corresponderam a 94,4% dos animais da 

UGRHI 10. 

No grupo das aves estão incluídos os seguintes animais: codornas, galinhas, galos, 

frangas, frangos e pintos. 
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Apenas 5 municípios da Bacia dedicaram-se à criação de coelhos, onde suas 

21.340 cabeças corresponderam a, praticamente, 29,0% de todos os coelhos criados no 

Estado de São Paulo. 

Foi possível observar, também, pelas informações do IBGE, que a área de estudo 

possuía 542.901 cabeças de gado, que representaram quase 4,1% de todos os bovinos 

criados no Estado. Todos os municípios integrantes da UGRHI 10 tiveram, em 2001, parte 

de seus territórios ocupados com os bovinos, exceção feita à Vargem Grande Paulista 

que só possui área urbana. 

Das 58.956 cabeças de búfalos que foram criadas pelo Estado, 5.776 

encontravam-se na Bacia, representando 9,8% do total. Cumpre notar que, dos 34 

municípios estudados, apenas 20 deles criavam búfalos. 

Todos os municípios tinham um considerável plantel de eqüinos. Assim sendo, a 

Bacia contribuiu com 50.990 cavalos ou 9,45% de todos os cavalos do Estado, que 

registrou 539.522 eqüinos em 2001. 

Cabe destacar que a região de Sorocaba é um pólo eqüestre de projeção nacional, 

embora um tanto disperso e pouco divulgado. O mercado regional de cavalos de raça 

emprega centenas de pessoas e movimenta milhões de reais em leilões e corridas. 

Pelos cálculos dos criadores, existem cerca de trezentos haras entre Sorocaba, 

Itapetininga e Avaré, no eixo da rodovia Castelo Branco. Nessa região funciona um centro 

nacional de leilões, um jóquei clube, uma escola voltada para a formação de mão-de-obra 

especializada, duas das quatro centrais credenciadas para o armazenamento e o 

comércio exterior de sêmen, além de um dos mais bem equipados hospitais para eqüinos 

do Brasil, conforme matéria do Cruzeiro On Line em sua edição nº 08. 

Esse artigo destaca, ainda, que a diferença entre Sorocaba e outros pólos 

eqüestres nacionais é a existência, na região, de um mercado ativo que envolve diversas 

raças. A região tem plantéis bem formados de mangalargas, quartos-de-milha, brasileiros 

de hipismo, árabes, anglo-árabes, appaloosas, paint horses, entre outros. 

Como decorrência da criação de cavalos, muitos haras vêm se dedicando, 

também, à produção de feno irrigado. Como exemplo cita-se o Guaritá, de Salto de 
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Pirapora, cujo faturamento anual era de R$ 220.000,00, somente com a produção de 

feno. 

Já no Rancho das Américas, em Porto Feliz, está localizada uma das 4 centrais de 

reprodução credenciadas pelo Ministério da Agricultura para congelamento, importação e 

exportação de sêmen eqüino. As pesquisas são realizadas em parceria com a Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), 

campus de Botucatu. 

A Bacia Hidrográfica contribuiu com a criação de 12.924 caprinos ou 18,56% da 

totalidade do Estado em 2001. 

A suinocultura, na Bacia, atingiu o patamar de 277.340 cabeças, que representou, 

praticamente, 14,6% de toda a criação de porcos do Estado de São Paulo. 

A Figura 6.11 resume o efetivo de rebanhos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê, em 2001. Nota-se a importância que a criação de aves assume 

na região. 
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Figura 6.11 – Efetivo de Rebanhos em 2001 
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6.3.2 Setor Secundário 

Convém destacar, mais uma vez, que todas as informações sobre os empregos e 

estabelecimentos têm como fonte a Relação Anual de Informações Sociais – Rais, sob a 

responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

Em 1996, na UGRHI 10, a Indústria de Transformação abrangia 2.983 indústrias, 

ou seja, 72,7% de todas as instalações consideradas do setor secundário. Os 

estabelecimentos da indústria de transformação mantinham ocupadas 99.437 pessoas, 

correspondendo a 90,0% da totalidade de empregos gerados na indústria. 

Em 2001, foram computadas 3.507 fábricas de transformação, representando 

74,6% do total do setor industrial e o número de empregos passou para 109.195 postos 

nos ramos da transformação, respondendo a 90,4% da totalidade dos postos industriais. 

Nota-se que a indústria de transformação computou significativos acréscimos 

nesses 5 anos, tanto no que concerne aos estabelecimentos, que foram 524 novas 

plantas, quanto na expansão de vagas, quando registrou 9.758 novos postos. 

A indústria de utilidade pública, em 1996, possuía 55 empreendimentos que 

alocavam 2.844 funcionários. Já em 2001, pode-se constatar uma ampliação de 16 novas 

instalações, mas uma retração de 408 empregos, passando a registrar 71 instalações que 

empregavam 2.436 trabalhadores. 

A indústria da construção civil contabilizou incrementos tanto no número de 

empresas quanto nos empregos gerados. Em 1996, existiam 951 empresas ligadas à 

construção que empregavam 7.107 operários para, em 2001, registrar 1.007 construtoras 

que alocavam 8.286 construtores. 

Dessa forma, a região teve um acréscimo de 56 instalações dedicadas à 

construção civil, propiciando 1.179 novos empregos em cinco anos. 

Nesses mesmos 5 anos, observou-se, também, o aumento de 1 empresa vinculada 

à indústria extrativa mineral, mas, por outro lado, observou-se uma contração de 243 

postos de trabalho.  

A Tabela 6.15. apresenta o comportamento do setor industrial na UGRHI 10, 

segundo seus principais ramos de atuação. 
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Tabela 6.15 – Evolução de Setor Industrial na UGRHI 10 
1996 2000 2001 

Setores, Ramos e Gêneros 
Estabel. Empregos Estabel. Empregos Estabel. Empregos

Extrativa Mineral 114 1.120 113 853 115 877 

Construção Civil 951 7.107 1.030 8.670 1.007 8.286 

Utilidade Pública 55 2.844 56 2.474 71 2.436 

Transformação 2.983 99.437 3.340 110.016 3.507 109.195 
continua... 

 
Setores, Ramos e Gêneros 1996 2000 2001 

Minerais não Metálicos 428 9.214 425 9.461 432 9.032 

Metalurgia 453 10.526 551 15.126 558 14.903 

Mecânica 158 5.751 207 9.003 244 11.318 

Elétrica e Comunicação 98 8.956 119 9.855 118 7.933 

Material de Transporte 94 10.940 77 10.022 88 9.733 

Madeira e Mobiliário 278 6.095 313 6.401 320 6.280 

Papel, Papelão, Editora e Gráfica 177 4.262 208 4.349 224 4.261 
Borracha, Fumo, Couros, Peles e 
outros 125 7.053 112 5.332 122 5.701 

Quím., Fárm. e Veter.,Perf e Sabão 256 8.270 333 9.898 363 10.460 

Textil do Vestuário e Artef.Tecidos 501 15.234 516 15.799 555 15.227 

Calçados 8 126 9 294 4 48 

Alimentos, Bebidas e Ácool Etílico 407 13.010 470 14.476 479 14.299 

Total Indústrias 4.103 110.508 4.539 122.013 4.700 120.794 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - 

1996; 2000 e 2001 

Pesquisa efetuada em 2003. 

 

 

A Figura 6.12 aponta a distribuição dos empregos industriais em 2001. 
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Figura 6.12 – Distribuição dos Empregos Industriais em 2001 

  

É a indústria da transformação que, na maioria das vezes, demanda volume mais 

significativo de água para a transformação das matérias primas em produtos acabados ou 

semi-acabados. Neste caso, especial atenção deve ser dada ao gênero de alimentos, 

bebidas e álcool etílico. 

Sorocaba reforça seu papel de principal pólo industrial da UGRHI 10 computando 

1.404 indústrias em 2001. Essas unidades fabris empregavam 37.886 operários, que 

representaram 31,3% de todos os empregos do setor secundário na Bacia, conforme as 

informações da RAIS levantadas e consolidadas por municípios e que já foram entregues 

ao Comitê em CD Room. 

O parque industrial de Sorocaba é bastante diversificado. Compreende o tradicional 

setor de fiação e tecelagem até componentes aeronáuticos, incluindo empresas do ramo 

eletroeletrônico, telecomunicações, metal-mecânico e alimentos.  Em 2001, abrigava 

também 214 metalúrgicas, que propiciavam emprego a 4.293 operários. Além disso, 

Sorocaba é um dos mais importantes centros do Estado na fabricação de implementos 

para telecomunicações, desde transístores a antenas parabólicas. 

As principais indústrias instaladas neste pólo regional são: Pratt & Whitney 

(fabricante de turbinas de aviões, com uma unidade de manutenção e recondicionamento 

para atender a todo o mercado latino-americano, conforme informações da Fundação 

Seade), ZF do Brasil, que fabrica sistemas de transmissões para veículos comerciais, 



IPT                                                                        Relatório Técnico no 80 401-205 - 158 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 
 

eixos para máquinas agrícolas e reversores marítimos. Também conta com a INA 

Rolamentos, Enertec, YKK, Valeo, Resicontrol, Metso Minerals, Sorocaba Refrescos, 

Villares, Wida Embalagens, Campari, Sealy do Brasil (colchões americanos), Svedala 

(grupo sueco que é líder mundial na produção de equipamentos para mineração), Luk do 

Brasil Embreagens, Copenor; Flextronics Internacional (que é a quarta maior montadora 

mundial em telecomunicações), Quaker, que fabrica o Gatorade, Alcoa, Pirelli Cabos, 

Case do Brasil, Coca-Cola, Alpargatas, Mannesman, entre outras. 

Importante mencionar que Sorocaba dispõe de Zona Industrial com uma área de 

aproximadamente 25 milhões de m2, distribuídos em torno da Rodovia José Ermírio de 

Moraes – conhecida como Castelinho, existindo, ainda, consideráveis áreas para 

implantação de empresas, com rede de energia elétrica, telefone, água tratada, coleta de 

esgoto e aterro sanitário para a disposição do lixo e resíduos industriais. O serviço de 

transporte coletivo, integrado e com tarifa única, faz a ligação da zona industrial com a 

zona urbana do município. 

Itu ocupava o 2o lugar no ranking industrial da Bacia quando, em 2001, garantia 

emprego a 13.132 pessoas nas 507 instalações do setor secundário da economia. Este 

município dispõe de um distrito industrial e uma incubadora de empresas. 

As principais empresas instaladas no município são: Primo Schincariol Cervejas e 

Refrigerantes, CCE Eletrodomésticos, Emicol Eletroeletrônica, Pepsico, Jacuzzi, Starret, 

Guarany, Mangotex, HDL Eletrônica, Alufer Estruturas Metálicas, Hydro Alumínio Acro, 

Verdes Máquinas e Instalações, Aalborg, Bravox, Brassuco Produtos Alimentícios, 

Icotema Tratamento de Madeiras, Cinasa Construção Industrializada, entre outras. 

Além dessas, torna-se imperioso mencionar a produção de cerâmicas no município 

de Itu, onde se destacam as seguintes indústrias de cerâmicas: Continental, Coração de 

Jesus, Fioravanti, Globo, Navarro, Selecta, Sete, Telhatex, etc. 

Em 3o lugar no ranking dos maiores empregadores da Bacia, surge o município de 

Salto que, em seus 228 empreendimentos industriais estavam alocados 7.712 operários 

em 2001. Dentre as várias empresas, distinguem-se: Arjo Wiggins, Embalagens Salto, 

Arch Química do Brasil, Embalatec Industrial, Bumitec de Salto, Cerâmica Mandi, Giannini 

S/A, Eucatex, Corti Indústria Mecânica Ltda, Mayer do Brasil, Imarc, IKS Indústrias de 
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Cabos, Metrocable, Niquelbras, Nitro Tech, PCB, Nutriplus, Toyobo do Brasil, Siemens 

VDO Ltda, Zitropack, entre outras. 

Já em 4o lugar em números de empregos gerados na indústria surge Tatuí, onde 

suas 317 fábricas abrigavam 7.084 pessoas em 2001. A Prefeitura de Tatuí disponibilizou, 

em seu site oficial, as principais indústrias instaladas no município: Eletrometalúrgica 

Rontan Ltda, Indústria de Pisos Tatuí, Indústria de Sub Produtos de Origem Animal 

(Lopesco), Campo de Provas da Ford do Brasil S/A, Distribuidora Panco de Produtos 

Alimentícios, Yazaki do Brasil Ltda, Santista Têxtil S/A, Fábrica de Peças Elétricas 

Delmar, Moinho San Valentim (Cargill), Big Foods Produtos Alimentícios e JK Tatuí 

Produtos Industriais Ltda. 

O setor cerâmico representa um segmento importante na geração de renda e 

emprego no município. Existem dezenas de olarias e cerâmicas, fabricantes de tijolos; 

telhas e outros produtos. Representa oficialmente este segmento a Associação dos 

Dirigentes de Cerâmica Vermelha de Tatuí e Região. 

Em 5o lugar no ranking dos maiores empregadores do setor industrial, na UGRHI 

10, aparece Botucatu, com 6.390 postos de trabalho em suas 245 empresas. Cumpre 

notar, que o município caracteriza-se pela diversidade de atividades econômicas. 

Conforme informações do Seade, na área de transportes, destacam-se a indústria 

aeronáutica, como a Neiva – fabricante de aviões de pequeno porte, como o agrícola 

Ipanema. É fornecedora também de componentes para aviões a jato da Embraer. Com 

isso, têm-se várias empresas satélites ligadas a essa atividade. Salienta-se a indústria de 

ônibus rodoviários de luxo – Inzar; ônibus urbanos – Induscar/Caio e cerca de dez 

indústrias que fabricam componentes para ônibus, automóveis e metrô. 

Botucatu conta com uma grande base florestal e concentra 40% da produção 

nacional de madeira reconstituída. Dessa forma, o município destaca-se também como 

importante pólo moveleiro no Estado. 

Além das indústrias acima mencionadas, deve-se ressaltar: Duratex, Eucatex, LTM, 

Hidroplás, Bras-Hidro, Moldmix, Ronchetti, Staroup, Café Tesouro, Marlite, Irbex, 

Concretex, Fort Dovill, Centro Flora, Anidro do Brasil, Vetroresina, Quessada, Mercosul, 

Tecmolde, Zincopar Paulista, Betamix, entre outras. 
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Em Botucatu existem 3 distritos industriais em funcionamento. A prefeitura, em 

parceria com a Fiesp, mantém uma incubadora de empresas com dez boxes de 80 m2 cada. 

Além desses 5 municípios, que se caracterizam como maiores empregadores 

industriais da UGRHI 10, deve ser citado o município de Iperó, por abrigar o Centro 

Experimental Aramar, que é vinculado ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – 

CTMSP, com o propósito de promover sistemas nucleares e energéticos para a 

propulsão naval. 

No Centro Experimental Aramar encontram-se diversos laboratórios de validação 

experimental. 

 

A Foto 6.2 apresenta o Centro de Aramar, localizado no município de Iperó. 

 
Foto 6.2 – Centro Experimental de Aramar, em Iperó. 

 

Dessa forma, a conduta analítica da Sub-Bacia 4 – Médio Sorocaba deve ser 

diferenciada, uma vez que abriga um empreendimento de enriquecimento de urânio para 

geração de energia nuclear. 

Também o município de Alumínio deve ser aqui abordado, pois em apenas 1 

instalação industrial encontram-se empregados mais de 4.000 funcionários. Trata-se da 

Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, que é considerada a maior indústria integrada 

de alumínio do mundo, realizando desde o processamento da bauxita até a fabricação de 

produtos em uma mesma planta. 
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Conforme informações da própria empresa, diariamente os carregamentos de 

bauxita vindos dos departamentos de mineração da CBA, em Minas Gerais, seguem para 

a seção de alumina, onde a bauxita é quimicamente processada para se obter o óxido de 

alumínio ou alumina para, posteriormente, seguirem para as salas de redução e de 

fundição, obtendo o alumínio primário. 

A CBA de Alumínio é considerada a maior produtora de alumínio primário do país. 

A Foto 6.3 mostra uma vista aérea da CBA. 

 
 Foto 6.3 - Vista da Cia. Brasileira de Alumínio, situada no município de Alumínio 

 

A Companhia Brasileira de Alumínio, do grupo Votorantim, é a responsável pela 

operação da Usina Hidrelétrica da Represa de Itupararanga que, além da produção de 

energia para a CBA, abastece cerca de 70% da população da Bacia, sendo que suas 

águas também são utilizadas para a irrigação agrícola e para o lazer. 

Assim, a Represa de Itupararanga deve ter suas águas monitoradas de forma 

ampla e constante. 

O Município de Alumínio encontra-se inserido nas Sub-Bacias 4 e 6, ou seja, Médio 

Sorocaba e Alto Sorocaba, respectivamente.  

Por outro lado, o município de Torre de Pedra, em 2001, possuía apenas 2 

indústrias que alocavam 2 operários, sendo a municipalidade da UGRHI 10 que 

apresentou a menor expressividade no setor secundário, conforme informações da RAIS. 
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Cabe destacar a importância que assume a participação dos municípios envolvidos 

no sentido de complementar e atualizar as informações sobre as indústrias instaladas 

indicando, inclusive, a forma de captação e a quantificação de água utilizada pelos 

diferentes estabelecimentos, bem como a destinação final dos efluentes e dos resíduos 

sólidos. 

6.3.3 Setor Terciário 

O denominado setor terciário da economia engloba as atividades de comércio e de 

serviços. 

No período de 1996 a 2001, a UGRHI 10 conquistou 2.887 novos estabelecimentos 

comerciais, propiciando a criação de 15.657 novos postos de trabalho. 

Em 1996, no setor de serviços existiam 6.473 estabelecimentos que empregavam 

79.898 pessoas. Cinco anos depois foram computadas 8.353 empresas, que ofereciam 

emprego a 98.123 prestadores de serviços. 

Portanto, o setor terciário da economia da Bacia encontra-se em fase de expansão, 

tanto no que concerne ao número de imóveis comerciais e de serviços quanto no número 

de empregos oferecidos. 

A Tabela 6.16 mostra a distribuição dos estabelecimentos e dos postos de trabalho 

segundo os gêneros de cada atividade. 
 
TABELA 6.16– Evolução dos Estabelecimentos e Empregos do Setor Terciário 

Setores, Ramos e Gêneros 1996  2000  2001  

  Estabelec. Empregos Estabelec. Empregos Estabelec. Empregos 

Comércio 8.525 39.754 10.592 52.615 11.412 55.411 

Varejista 7.713 34.542 9.760 46.117 10.521 48.601 

Atacadista 812 5.212 832 6.498 891 6.810 

Seviços 6.473 79.898 7.993 94.489 8.353 98.123 

Instituições Créd. Seg. Capitalização 330 13.545 380 4.356 387 4.407 

Adm.Imóv.,Val.Mob.,Ser.Tec.,Prof., etc 1.613 21.384 2.135 38.572 2.248 40.911 

Transporte e Comunicações 716 9.350 843 11.330 879 12.751 

Aloj.Aliment. e Rep., Manut. Radio TV 2.325 15.486 2.848 19.612 2.975 21.178 

Médicos, Odontológicos e Veterinária 1.123 10.257 1.382 10.967 1.446 9.980 
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Ensino 366 9.876 405 9.652 418 8.896 

Total  14.998 119.652 18.585 147.104 19.765 153.534 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - 1996; 2000 e 
2001 
Pesquisa efetuada em agosto de 2003. 
 

Em 2001, o comércio varejista detinha 92,0% de todos os estabelecimentos 

comerciais, que acomodavam quase 87,7% comerciários. Os estabelecimentos e 

empregos restantes ficaram por conta do comércio atacadista. 

Também em 2001, foi possível verificar que nas atividades de Administração de 

Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços Técnicos e Profissionais existiam 2.248 

estabelecimentos prestadores de serviços, que alocavam 40.911 pessoas. Esses valores 

representavam 27,0% de todos os imóveis destinados aos serviços, enquanto os postos 

de trabalho, nessa área, corresponderam a 41,7% de todo o pessoal responsável pela 

prestação de serviços. 

Em seguida, aparecem os serviços relacionados ao Alojamento e Alimentação e 

Reparação e Manutenção de Rádio e TV, entre outros, que detinham quase 36,0% dos 

estabelecimentos totais dos serviços da Bacia e empregavam, aproximadamente, 22% do 

total de postos de serviços. 

Uma outra categoria dos serviços que deve ser considerada são os Consultórios de 

Médicos, Dentistas e Veterinários que, em 2001, somavam 1.446 estabelecimentos, 

correspondendo a 17,0% do total de imóveis destinados aos serviços. Essa modalidade 

dos serviços oferecia empregos a 10,0% de todos os empregos do ramo de serviços. 

Nota-se que essas três categorias dos serviços concentravam 80,0% de todos os 

imóveis destinados aos serviços, na UGRHI 10, e empregavam 73,0% de todos os 

trabalhadores da área de serviços. 

As demais instalações de serviços e empregos correlatos estavam distribuídas 

entre as Instituições de Crédito, Seguro e Capitalização, Serviços de Transporte e 

Comunicação e Ensino. 

O setor terciário teve um grande impulso durante o período estudado, tanto no que 

concerne ao incremento do número dos estabelecimentos, quanto nos postos de trabalho 

relativos. Como a Tabela 6.17 explicita, houve, em apenas cinco anos, um aumento de 
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4.767 imóveis destinados ao comércio e aos serviços e a criação de 33.882 novos postos 

de trabalho. 

Sorocaba era responsável por 7.053 estabelecimentos do setor terciário, que 

representavam 35,7% de todos os imóveis destinados ao comércio e aos serviços na 

Bacia. No ano de 2001, essas empresas propiciavam empregos a 53.028 trabalhadores, 

que corresponderam a 34,5% dos postos de trabalho para este setor, no âmbito da 

região. 

Foi possível observar, ainda, que em Sorocaba, de 1996 a 2001, este setor teve 

um crescimento, em números absolutos, de 1.397 novos estabelecimentos e 10.176 

novos empregos. 

No setor terciário da economia destacam-se, em Sorocaba, dois shoppings centers: 

o Esplanada Shopping – o maior da região e o 3o do interior paulista, e o Sorocaba 

Shopping Center, além de quatro hipermercados de grandes redes nacionais e 

internacionais. 

Sorocaba apresenta uma boa estrutura médico-hospitalar, como o Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba – CHS, um hospital estadual que atende à região em todas as 

especialidades clínicas, a Santa Casa de Misericórdia, o hospital da Unimed, que dispõe 

de tecnologia de ponta em diversas especialidades, entre outros. Existem, ainda, 

hospitais psiquiátricos, além de clínicas especializadas no tratamento de doenças 

cardiorrespiratórias, aparelho digestivo e de câncer infantil. 

Além disso, têm-se os Spas reconhecidos internacionalmente, onde artistas, 

políticos e autoridades buscam enfrentar o stress e tratar da saúde, conforme informações 

da Fundação Seade. 

A rede hoteleira é constituída por 48 hotéis ligados a grandes redes internacionais 

e nacionais, como: Flat The Frist (Transamérica), Ibis (Accor), Grand Royal Hotel (Best 

Western), Shelton Inn Sorocaba (Nacional), Pitangueiras, Castelo Branco, Sol Inn (Meliá), 

entre outros. 

Existem, também, inúmeros espaços para a realização de seminários, workshops e 

treinamento para empresas. 
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No município encontram-se vários restaurantes com cozinhas internacionais e 

comidas típicas, como as do interior paulista, feitas em fogão à lenha, destacando-se: 

Casa Floresta Negra, Feijão Tropeiro, Bom Gustaio, Espeto de Ouro, etc. 

As informações do Seade apontam que, devido à boa infra-estrutura que oferece 

em relação a comércio e a serviços, Sorocaba recebe visitantes e turistas de toda a 

região. Isso tem impulsionado o turismo de negócios, atraindo novos investidores e 

gerando novos empregos. Entretanto, para manter a taxa de ocupação dos hotéis nos 

finais de semana, a prefeitura vem buscando fomentar a realização de novos eventos. 

Sorocaba já sedia grandes eventos, que movimentam a economia local, como a 

Expo Aero Brasil/Aero Sport que é a maior feira de aviação da América Latina. 

Vários estabelecimentos de Ensino Superior estão atuando em Sorocaba, com 

destaque para: Universidade de Sorocaba – Uniso, Universidade Paulista – Unip, 

Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 

Faculdade de Educação Física – Fefiso; Faculdade de Direito de Sorocaba – Fadi, 

Faculdade de Engenharia de Sorocaba – Facens, Instituto Manchester Paulista de Ensino 

Superior – Imapes e Faculdade de Tecnologia – Fatec. Está sendo implantado um novo 

campus da Unesp em Sorocaba. 

Para formação técnico-profissionalizante, existem duas escolas técnicas estaduais 

e uma unidade local do SENAI e do SENAC, além do Instituto de Pesquisa de Sorocaba – 

Ipeso. 

A rede bancária é diversificada, contando com 54 agências, sendo que as 

principais instituições financeiras são: Banco do Brasil; Bradesco; Itaú; Caixa Econômica 

Federal; Santander; HSBC; Nossa Caixa; Real; Safra, entre outras. 

A cidade possui 5 provedores de Internet, 2 jornais diários, 4 emissoras de 

televisão em circuito aberto e a cabo. 

O Aeroporto Estadual de Sorocaba Bertran Luis Leupolz está recebendo 

investimentos para sua ampliação e modernização, que inclui aumento da pista principal e 

a construção de uma pista secundária para taxiamento. Essas reformas visam torná-lo 

apto para receber jatos. 
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Cumpre notar que o governo do Estado anunciou que o aeroporto de Sorocaba 

será transformado em um aeroporto internacional de cargas. 

De acordo com notícia no 3072, da Agência de Desenvolvimento Tietê-Paraná – 

ADTP, esse aeroporto integrará um conjunto de oito aeroportos que fazem parte de um 

projeto global para desafogar o tráfego dos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e 

Congonhas, na capital. 

Desde fevereiro, funciona em Sorocaba uma Estação Aduaneira do Interior – EADI, 

que permite a realização de operações alfandegárias na própria região, o que torna mais 

ágil o processo de liberação de mercadorias. Por enquanto, cerca de 20 empresas já 

estão utilizando esse “porto seco”. 

O dinamismo econômico que perpassa as diferentes atividades desenvolvidas nos 

mais diversos setores de Sorocaba reforça seu papel de pólo regional da UGRHI 10, com 

demandas cada vez mais sofisticadas e que rapidamente precisam ser atendidas. 

Itu é o segundo empregador do setor terciário da UGRHI 10. Este município é uma 

estância turística que, além de belezas naturais, abriga um expressivo patrimônio 

arquitetônico e cultural, o que atrai um grande número de turistas. 

Atualmente, a população dispõe de vários centros de compras, como o Ytu 

Shopping, Road Shopping, Itu Plaza Shopping, Unishopping, Shopping Rural Grataí e 

Gandini Center. 

Itu dispõe de vários hotéis, com destaque para o San Raphael Country (parque), 

Fazenda Capoava (fazenda), Terras de São José Golf (parque), Best Western Itu Colonial 

Plaza, Sol Inn, Maktub Apart Hotel, Aldebarã, Vila do Conde, Resort Quedasdágua, Itu 

Garden Spa, entre outros. Além dessas acomodações, Itu possui diversas fazendas 

coloniais e sítios, que oferecem hospedagem e muitas opções de lazer e entretenimento 

aos visitantes. Também o município conta com muitos campings para montagem de 

barracas e estacionamento para traillers. 

Existe uma gama variada de restaurantes com destaque para: Steiner Bar do 

Alemão, Rancho da Picanha, Água Doce Cachaçaria, Cantina Itália, Churrascaria Gaúcha 

Grill, Restaurante do Hotel San Rafael/Hacienda, Restaurante Camping das Pedras, 

Pizzaria Choupana, entre outros. Itu conta, também, com várias lanchonetes e choperias. 
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Itu dispõe, ainda, de alguns clubes recreativos: Clube Golf Hole 19, Kártodromo 

Schincariol, Hípica Terras de São José e Tênis Clube de Itu. 

No campo do ensino superior, a cidade dispõe do Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio – Ceunsp, que atende a alunos de diversos municípios da região, 

oferecendo 11 cursos de graduação, entre as quais, diversas modalidades de Engenharia, 

além de pós-graduação. Há também a Faculdade Prudente de Morais, com 6 cursos de 

graduação e a Faculdade de Direito de Itu, conforme informações do Seade. 

A rede de saúde compreende vários hospitais: Santa Casa de Misericórdia, Pronto 

Socorro e Hospital São João de Deus, Maternidade Borges, Hospital Nossa Senhora da 

Candelária e o Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes (especializado em hanseníase), 

além de unidade de saúde mental para adultos e crianças, diversas clínicas de saúde e 

laboratórios. 

A cidade tem 11 agências bancárias, serviços de locação de veículos, serviço de 

telefonia celular móvel e diversos provedores de acesso à Internet. 

Botucatu pode ser considerado como o 3o maior empregador da área de comércio 

de serviços, quando contabilizou, em 2001, um total de 1.729 estabelecimentos 

vinculados ao setor terciário da economia, que ofereciam emprego a 12.733 pessoas. 

A cidade de Botucatu é conhecida como a “Cidade das Boas Escolas” 

concentrando os principais cursos da área de biomédicas da Universidade Estadual 

Paulista Julio Mesquita Filho – Unesp, cujo campus é o maior entre os 15 existentes no 

Estado, com 2.500 alunos, 650 docentes, 3.500 funcionários e cursos nas áreas de 

Medicina, Veterinária, Zootecnia, Biologia, Enfermagem, Ciências Agronômicas e 

Engenharia Florestal. Por sua vez, a Associação de Ensino de Botucatu – Unifac, escola de 

ensino superior privada, oferece dez cursos de graduação, entre eles, Turismo e 

Universidade dos Maiores. Encontra-se em fase de instalação a Instituição Toledo de Ensino 

– ITE, a Faculdade de Tecnologia – Fatec e também a PUC, com curso de pós-graduação. O 

ensino profissionalizante é oferecido pela Escola Técnica Estadual Industrial Domingos 

Minicucci Filho e pelas unidades locais do Serviço Nacional do Comércio – Senac e do 

Serviço Nacional da Indústria – Senai, conforme informações do Seade. 
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Ainda segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, os centros de 

pesquisa mais relevantes localizam-se em unidades da Unesp de Botucatu: Faculdade de 

Ciências Agronômicas (Centro de Raízes Tropicais, Fundação de Pesquisas Agronômicas 

e Florestais, fazendas experimentais, como Lageado, Edgárgia e São Manuel), Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia (Hospital Veterinário), Faculdade de Medicina 

(Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição, Centro de Estudos de Venenos e 

Animais Peçonhentos), Instituto de Biologia (Centro de Microscopia Eletrônica, Centro de 

Assistência Toxicológica, Centro de Isótopos Estáveis Ambientais). 

A rede hoteleira conta com hotéis confortáveis, equipados com salas de 

convenções, onde se destacam: Chaillot Plaza Hotel, Primar Plaza Hotel, Bekassin Hotel, 

Columbia Botucatu Hotel, Hotel Botucatu, Hotel Iguaçu, Hotel Continental, Hotel Santo 

Antônio, Hotel Peabiru, Pousada Casa Some, Hotel Fazenda Estância Nova Era.  

Na área gastronômica podem ser salientados: Restaurante Some, A Libanesa, 

Churrascaria Tabajara, A Camponesa; Recanto do Ipê, entre outros. 

Botucatu dispõe de 11 agências bancárias e várias redes de televisão. 

6.3.4 Consolidação dos Setores da Economia 

Sintetizando as informações sobre a distribuição dos empregos por setor da 

economia da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, para o ano de 2001, 

apresenta-se o Figura 6.13. 
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 Figura 6.13 Distribuição dos Empregos na UGRHI 10 em 2001 

 

A indústria respondia, em 2001, por 37% de todos os postos de trabalho da UGRHI 

10. Este é o denominado setor secundário. 

O setor terciário da economia, que engloba o comércio e os serviços, oferecia 

emprego a 48% de todos os empregos formais existentes na Bacia. Nota-se que os 

setores secundário e terciário eram responsáveis pela geração de 85% da totalidade de 

empregos formais da Bacia. As atividades vinculadas ao setor público, representadas 

pelos órgãos da administração direta e autarquias, ocupavam 10% de todos os empregos 

formais da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Na quarta posição quanto à 

geração de empregos formais está a agropecuária, que mantinha 5% dos empregos da 

UGRHI 10. 
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Tabela 6.17 - Evolução dos Estabelecimentos e Empregos, Segundo Setores, Ramos e Gêneros da Atividade Econômica. 

  1996 2000 2001 
Setores, Ramos e Gêneros Estabelec. Empregos Estabelec. Empregos Estabelec. Empregos 
   nº  %   nº %   nº  %   nº  %   nº  %   nº  % 
Agropecuária e Pesca 2.674 12,1 13.147 4,9 3.090 11,7 14.056 4,5 3.205 11,5 14.770 4,6
Indústria  4.103 18,6 110.508 41,5 4.539 17,2 122.013 39,3 4.700 16,9 120.794 37,8
Extrativa Mineral 114 0,5 1.120 0,4 113 0,4 853 0,3 115 0,4 877 0,2

Construção Civil 951 4,4 7.107 2,7 1.030 3,9 8.670 2,8 1.007 3,6 8.286 2,6

Utilidade Pública 55 0,2 2.844 1,1 56 0,2 2.474 0,8 71 0,3 2.436 0,8

Transformação 2.983 13,5 99.437 37,3 3.340 12,7 110.016 35,4 3.507 12,6 109.195 34,2

Minerais não Metálicos 428 1,9 9.214 3,5 425 1,6 9.461 3,0 432 1,6 9.032 2,8
Metalurgia 453 2,1 10.526 4,0 551 2,1 15.126 4,9 558 2,0 14.903 4,7
Mecânica 158 0,7 5.751 2,2 207 0,8 9.003 2,9 244 0,9 11.318 3,5
Elétrica e Comunicação 98 0,4 8.956 3,4 119 0,5 9.855 3,2 118 0,4 7.933 2,5
Material de Transporte 94 0,4 10.940 4,1 77 0,3 10.022 3,2 88 0,3 9.733 3,0
Madeira e Mobiliário 278 1,3 6.095 2,3 313 1,2 6.401 2,1 320 1,2 6.280 2,0
Papel, Papelão, Editora e Gráfica 177 0,8 4.262 1,6 208 0,8 4.349 1,4 224 0,8 4.261 1,3
Borracha, Fumo, Couros, Peles e 
outros 125 0,6 7.053 2,6 112 0,4 5.332 1,7 122 0,4 5.701 1,8
Quím., Fárm. e Veter.,Perf e 
Sabão 256 1,2 8.270 3,1 333 1,2 9.898 3,2 363 1,3 10.460 3,3
Textil do Vestuário e Artef.Tecidos 501 2,3 15.234 5,7 516 2,0 15.799 5,1 555 2,0 15.227 4,8
Calçados 8 0,0 126 0,0 9 0,0 294 0,1 4 0,0 48 0,0
Alimentos, Bebidas e Ácool Etílico 407 1,8 13.010 4,9 470 1,8 14.476 4,7 479 1,7 14.299 4,5

Comércio 8.525 38,7 39.754 14,9 10.592 40,2 52.615 16,9 11.412 41,1 55.411 17,3
Varejista 7.713 35,0 34.542 13,0 9.760 37,0 46.117 14,9 10.521 37,9 48.601 15,2
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Atacadista 812 3,7 5.212 1,9 832 3,2 6.498 2,0 891 3,2 6.810 2,1
continua... 

 

 

 

  1996 2000 2001 
Setores, Ramos e Gêneros Estabelec. Empregos Estabelec. Empregos Estabelec. Empregos 
   nº  %   nº %   nº  %   nº  %   nº  %   nº  % 
Seviços 6.473 29,4 79.898 30,0 7.993 30,3 94.489 30,4 8.353 30,1 98.123 30,7
Instituições Créd. Seg. 
Capitalização 330 1,4 13.545 5,1 380 1,4 4.356 1,4 387 1,4 4.407 1,4
Adm.Imóv.,Val.Mob.,Ser.Tec.,Prof., 
etc 1.613 7,3 21.384 8,1 2.135 8,1 38.572 12,5 2.248 8,1 40.911 12,8
Transporte e Comunicações 716 3,3 9.350 3,5 843 3,2 11.330 3,6 879 3,2 12.751 4,0
Aloj.Aliment. e Rep., Manut. Radio 
TV 2.325 10,6 15.486 5,8 2.848 10,8 19.612 6,3 2.975 10,7 21.178 6,6
Médicos, Odontológicos e 
Veterinária 1.123 5,1 10.257 3,8 1.382 5,2 10.967 3,5 1.446 5,2 9.980 3,1
Ensino 366 1,7 9.876 3,7 405 1,6 9.652 3,1 418 1,5 8.896 2,8
Adm. Pública Direta e Autarquia 107 0,5 22.661 8,5 137 0,5 27.355 8,8 121 0,4 30.547 9,6
Outros/Ignorado 134 0,6 472 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 22.016 100,0 266.440 100,0 26.351 100,0 310.528 100,0 27.791 100,0 319.645 100,0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - 1996; 2000 e 2001 

Pesquisa efetuada em agosto de 2003. 
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As informações que deram origem à Figura 6.13 estão consubstanciadas na Tabela 6.17. 

A consolidação da evolução dos estabelecimentos e empregos, nos anos de 1996 

e 2001, para o conjunto da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê foi resultado 

do comportamento dessas mesmas variáveis para os trinta e quatro municípios que a 

compõem. Cumpre notar que esse conjunto de tabelas encontra-se no anexo do 

documento entregue, em março de 2005, ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê em CD Rom. 

6.4 Resultados Econômicos: Valor Adicionado, Emprego e Renda na UGRHI 

Como expressão do resultado econômico das atividades desenvolvidas na UGRHI 

10 e que foram apresentadas e analisadas no capítulo anterior (6.4) apresenta-se, a 

seguir, o valor adicionado da Bacia, bem como de seus 34 municípios integrantes.  

6.4.1 Valor Adicionado 

O desempenho da economia dos seus 34 municípios da área da UGRHI 10 e do 

Estado de São Paulo pode ser avaliado pelo Valor Adicionado (VA). 

Desde que se possa comparar o valor da riqueza criada pela empresa com a 

riqueza nacional, pode-se dizer também que uma forma alternativa de mensuração do 

Produto Interno Bruto – PIB é pelo somatório dos valores adicionados apresentados nas 

Demonstrações de Valor Adicionado elaboradas para cada uma das unidades produtivas 

ou unidades institucionais dos vários níveis de atividades econômicas classificadas pelo 

IBGE (LUCA 1998). 

Assim, genericamente, pode-se definir valor adicionado (VA) como: 

VA= VBP – CI, onde: 

VA = Valor Adicionado 

VBP = Valor Bruto da Produção 

CI = Consumo Intermediário 

Ou seja, o valor adicionado municipal consiste na somatória dos valores 

adicionados de cada contribuinte vinculado à atividade econômica formal daquela unidade 
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territorial, traduzindo o movimento econômico municipal e permitindo ao Estado definir o 

índice de participação de cada município sobre a arrecadação do ICMS. 
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Tabela 6.18 - Evolução dos Valores Adicionados Segundo os Municípios 

Valor Adicionado (VA) em R$ de 2002 Incremento 
Municípios 1996 2000 2001 2002 2002 - 1996 

1.   Alambari 6.322.613,74 10.648.331,24 12.599.171,45 7.916.118,00 1.593.504,26
2.   Alumínio 530.109.459,74 864.261.087,93 943.478.311,08 730.455.819,00 200.346.359,26
3.   Anhembi 17.757.858,31 22.025.979,09 22.343.724,12 19.129.430,00 1.371.571,69
4.   Araçariguama 104.281.527,61 162.795.239,38 202.300.663,27 128.415.389,00 24.133.861,39
5.   Araçoiaba da Serra 25.143.401,47 34.640.180,64 42.848.573,50 28.085.842,00 2.942.440,53
6.   Bofete 14.146.983,99 36.040.185,60 35.606.069,76 25.928.966,00 11.781.982,01
7.   Boituva 215.670.158,20 353.094.214,72 412.160.586,47 283.858.685,00 68.188.526,80
8.   Botucatu 653.134.741,13 729.203.298,99 921.442.806,35 673.479.156,00 20.344.414,87
9.   Cabreúva 146.251.413,62 519.605.355,96 658.901.546,94 459.610.252,00 313.358.838,38
10. Capela do Alto 18.160.960,67 33.560.022,89 41.139.073,96 28.148.577,00 9.987.616,33
11. Cerquilho 279.555.859,45 374.116.600,48 342.431.337,13 237.567.978,00 -41.987.881,45
12. Cesário Lange 35.317.968,77 33.564.435,35 54.713.647,73 41.649.921,00 6.331.952,24
13. Conchas 29.001.423,27 38.456.903,88 45.731.027,57 29.103.625,00 102.201,73
14. Ibiúna 238.766.977,47 320.529.966,87 360.256.099,05 214.021.764,00 -24.745.213,47
15. Iperó 27.671.846,90 95.790.033,12 111.544.704,63 75.354.228,00 47.682.381,10
16. Itu 1.257.263.384,28 1.698.401.000,11 1.475.793.656,82 1.080.401.674,00 -176.861.710,28
17. Jumirim 5.642.380,18 16.067.899,16 17.921.841,35 16.196.239,00 10.553.858,83
18. Laranjal Paulista 100.141.222,30 185.583.826,81 202.937.478,32 170.209.707,00 70.068.484,70
19. Mairinque 330.526.961,61 523.590.517,38 852.746.541,83 581.581.774,00 251.054.812,39
20. Pereiras 26.658.882,66 31.136.293,76 41.561.081,78 18.204.843,00 -8.454.039,66
21. Piedade 102.702.370,78 170.619.590,06 172.677.944,15 99.308.673,00 -3.393.697,78
22. Porangaba 8.827.433,58 16.632.670,72 18.199.735,53 12.104.547,00 3.277.113,42
23. Porto Feliz 201.528.614,64 292.649.256,48 337.603.584,65 223.698.072,00 22.169.457,36
24. Quadra 3.643.342,62 10.963.908,28 12.118.777,25 6.747.009,00 3.103.666,38
25. Salto 957.042.365,02 1.116.721.622,60 1.225.953.053,62 739.112.527,00 -217.929.838,02
26. Salto de Pirapora 181.111.107,40 583.277.877,30 783.894.315,30 466.228.561,00 285.117.453,60
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27. São Roque 373.203.360,30 480.260.075,32 511.304.447,30 302.688.400,00 -70.514.960,30
28. Sarapuí 6.076.837,49 10.857.973,71 16.766.712,71 10.956.557,00 4.879.719,51

continua.. 

 

Valor Adicionado (VA) em R$ de 2002 Incremento 
Municípios 1996 2000 2001 2002 2002 - 1996 

29. Sorocaba 3.983.859.463,90 6.484.293.857,32 7.100.808.436,88 4.065.279.357,00 81.419.893,10
30. Tatuí 414.496.212,26 639.588.482,86 807.317.288,35 518.034.150,00 103.537.937,74
31. Tietê 251.597.394,82 325.701.611,88 468.696.008,65 261.577.347,00 9.979.952,18
32. Torre de Pedra 643.651,60 1.777.427,56 1.904.878,43 1.280.609,00 636.957,40
33. Vargem Gde 
Paulista 219.947.996,70 298.875.824,11 310.616.430,02 182.627.954,00 -37.320.042,70
34. Votorantim 592.627.683,01 1.033.164.770,52 932.086.337,42 563.363.324,00 -29.264.359,01

Total da UGRHI 10 
11.358.833.859,0

0
17.548.496.322,0

0 19.498.405.893,00 12.302.327.074,00 943.493.214,52
% UGRHI 10/ESP 3,93 4,15 3,92 3,97 4,58

Total do Estado de SP 
288.888.852.413,

71
423.119.600.132,

87
497.869.870.597,2

1 309.497.504.387,00
20.608.651.973,2

9
Fonte: Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda – São Paulo. 
Obs: Para a atualização dos valores Monetários utilizou-se o IGP-DI que foi de 1,7785 entre 1996 e 2002. 

Pesquisa efetuada em outubro de 2003. 
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O estudo do valor adicionado na Bacia englobou os anos de 1996, 2000, 2001 e 

2002, sendo que os valores foram corrigidos para o ano 2002 pelo Índice Geral de Preços 

– Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, conforme Tabela 6.18. 

Dos 34 municípios integrantes da Bacia, 9 tiveram perdas de seus respectivos 

valores adicionados (VAs), durante o período de 1996 a 2002: Cerquilho, Ibiúna, Itu, 

Pereiras, Piedade, Salto, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim. 

As maiores contrações verificadas, no período de 1996 a 2002, referem-se aos 

municípios de Salto (R$ 217.929.838,02), Itu (R$ 176.861.710,28) e São Roque (R$ 

70.514.960,30). 

Apesar dessas perdas, a UGRHI como um todo apresentou um acréscimo de R$ 

943.493.214,52 no período de 1996 até 2002. 

No âmbito da UGRHI 10, foi Sorocaba que apresentou o maior valor adicionado, 

com R$ 4.065.279.357,00 em 2002. Esse valor representou um incremento de R$ 

81.419.893,10 em relação àquele gerado em 1996. 

Cabe destacar que Itu, como o 2º maior gerador de VA, em 2002, registrou R$ 

1.080.401.674,00, apesar da contração registrada de 1996 a 2002. 

No ranking estadual relativo ao Índice de Participação Municipal (IPM), que tem o 

valor adicionado como fator de maior peso (76%) para o cálculo do IPM (os demais 

fatores são: população, receita tributária própria municipal, área cultivada, área inundada, 

área de preservação ambiental e um fator fixo de 2%, igual para todos os municípios do 

Estado), Sorocaba aparece em 12º lugar entre os 645 municípios do Estado. Na 

seqüência, aparecem os municípios de Itu, em 43º lugar, Botucatu, em 61º lugar, Salto, 

em 62º lugar, Votorantim, em 76º lugar, Alumínio, em 79º lugar, Tatuí, em 80º lugar e 

Mairinque, em 91º lugar. 

Dessa forma, verifica-se que 8 municípios da Bacia estavam entre os 100 

municípios que geraram os maiores valores adicionados no ano de 2002, dos 645 

municípios do Estado de São Paulo. 
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6.4.2 Salários Mensais Nominais 

A análise dos salários nominais mensais fornece um retrato real do poder de 

consumo de cada município da área da UGRHI. 

Além disso, apresenta claramente o nível de concentração de renda existente, 

evidenciando, inclusive, o número de pessoas alocadas nos diversos patamares salariais. 

O total regional dos moradores em domicílios particulares permanentes, por Classe 

de Rendimento Nominal Mensal da Pessoa Responsável pelo Domicílio, aponta que no 

intervalo de menos de 1 salário mínimo até 5 salários mínimos existiam 62,0% de todos 

os trabalhadores que percebiam salários, ou 276.989 pessoas, conforme informações do 

IBGE do Censo de 2000. 

Nesse intervalo sobressai a faixa de 2 a 5 salários mínimos, onde estavam 

alocadas 158.098 pessoas. 

Nota-se que na faixa salarial de mais de 20 salários estavam inseridos apenas 

16.596 trabalhadores, que representavam 3,7% do total das pessoas que percebiam 

renda mensal na UGRHI 10. A Figura 6.14 explicita, claramente, o movimento da renda 

nominal na Bacia. 
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Figura 6.14 – Rendimento Nominal Mensal da Pessoa Responsável pelo 
Domicílio em 2000. 
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Esse resultado é preocupante, pois grande parte dos trabalhadores estava 

recebendo salários muito achatados, mal dando para garantir a sua subsistência, o que 

compromete severamente o desenvolvimento econômico da Bacia em bases 

ambientalmente sustentáveis. 

6.5 Uso e Ocupação do Solo 

Os dados cartográficos existentes sobre o uso e ocupação do solo para a área da 

UGRHI foram produzidos pelo Instituto Geográfico e Cartográfico nas décadas de 1970 e 

1980 não servindo, portanto, como documento atualizado para apresentação. 

Em função disso, optou-se por não apresentar um mapa de uso e ocupação do 

solo específico e, sim, pelo aproveitamento do Mapa de Biodiversidade apresentado no 

Desenho 5. 
Tal mapa foi elaborado para a área da UGRHI a partir do Inventário Florestal do 

Estado de São Paulo, do Instituto Florestal (IF 1993), e da Base de Dados de Meio 

Ambiente e Infra-Estrutura da Hidrovia Tietê-Paraná (IPT 2002). Aos dados da cobertura 

vegetal foram adicionados os dados de áreas urbanas, constantes do Desenho 1. 
Com isso, foram obtidas dez categorias de uso e ocupação: área urbanizada, 

capoeira, cerradão, cerrado, culturas, mata, pastagem/campo antrópico, reflorestamento, 

vegetação de várzea e vegetação não identificada (Tabela 6.19). 
Destas, as pastagens e campos antrópicos ocupam a maior parte da UGRHI, com 

aproximadamente 7.840 km2, seguida pelas áreas com culturas diversas, com 

aproximadamente 1.720 km2, a capoeira, com 1.000 km2 e as áreas de reflorestamento, com 

pouco mais de 620 km2. As áreas urbanas ocupam a expressiva marca de 266 km2, enquanto 

que os cerrados e cerradões apenas 18 km2 cada, área inferior à vegetação de várzea. 

Registre-se que, como mata, foram englobadas porções de florestas típicas e 

porções de mata ciliar, resultanto em área pouco superior a 300 km2. 
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Tabela 6.19 – Áreas por categoria de uso e 
ocupação do solo na área da UGRHI. 
Tipo Vegetação Área (km²) 
Area Urbanizada 266,03 
Capoeira 1.003,28 
Cerradão 18,43 
Cerrado 18,72 
Culturas 1.720,06 
Mata 304,79 
Pastagem/Campo Antropico 7.838,38 
Reflorestamento 624,66 
Vegetação de Várzea 33,40 
Vegetação não identificada 0,06 
Total 11.827,82 

6.6  Política Urbana 

Neste item discute-se, para os municípios da Bacia, a existência de instrumentos legais que 

disciplinam o uso e ocupação do solo, os Planos Diretores, Leis de Zoneamento de Uso do Solo, e 

outras leis consideradas importantes em relação à ocupação do solo e aos recursos hídricos. 

No Estado de São Paulo, o acelerado crescimento populacional verificado a partir da 

década de 70 e, conseqüentemente, a intensificação da urbanização, acarretou diversos 

problemas, principalmente para aquelas cidades de maior porte. Podem-se citar os 

problemas relativos à infra-estrutura, como saneamento básico, habitação, abastecimento e 

qualidade das águas; bem como aqueles relacionados ao meio físico, como erosão, 

assoreamento e escorregamentos. 
Considerando-se que aproximadamente 90% da população da Bacia residem nas cidades; 

que as projeções de crescimento populacional indicam um aumento em torno de 15% para o ano de 

2010 e que as intervenções antrópicas efetuadas com as diferentes formas de uso e ocupação do 

solo, em especial o urbano e industrial, muitas vezes ocasionam alterações intensas em determinadas 

áreas, gerando freqüentemente conseqüências indesejadas, é de fundamental importância que haja 

uma maior preocupação com a elaboração de legislações e instrumentos de planejamento que 

tenham por finalidade ordenar e controlar adequadamente a ocupação nos municípios. 

No QUADRO 6.1 apresenta-se a relação da legislação existente para os 

municípios da Bacia, a qual teve como base as informações disponibilizadas pelos 

municípios, por meio dos questionários entregues e também durante a pesquisa de 

campo realizada. 
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Observou-se que cerca de 70% dos municípios da Bacia possuem legislação de 

planejamento ou ambiental. Destes, 54% possuem Plano Diretor; 75% Lei de Uso do Solo; 46% Leis 

Ambientais; 12% Código de Posturas, 8% Código de Obras, e 12% outras leis (recursos hídricos, 

proteção das águas, entre outras). 

 
QUADRO 6.1 – Instrumentos de planejamento por município. 

Município/ 
População (IBGE 2000) 

Diploma Legal Data Descrição 

Anhembi 
4.535 hab. 

Lei 1517/02 05.07.02 Lei de Uso do Solo 

Lei 188 18.03.88 Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município. 
Lei 3899 09.06.99 Lei de Uso do Solo 

Botucatu 
108.306 hab. 

Lei 4397 11.06.03 Legislação Ambiental 
Conchas 

14.904 hab. 
Lei 611 30.09.03 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 

Porangaba 
6.652 hab. 

Lei 34/2000 7.12.00 Lei de Uso do Solo 

continuação... 

Município/ 
População (IBGE 2000) 

Diploma Legal Data Descrição 

Lei 1163/98 18/08/98 Plano Diretor Boituva 
34.368 hab. Lei 1206/99 08/06/99 Lei de Uso do Solo. 

Lei 1539 31/12/71 Plano Diretor 
Lei 1539 31/12/71 Lei de Uso do Solo 

Cerquilho 
29.508 hab. 

  Leis Ambientais. 
  Lei de Uso do Solo Porto Feliz 

45.514 hab. Lei 3671/98 18/12/98 Leis Ambientais 
Lei 1747/86 23/12/86 Dispõe sobre o uso e ocupação do solo. 

Decreto estadual 
20959/83 08/06/83 Torna o município Área de Proteção Ambiental. 

Tietê 
31.710 

 
Lei 970/83 24/11/83 Leis Ambientais 

Capela do Alto 
14.247 hab. 

Lei 117/68 19/11/68 Plano Diretor 

Piedade 
50.131 hab. 

Lei 830 27/111/72 Plano Diretor 

  Leis Ambientais 
  Leis sobre Recursos Hidricos 

Quadra 
2.651 hab. 

Lei 134/2001 27/05/2001 Lei de Uso do Solo 
Lei 180 20/12/76 Lei de Uso do Solo Salto de Pirapora 

35.072 hab. Lei 180 20/12/76 Plano Diretor. 
Sarapuí 

7.805 hab. 
Lei 637/92 18/11/92 Lei de Uso do Solo 

  Lei de Uso do Solo Tatuí 
93.430 hab.   Leis Ambientais 
Mairinque 

39.975 hab. 
  Plano Diretor 

Lei 860/93 14/01/93 Lei de Uso do Solo Araçoiaba da Serra 
19.816 hab. Lei 1239/01 25/05/2001 Leis Ambientais 

Lei 585/86  Plano Diretor Votorantim 
95.925 hab. Lei 1232/96  Lei de Uso do Solo 

Lei 1438 1966 Institui o Plano Diretor. 
Lei 1541 1968 Lei de Uso do Solo 

Sorocaba 
493.468 hab. 

  Leis Ambientais 
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Município/ 
População (IBGE 2000) 

Diploma Legal Data Descrição 

Araçariguama 
11.154 hab. 

Decreto 104/94  APA de Aparecidinha 

Lei 662 14/01/77 Plano Diretor 
Lei 1660 2004 Leis Ambientais 
Lei 1660 2004 Lei de Proteção das Águas 

Cabreúva 
33.100 hab. 

Lei 4023/84  Torna o município Área de Proteção Ambiental (Decreto estadual 
43284/98) 

Lei 4558/96 12/12/96 Lei de Uso do Solo Itu 
135.366 hab. Lei 3776/96 17/07/95 Plano Diretor 

Lei 953 18/12/72 Institui o Plano Diretor. São Roque 
66.637 hab. Lei 2021 13/03/92 Leis Ambientais 

Lei 14/2003 12/12/2003 Plano Diretor 
Lei 2/99 1999 Lei de Uso do Solo (Lei complementar 4/2001) 

Vargem Grande Paulista 
32.683 hab. 

 1991 Lei Orgânica 
Lei 486 05/04/99 Leis sobre Recursos Hídricos 

  Leis Ambientais 
Ibiuna 

64.384 hab. 
Lei 89 29/04/75 Lei de Uso do Solo. 
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Comparando-se população e legislação para essa parcela de municípios, tem-se 

(conforme ilustrado na FIGURA 6.15): 

• 8% dos municípios que têm legislação possuem menos de 5.000 habitantes; 

• 8% dos municípios que têm legislação possuem entre 5.000 e 10.000 habitantes; 

• 16% dos municípios que têm legislação possuem entre 10.000 e 20.000 habitantes; 

• 33% dos municípios que têm legislação possuem entre 20.000 e 50.000 habitantes; 

• 33% dos municípios que têm legislação possuem população superior a 50.000 habitantes; 

É importante ressaltar que os municípios que ainda não dispõem de legislação 

municipal para disciplinar o uso do solo, especialmente aqueles mais populosos e os que 

têm registrado grande crescimento, devem adotar instrumentos de planejamento visando 

a ordenação adequada do uso do solo, e que os mesmos sejam compatíveis com a legislação 

vigente (recursos hídricos, proteção de mananciais, Constituição, parcelamento do solo, entre 

tantas outras). 
Essa necessidade tornou-se obrigatoriedade quando da Constituição Brasileira 

(promulgada em 1988) que, em seu capítulo da política urbana artigo 182, determina que é 

obrigatório o Plano Diretor para as cidades com mais de 20.000 habitantes, sendo instrumento 

básico para a política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Legislação e População

8,0%
8,0%

16,0%

33,0%

33,0%

até 5.000 hab. 5.000 a 10.000 hab. 10.000 a 20.000 hab.
20.000 a 50.000 hab. acima 50.000 hab.

 
FIGURA 6.15 – Legislação por município quanto à distribuição da população. 
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7 SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Neste capítulo são abordadas as principais características dos recursos hídricos 

que ocorrem na UGRHI, abrangendo as disponibilidades existentes e suas diversas 

formas de usos e demandas. Adicionalmente, serão relatadas as informações disponíveis 

sobre a qualidade das águas e indicadas as principais fontes potenciais de poluição. 

Os dados sobre as águas superficiais e subterrâneas, em cada um dos respectivos 

sub-itens, são apresentados e discutidos separadamente e nesta ordem.  

7.1 Disponibilidade Hídrica 

7.1.1 Recursos hídricos superficiais 

7.1.1.1 Conceitos Gerais: Hidrologia e Ciclo Hidrológico 

A Hidrologia é a ciência que estuda a água no planeta, abordando suas formas de 

ocorrência, circulação e distribuição; suas propriedades físicas e químicas; e sua relação 

com os seres vivos. A Engenharia Hidrológica é um ramo de aplicação da hidrologia que 

utiliza princípios hidrológicos como base para a solução de problemas de engenharia, 

provenientes das intervenções humanas nos recursos hídricos. Pode-se dizer que ela 

procura estabelecer relações que definam a variabilidade da água em termos espaciais, 

temporais, sazonais, anuais ou geográficos. Suas aplicações buscam, por meio de 

informações sob a forma de séries hidrológicas (pluviometria e fluviometria), solucionar 

questões que envolvem o gerenciamento de recursos hídricos, tais como: 

• a avaliação da disponibilidade de água de uma bacia hidrográfica e sua variação, de 

estação para estação e de ano para ano; 

• o estudo da relação entre as quantidades de água superficial e subterrânea; 

• a quantificação da vazão máxima provável em um local proposto para uma barragem; 

• a avaliação das vazões de referência (média e mínima). 

De forma geral, a resposta a um problema hidrológico é o valor de uma grandeza 

hidrológica associada à probabilidade de sua ocorrência. 
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O Ciclo Hidrológico corresponde à constante circulação das águas em suas 

diferentes fases e através dos diferentes ambientes da Terra. 

A água existe praticamente em toda parte, variando em quantidade, que pode ser 

considerada ilimitada nos oceanos, pelo menos em termos relativos para o homem, e de 

magnitude quase nula, nas regiões desérticas. Na atmosfera, ela está presente sob a 

forma de vapor, nuvens e precipitação. Na superfície da Terra, é encontrada nos cursos 

d’água, nos lagos, nos oceanos e nas calotas polares. Sob a superfície da Terra, ocorre 

ocupando espaços vazios dos solos e rochas, preenchendo em parte ou totalmente os 

interstícios ali existentes, quando constitui os denominados aqüíferos ou lençóis 

subterrâneos. 

O fenômeno da precipitação é o elemento alimentador da fase terrestre do ciclo 

hidrológico e constitui, portanto, fator importante para os processos de escoamento 

superficial direto, infiltração, evaporação, transpiração, recarga de aqüíferos, vazão básica 

dos rios e outros. 

7.1.1.2 Dados da Rede Pluviométrica e Pluviográfica 

Para a elaboração da análise da disponibilidade hídrica, a Bacia do 

Sorocaba/Médio Tietê foi dividida em 6 sub-bacias, consideradas unidades hidrográficas 

principais dentro da UGRHI, que constam no Quadro 7.1. 

 
Quadro 7.1 – Unidades hidrográficas principais (sub-bacias) da Bacia Sorocaba-Médio Tietê 

NÚMERO SUB-BACIA ÁREA DE DRENAGEM (km2) 
01 MÉDIO TIETÊ INFERIOR 3945,33 

02 MÉDIO TIETÊ MÉDIO 1007,08 

03 BAIXO SOROCABA 3136,39 

04 MÉDIO SOROCABA 1211,28 

05 MÉDIO TIETÊ SUPERIOR 1381,86 

06 ALTO SOROCABA 901,02 

TOTAL DA BACIA 11.582,95 

 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-178 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

Para o estudo da precipitação na Bacia Hidrográfica do Sorocaba/Médio Tietê 

efetuou-se, previamente, a seleção dos dados de estações pluviométricas, que foram 

retiradas do site do DAEE em: “Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo”, 

atualizados até 2004, levando-se em conta: 

• levantamento das estações em operação, das desativadas e do tipo de equipamento 

existente; 

• análise da distribuição espacial na Bacia; 

• análise qualitativa dos dados disponíveis. 

As redes básicas são constituídas em geral de pluviômetros e um número restrito 

de pluviógrafos, localizados em locais de maior interesse, tais como concentrações 

urbanas. No Estado de São Paulo, o DAEE/CTH, opera uma rede básica com cerca de 

1.000 pluviômetros e 130 pluviógrafos, o que dá uma densidade de aproximadamente um 

posto a cada 250 km2 no Estado. Os dados pluviométricos dos postos pertencentes ao 

Departamento de Águas e Energia Elétrica foram obtidos através do site do DAEE em: 

“Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo”, atualizados até 2004. 

A rede na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê acha-se distribuída de forma 

razoavelmente uniforme nos seus 11.827,82 km2, e contém 25 pluviômetros e 7 

pluviógrafos em operação, resultando, no caso dos pluviômetros, numa densidade de 

aproximadamente um posto a cada 473,11 km2, o que atende às recomendações da 

Organização Meteorológica Mundial - OMM, que admite ser suficiente a média de um 

posto entre 600 e 900 km2. 

A Bacia  também atende às recomendações, em relação ao número de 

pluviógrafos, cuja rede é composta por 7 aparelhos registradores, sendo que o mínimo 

recomendável é de um aparelho registrador para cada quatro postos. Os pluviógrafos são 

importantes nos estudos de correlação precipitação-deflúvio; nos casos de enchentes; 

problemas de erosão e no cálculo de galerias pluviais, onde o conhecimento das 

intensidades pluviométricas pode melhorar o nível de acerto em projetos. 

Nos Quadros 7.2 a 7.9 apresentam-se os valores de intensidade de chuva em 

mm/minuto para diferentes intervalos de duração da precipitação e tempo de retorno, 

disponibilizados pelo DAEE/CTH (1998), procurando-se utilizar todo o período com dados 
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de cada posto, não se definindo um período específico. Tais dados baseiam-se nos 

registros dos postos pluviográficos localizados nos municípios da Bacia do 

Sorocaba/Médio Tietê. 

 
Quadro 7.2 – Valores de intensidade de chuva no município de Botucatu. 

PREFIXO: D5-059  Botucatu PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1984 

MUNICÍPIO – BOTUCATU 

INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 
CHUVA (min) 

EVENTO 
MÁXIMO 

TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,180 1,978 2,146 2,241 2,307 2,358 2,516 2,672 

20 1,745 1,636 1,750 1,815 1,860 1,895 2,002 2,108 

30 1,770 1,482 1,641 1,731 1,794 1,843 1,993 2,141 

60 1,541 1,081 1,246 1,339 1,404 1,454 1,609 1,763 

120 1,025 0,655 0,773 0,840 0,887 0,923 1,034 1,144 

180 0,715 0,456 0,537 0,582 0,614 0,639 0,715 0,790 

360 0,359 0,241 0,280 0,302 0,317 0,329 0,365 0,401 

720 0,181 0,143 0,166 0,179 0,188 0,195 0,216 0,237 

1080 0,150 0,106 0,125 0,135 0,143 0,149 0,166 0,184 

1440 0,117 0,083 0,098 0,106 0,112 0,117 0,131 0,145 
 
 

Qusdro 7.3 – Valores de intensidade de chuva no município de Botucatu. 
PREFIXO: D5-075  Bairro Anhumas   PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1984 

MUNICÍPIO – BOTUCATU 

INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 
CHUVA (min) 

EVENTO 
MÁXIMO 

TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,690 2,094 2,377 2,536 2,648 2,734 2,999 3,262 

20 1,915 1,562 1,736 1,834 1,902 1,955 2,118 2,279 

30 1,613 1,339 1,499 1,589 1,652 1,701 1,851 1,999 

60 1,238 1,000 1,158 1,248 1,310 1,359 1,507 1,654 

120 0,712 0,587 0,684 0,738 0,776 0,805 0,896 0,985 

180 0,515 0,421 0,489 0,527 0,554 0,574 0,638 0,700 

360 0,260 0,221 0,250 0,266 0,277 0,285 0,312 0,338 

720 0,169 0,125 0,142 0,152 0,159 0,164 0,180 0,196 
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1080 0,117 0,092 0,107 0,115 0,120 0,125 0,138 0,152 

1440 0,089 0,073 0,084 0,091 0,095 0,099 0,110 0,120 
 
 

Quadro 7.4 – Valores de intensidade de chuva no município de Boituva. 
PREFIXO: E4-046  Boituva   PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1984 

MUNICÍPIO – BOITUVA 

INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 
CHUVA (min) 

EVENTO 
MÁXIMO 

TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 3,400 2,296 2,721 2,960 3,128 3,257 3,655 4,050 

20 2,480 1,759 2,101 2,294 2,429 2,533 2,854 3,172 

30 2,240 1,447 1,734 1,895 2,008 2,095 2,363 2,630 

60 1,533 0,953 1,136 1,240 1,312 1,368 1,540 1,711 

120 0,844 0,540 0,635 0,689 0,726 0,755 0,844 0,933 

180 0,578 0,376 0,438 0,474 0,498 0,517 0,576 0,634 

360 0,289 0,215 0,251 0,271 0,286 0,297 0,331 0,364 

720 0,156 0,120 0,140 0,152 0,160 0,167 0,186 0,205 

1080 0,106 0,085 0,099 0,107 0,112 0,116 0,129 0,142 

1440 0,091 0,068 0,079 0,086 0,090 0,094 0,105 0,116 
 

Quadro 7.5 – Valores de intensidade de chuva no município de Pereiras. 
PREFIXO: E4-010  PEREIRAS   PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1993 

MUNICÍPIO – PEREIRAS 

INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 
CHUVA (min) 

EVENTO 
MÁXIMO 

TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,970 2,252 2,585 2,773 2,904 3,005 3,317 3,627 

20 2,015 1,701 1,943 2,079 2,175 2,249 2,476 2,701 

30 1,696 1,367 1,549 1,652 1,724 1,779 1,950 2,119 

60 1,190 0,972 1,109 1,186 1,241 1,282 1,411 1,538 

120 0,718 0,589 0,678 0,729 0,764 0,791 0,875 0,958 

180 0,505 0,407 0,468 0,502 0,526 0,545 0,602 0,658 

360 0,259 0,212 0,238 0,253 0,263 0,271 0,296 0,321 

720 0,129 0,111 0,122 0,128 0,132 0,135 0,145 0,155 

1080 0,097 0,079 0,087 0,092 0,095 0,098 0,105 0,113 
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1440 0,078 0,060 0,067 0,071 0,073 0,075 0,082 0,088 
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Quadro 7.6 – Valores de intensidade de chuva no município de Cabreúva. 
PREFIXO: E4-030  Fazenda Pinhal   PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1993 

MUNICÍPIO – CABREÚVA 

INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 
CHUVA (min) 

EVENTO 
MÁXIMO 

TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,700 1,958 2,217 2,363 2,465 2,544 2,786 3,027 

20 1,710 1,373 1,501 1,573 1,623 1,662 1,782 1,901 

30 1,496 1,136 1,236 1,293 1,333 1,364 1,458 1,552 

60 0,985 0,778 0,862 0,909 0,942 0,967 1,046 1,123 

120 0,710 0,493 0,563 0,602 0,629 0,650 0,715 0,779 

180 0,521 0,350 0,402 0,432 0,452 0,468 0,517 0,566 

360 0,315 0,204 0,235 0,252 0,264 0,273 0,302 0,331 

720 0,198 0,134 0,157 0,170 0,179 0,186 0,208 0,230 

1080 0,135 0,099 0,115 0,125 0,131 0,136 0,151 0,166 

1440 0,102 0,078 0,091 0,098 0,103 0,107 0,119 0,131 
 
 

Quadro 7.7 – Valores de intensidade de chuva no município de Ibiúna. 
PREFIXO: E4-047  Ibiúna   PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1984 

MUNICÍPIO – IBIÚNA 
INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 

CHUVA (min) 
EVENTO 
MÁXIMO TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,640 1,909 2,192 2,351 2,463 2,549 2,815 3,078 
20 2,000 1,510 1,749 1,884 1,978 2,051 2,274 2,497 
30 1,756 1,236 1,432 1,543 1,620 1,680 1,864 2,047 
60 0,980 0,726 0,825 0,881 0,920 1,950 1,042 1,134 
120 0,637 0,464 0,535 0,575 0,603 0,624 0,691 0,756 
180 0,427 0,345 0,393 0,420 0,438 0,453 0,497 0,541 
360 0,250 0,211 0,240 0,256 0,267 0,276 0,303 0,330 
720 0,172 0,125 0,145 0,156 0,163 0,169 0,188 0,206 

1080 0,121 0,090 0,102 0,109 0,114 0,118 0,129 0,140 
1440 0,094 0,075 0,086 0,092 0,097 0,100 0,111 0,121 
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Quadro 7.8 – Valores de intensidade de chuva no município de Tatuí. 

PREFIXO: E5-062 Campo do Paiol     PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1984 
MUNICÍPIO – TATUÍ 

INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 
CHUVA (min) 

EVENTO 
MÁXIMO TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,100 1,897 2,074 2,159 2,224 2,275 2,432 2,587 
20 1,555 1,397 1,494 1,549 1,588 1,617 1,709 1,799 
30 1,356 1,132 1,222 1,272 1,308 1,335 1,419 1,502 
60 1,008 0,760 0,844 0,891 0,925 0,950 1,029 1,107 
120 0,790 0,525 0,602 0,646 0,677 0,700 0,773 0,845 
180 0,587 0,383 0,442 0,475 0,498 0,506 0,571 0,625 
360 0,368 0,238 0,276 0,297 0,312 0,323 0,359 0,394 
720 0,199 0,137 0,157 0,168 0,176 0,182 0,201 0,220 

1080 0,150 0,100 0,116 0,124 0,130 0,135 0,149 0,163 
1440 0,114 0,078 0,088 0,094 0,098 0,101 0,111 0,120 

 
 

Quadro 7.9 – Valores de intensidade de chuva no município de Salto de Pirapora. 
PREFIXO: E4-025 Salto de Pirapora    PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1974/1996 

MUNICÍPIO – SALTO DE PIRAPORA 
INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) DURAÇÃO 

CHUVA (min) 
EVENTO 
MÁXIMO TR=05 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

10 2,930 1,930 2,255 2,438 2,566 2,665 2,970 3,272 
20 2,270 1,547 1,792 1,930 2,027 2,101 2,330 2,558 
30 1,776 1,270 1,466 1,577 1,654 1,714 1,898 2,080 
60 0,998 0,827 0942 1,007 1,052 1,087 1,195 1,302 
120 0,785 0,539 0,630 0,682 0,719 0,747 0,833 0,918 
180 0,670 0,409 0,487 0,531 0,562 0,585 0,658 0,730 
360 0,400 0,247 0,294 0,321 0,340 0,354 0,398 0,442 
720 0,264 0,145 0,173 0,190 0,201 0,210 0,237 0,263 

1080 0,188 0,105 0,125 0,137 0,145 0,151 0,170 0,189 
1440 0,147 0,082 0,098 0,107 0,113 0,118 0,133 0,148 

 

A relação completa dos postos pluviométricos e pluviográficos  da UGRHI é 

apresentada no Quadro 7.10, e a distribuição por sub-bacia considerada encontra-se no 

Quadro 7.11. No Denho 6, estão localizados todos os postos pluviométricos da rede 

operada pelo DAEE, incluindo-se aqueles que se encontram desativados.  
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Quadro 7.10 – Postos pluviométricos da UGRHI-10. 
Início Fim Situação Início Fim Situação

Prefixo ENTIDA
DE MUNICÍPIO Latitude Longitude

Pluv Pluv * Pluvfo Pluvfo * 

E4-031 DAEE Alambari 23°33' 47°54' 1936 2000 D      

E4-008 DAEE Alumínio 23°32' 47°16' 1937 1949 D      

D5-009A DAEE Anhembi 22°56' 48°10' 1937 1949 D      

D5-037 DAEE Anhembi 22°47' 48°08' 1937  2004 A      

D5-044 DAEE Anhembi 22°41' 48°07' 1939  2004 A      

D5-083 DAEE Anhembi 22°56' 48°10' 1973  2000 D      

E4-129 DAEE Araçariguama 23°26' 47°04' 1971 2000 D      

E4-022 DAEE Araçoiaba da Serra 23°31' 47°37' 1942 1963 D      

E4-126 DAEE Araçoiaba da Serra 23°32' 47°39' 1970  2001 D      

E5-016 DAEE Bofete 23°06' 48°16' 1958  2004 A      

E5-064 DAEE Bofete 23°04' 48°11' 1970  2004 A      

E4-046 DAEE Boituva 23°17' 47°40' 1941  1998 D 1974  1984 A 

E4-121 DAEE Boituva 23°14' 47°37' 1970  2000 D      

E4-019 DAEE Boituva 23°20' 47°41' 1957  2004 A      

D5-010 DAEE Botucatu 22°47' 48°24' 1936 1955 D      

D5-012 DAEE Botucatu 22°51' 48°25' 1936 1947 D       

D5-019 DAEE Botucatu 22°49' 48°26' 1954  2004 A      

D5-032 DAEE Botucatu 22°51' 48°17' 1939 1951 D      

D5-063 DAEE Botucatu 22°41' 48°20' 1970  2001 D      

D5-075 DAEE Botucatu 22°56' 48°18' 1970  2004 A 1974 1984  A 

E4-002 DAEE Cabreúva 23°18' 47°08' 1936 1952 D         

E4-117 DAEE Capela do Alto 23°33' 47°46' 1970 1995 D      

E4-018 DAEE Capela do Alto 23°29' 47°41' 1954  2000 D        

E4-053 DAEE Cerquilho 23°09' 47°48' 1941 1999 D      

E4-049 DAEE Cesário Lange 23°13' 47°57' 1939  2001 D      

D5-056 DAEE Conchas 22°58' 48°06' 1966 1973 D      

E5-001 DAEE Conchas 23°00' 48°01' 1956  2004 A      

E4-047 DAEE Ibiuna 23°39' 47°13' 1939  2004 A 1974 1984  A 

E4-131 DAEE Ibiuna 23°43' 47°07' 1972  2004 A      

E4-138 DAEE Ibiuna 23°45' 47°13' 1972  2000  P desde 
2000      

E4-017 DAEE Iperó 23°25' 47°39' 1937 1942 D      
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continua... 
 

Prefixo ENTIDA
DE MUNICÍPIO Latitude Longitude Início Fim Situação Início Fim Situação

E4-019A DAEE Iperó 23°26' 47°36' 1937 1942 D      

E4-054 DAEE Iperó 23°26' 47°36' 1942 1954 D      

E4-101 DAEE Iperó 23°27' 47°34' 1966 1997 D      

E4-023 DAEE Itu 23°20' 47°20' 1936  2000  P desde 
2000 1972 1998  A 

E4-035 DAEE Itu (Inemet) 23°16' 47°18' 1936 1963 D      

E4-051 DAEE Itu 23°20' 47°20' 1941 1952 D      

E4-064 DAEE Itu 23°16' 47°18' 1966 1973 D      

D4-022 DAEE Laranjal Paulista 22°55' 47°54' 1956 1995 D      

E4-050 DAEE Laranjal Paulista 23°02' 47°51' 1943  2004 A      

E4-057 DAEE Laranjal Paulista 23°02' 47°50' 1946 1969 D      

E4-041 DAEE Mairinque 23°33' 47°11' 1940  2004 A      

E4-043 DAEE Mairinque 23°26' 47°15' 1942  2004 A      

E4-010 DAEE Pereiras 23°04' 47°58' 1956  2004 A 1974 1993  A 

E4-001 DAEE Piedade 23°44' 47°25' 1954  2004 A      

E4-027 DAEE Piedade 23°42' 47°27' 1937 1972 D      

E4-060 DAEE Piedade 23°43' 47°25' 1956 1968 D      

E4-130 DAEE Piedade 23°45' 47°29' 1971  2004 A      

E5-006 DAEE Porangaba 23°10' 48°07' 1941 1950 D      

E5-063 DAEE Porangaba 23°11' 48°07' 1970  2004 A      

E4-045 DAEE Porto Feliz 23°13' 47°32' 1940 1961 D      

E4-118 DAEE Porto Feliz 23°12' 47°31' 1970  2004 A      

E4-122 DAEE Porto Feliz 23°18' 47°32' 1970 2000 D      

E5-023 DAEE Quadra 23°18' 48°03' 1939 2001  P desde 
2001      

E4-025 DAEE Salto de Pirapora 23°39' 47°34' 1937  2004 A 1974 1996  A 

E4-016 DAEE Salto 23°13' 47°17' 1937 1952 D      

E4-127 DAEE Salto 23°12' 47°18' 1971 2001 P desde 
2001      

E4-003 DAEE São Roque 23°38' 47°05' 1937 1950 D      
E4-004 DAEE São Roque 23°36' 47°10' 1937 1950 D      
E4-005 DAEE São Roque 23°32' 47°08' 1937 1955 D      
E4-006 DAEE São Roque 23°32' 47°02' 1937 1961 D      
E4-009 DAEE São Roque 23°32' 47°08' 1938 1951 D      
E4-038 DAEE São Roque 23°34' 47°10' 1939 1950 D      
E4-032 DAEE Sarapui 23°39' 47°50' 1936 1999 P desde      
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1999 

E4-137 DAEE Sarapui 23°42' 47°44' 1973 1998 D      
E4-007 DAEE Sorocaba 23°31' 47°22' 1937 1953 D      

continua... 
Prefixo ENTIDA

DE MUNICÍPIO Latitude Longitude Início Fim Situação Início Fim Situação

E4-040 DAEE Sorocaba 23°34' 47°32' 1957 1964 D      
E4-048 DAEE Sorocaba (Inemet) 23°29' 47°28' 1944 1957 D      
E4-056 DAEE Sorocaba 23°30' 47°26' 1961 1998 D      
E4-128 DAEE Sorocaba 23°25' 47°24' 1971  2004 A      
E4-020 DAEE Tatuí 23°19' 47°47' 1954  2004 A      
E4-026 DAEE Tatuí 23°24' 47°46' 1957  2004 A      
E4-034 DAEE Tatuí 23°17' 47°53' 1937 1970 D      
E4-036 DAEE Tatuí 23°22' 47°51' 1939 2003 A      
E5-062 DAEE Tatui 23°23' 48°02' 1970  2004 A 1971 1998  A 

E4-061 DAEE Tatuí 23°16' 47°48' 1949 1964 D      

E4-120 DAEE Tiete 23°06' 47°43' 1970  2004 A      
E4-024      DAEE Votorantim 23°33' 47°27' 1937 1971 D      
E4-125 DAEE Votorantim 23°35' 47°19' 1970 1999 D      

 
* A – em operação; D - desativado; P – paralisado 

 
Quadro 7.11 - Postos pluviométricos da UGRHI-10 por sub-bacia. 

Início Fim Início Fim 
SUB-BACIA Prefixo ENTIDADE MUNICÍPIO Pluv Pluv 

Situação 
(*) Pluvgf

o 
Pluvgfo

Situação 
(*) 

D5-009A DAEE ANHEMBI 1937 1949 D    

D5-037 DAEE ANHEMBI 1937  2004 A    

D5-044 DAEE ANHEMBI 1939 2004 A    

D5-083 DAEE ANHEMBI 1973  2000 D    

E5-016 DAEE BOFETE 1958  2004 A     

E5-064 DAEE BOFETE 1970  2004 A     

D5-010 DAEE BOTUCATU 1936 1955 D      
D5-012 DAEE BOTUCATU 1936 1947 D      
D5-019 DAEE BOTUCATU 1954  2004 A      
D5-032 DAEE BOTUCATU 1939 1951 D      
D5-063 DAEE BOTUCATU 1970  2001 D      

D5-075 DAEE BOTUCATU 1970  2004 A 1974 1984 A 

D5-056 DAEE CONCHAS 1966 1973 D    

E5-001 DAEE CONCHAS 1956  2004 A    

D4—022 DAEE LARANJAL PAULISTA 1956 1995 D    

E4-010 DAEE PEREIRAS 1956  2004 A 1974 1993 A 

Médio Tietê Inferior 

E5-006 DAEE PORANGABA 1941 1950 D    
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Início Fim Início Fim 
SUB-BACIA Prefixo ENTIDADE MUNICÍPIO Pluv Pluv 

Situação 
(*) Pluvgf

o 
Pluvgfo

Situação 
(*) 

 E5-063 DAEE PORANGABA 1970  2004 A    

continua... 
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SUB-BACIA Prefixo ENTIDADE MUNICÍPIO 
Início Fim Situação 

(*) 

Início Fim Situação 
(*) 

E4-046 DAEE BOITUVA 1941  1998 D 1974  1984 A 

E4-121 DAEE BOITUVA 1970  2000 D      

E4-045 DAEE PORTO FELIZ 1940 1961 D    

E4--118 DAEE PORTO FELIZ 1970  2004 A    

E4-122 DAEE PORTO FELIZ 1970 2000 D    

Médio Tietê Médio 

E4-120 DAEE TIETÊ 1970  2004 A    

E4-031 DAEE ALAMBARI 1936 2000 D    

E4-126 DAEE ARAÇOIABA DA SERRA 1970  2001 D    

E4-018 DAEE CAPELA DO ALTO 1954  2000 D    

E4-117 DAEE CAPELA DO ALTO 1970 1995 D    

E4-049 DAEE CESÁRIO LANGE 1939  2001 D          

E4-053 DAEE CERQUILHO 1941 1999 D      

E4-050 DAEE LARANJAL PAULISTA 1943  2004 A    

E4-057 DAEE LARANJAL PAULISTA 1946 1969 D    

E4-001 DAEE PIEDADE 1954  2004 A    

E4-027 DAEE PIEDADE 1937 1972 D    

E4-060 DAEE PIEDADE 1956 1968 D    

E4-130 DAEE PIEDADE 1971  2004 A    

E5-023 DAEE 
QUADRA 1939 2001 P desde 

2001    

E4-025 DAEE SALTO DE PIRAPORA 1937  2004 A 1974 1996 A 

E4-032 DAEE SARAPUÍ 1936 1999 D    

E4-137 DAEE SARAPUÍ 1973 1998 D    

E4-061 DAEE TATUÍ 1949 1964 D      

E4-020 DAEE TATUÍ 1954  2004 A    

E4-026 DAEE TATUÍ 1957  2004 A    

E4--034 DAEE TATUÍ 1937 1970 D    

E4-036 DAEE TATUÍ 1939 2003 A      

Baixo Sorocaba 

E5-062 DAEE TATUÍ 1970 2004 A 1971 1998 A 

E4-008 DAEE ALUMÍNIO 1937 1949 D    

E4-022 DAEE ARAÇOIABA DA SERRA 1942 1963 D    

E4-019 DAEE BOITUVA 1957  2004 A    

E4-017 DAEE IPERÓ 1937 1942 D    

E4-19A DAEE IPERÓ 1937 1942 D    

E4-054 DAEE IPERÓ 1942 1954 D    

E4-101 DAEE IPERÓ 1966 1997 D    

E4-041 DAEE MAIRINQUE 1940  2004 A    

E4-043 DAEE MAIRINQUE 1942  2004 A    

 

E4-040 DAEE SOROCABA 1957 1964 D      



IPT   Relatório Técnico no 80 401-190 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

continua... 
 

SUB-BACIA Prefixo ENTIDADE MUNICÍPIO 
Início Fim Situação 

(*) 

Início Fim Situação 
(*) 

E4-007 DAEE SOROCABA 1937 1953 D    

E4-048 DAEE SOROCABA (Inemet) 1944 1957 D    

E4-056 DAEE SOROCABA 1961 1998 D    

E4-128 DAEE SOROCABA 1971  2004 A    

Médio Sorocaba 

E4-124 DAEE VOTORANTIM 1937 1971 D    

E4-129 DAEE ARAÇARIGUAMA 1971 2000 D    

E4-002 DAEE CABREÚVA 1936 1952 D      

E4-023 DAEE ITU 1936  2000 D 1972 1998 A 

E4-035 DAEE ITU (Inemet) 1936 1963 D      

E4-051 DAEE ITU 1941 1952 D      

E4-064 DAEE ITU 1966 1973 D      

E4--016      DAEE SALTO 1937 1952 D    

E4--127      DAEE 
SALTO 

1971 2001 P desde 
2001    

E4-005 DAEE SÃO ROQUE 1937 1955 D    

E4-006 DAEE SÃO ROQUE 1937 1961 D    

E4-009 DAEE SÃO ROQUE 1938 1951 D    

Médio Tietê 
Superior 

E4-038 DAEE SÃO ROQUE 1939 1950 D    

E4-047 DAEE IBIUNA 1939  2004 A 1974 1984 A 

E4-131 DAEE IBIUNA 1972  2004 A      

E4-138 DAEE 
IBIUNA 

1972  2000 P desde 
2000      

E4-003 DAEE SÃO ROQUE 1937 1950 D    

E4-004 DAEE SÃO ROQUE 1937 1950 D    

Alto Sorocaba 

E4-125 DAEE VOTORANTIM 1970 1999 D    

* A – em operação; D – desativado; P – paralisado 

 

Embora o número de pluviômetros na UGRHI atenda à densidade mínima 

recomendada pela Organização Meteorológica Mundial, quando analisa-se a distribuição 

por sub-bacia verifica-se que nem todas atendem àquelas recomendações. A sub-bacia do 

Médio Tietê Superior, não apresenta a densidade mínima exigida por, não possuir nenhum 

posto em sua área de domínio, conforme pode-se verificar no Quadro 7.12. 

No caso dos pluviógrafos, observa-se que 2 sub-bacias apresentam número inferior 

ao recomendado: Médio Tietê Inferior e Médio Sorocaba. 
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QUADRO 7.12 - Postos Pluviométricos em operação por sub-bacia. 

No SUB-BACIA 
Área de 

drenagem 
(km²) (AD) 

Postos 
Pluviométricos 
em Operação 

AD / 
Posto em 
Operação  

Postos 
Pluviográficos 
em Operação 

01 Médio Tietê Inferior 3945,33 9 438,37 2 
02 Médio Tietê Médio 1007,08 2 503,54 1 
03 Baixo Sorocaba 3136,48 8 392,06 2 
04 Médio Sorocaba 1211,28 4 302,82 0 
05 Médio Tietê Superior 1381,86 0   1 
06 Alto Sorocaba 901,02 2 450,51 1 
 

7.1.1.3 Precipitações médias mensais 

A altura média de precipitação em uma área específica é necessária em muitos 

tipos de estudos, como na determinação do balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, 

cujos cálculos podem ser feitos com base em um período determinado de tempo, ou com 

totais de uma estação do ano, ou ainda com base em totais anuais. Existem três métodos 

para a determinação da precipitação média numa determinada área: método da média 
aritmética, método de Thiessen e método das isoietas. 

Pelas características gerais das sub-bacias da área da UGRHI-10, e tendo-se em 

conta a distribuição dos postos pluviométricos, optou-se pelo método da média aritmética 

para a realização dos cálculos, cujos dados são apresentados no Quadro 7.13 Por este 

método, são pequenas as variações mensais em relação à média, conforme pode ser 

observado nas Figuras 7.1 a 7.6. 
Comparando-se as precipitações médias mensais, do ano de 2000 com as 

precipitações médias mensais históricas,  observa-se que, nas sub-bacias 2, 5 e 6, o mês 

de janeiro,  apresenta intensidade de chuvas superiores à média histórica,  enquanto que 

comparando-se as precipitações médias do ano de 2003 com as precipitações médias 

mensais históricas , observa-se que  na grande maioria das sub-bacias, com exceção da 

sub-bacia do Médio Tietê Superior, que não apresenta esta informação, o mês de janeiro 

apresenta intensidade de chuvas superiores à média, como pode ser observado nas 

Figuras 7.1 a 7.6.  

Na sub-bacia do Médio Tietê Superior (Figura 7.5), os meses de janeiro, fevereiro, 

março e dezembro do ano de 2000 apresentam intensidades pluviométricas médias 
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mensais bastante baixas (inferiores a 50mm) em relação as precipitações médias 

mensais históricas (inferiores a 200,73 mm).  

Com relação às médias históricas para as seis sub-bacias, pode-se considerar que 

elas apresentam um comportamento esperado para o posicionamento geográfico da 

UGRHI, com concentração de chuvas nos meses de verão e escassez nos meses do 

período de inverno.  

Assim, tem-se, no período de dezembro a março, intensidade pluviométrica média 

mensal histórica superior a 113,18 mm nas sub-bacias 1 a 6 (Figuras 7.1 a 7.6),  janeiro 

representa o mês mais chuvoso, com intensidades pluviométricas variando entre 

200,73mm e 230,92mm. Por outro lado, nos meses que correspondem ao inverno, as 

intensidades pluviométricas médias históricas são bastante reduzidas: entre 30,41 mm  e 

42,57 mm em todas as sub-bacias, com mês de agosto representando o mês menos 

chuvoso. No mês  de julho as intensidades variam de 38,48 mm a 49,64 mm, enquanto 

que no mês de junho estes valores variam de 53,72 a 63,17 mm, como se pode verificar 

nas referidas figuras. 

 
Quadro 7.13 - Precipitação média (histórica e dos anos de 2000 e 2003) nas sub-bacias. 

No Sub-Bacia ÁREA 
(Km2) Postos Influência

Precipitação 
Média Histórica 

(mm) 

Precipitação 
Média Anual 
2000 (mm) 

Precipitação 
Média Anual 
2003 (mm) 

1 Médio Tietê Inferior 4141,33 

D5-037,E5-
016,E5-064, D5-
019, D5-075,E5-
001, E4-010, E5-

063, D5-044 

1346,76 877,07 1143,50 

2 Médio Tietê Médio 1025,18 E4-118, E4-120 1228,4 706,55 969,7 

3 Baixo Sorocaba 3136,38 
E4-050, E4-001, 
E4-130, E4-025, 
E4-020, E4-026, 

E5-062 

1296,66 853,31 1118,53 

4 Médio Sorocaba 1212,36 E4-019, E4-041, 
E4-043, E4-128 1316,58 929,96 1265,4 

5 Médio Tietê 
Superior 

1388,06 E4-127 1206,77 399,6   

6 Alto Sorocaba 924,50 E4-047, E4-131 1364,83 971,65 1229,5 

TOTAL DA UGRHI 11.827,82 TODOS 1293,33 789,7 954,44 
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Figura 7.1 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Médio Tietê Inferior. 
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FIGURA 7.2 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Médio Tietê Médio. 
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Figura 7.3 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Baixo Sorocaba 
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Figura 7.4 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Médio Sorocaba 

 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-195 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

Postos  E4-127 

0

50

100

150

200

250

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Meses

A
ltu

ra
 P

lu
vi

om
ét

ric
a 

 
(m

m
)

Média
Histórica

Média
2000

 
Figura 7.5 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Médio Tietê 
Superior 
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Figura 7.6 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Alto Sorocaba 

 

7.1.1.4 Postos Fluviométricos 

Num local de um curso d’água, onde se disponha de um posto fluviométrico 

adequadamente operado, tem-se um conjunto básico de informações, denominado de 

série hidrológica, que permite caracterizar as disponibilidades hídricas superficiais para a 

sua bacia de captação. Essa série hidrológica compreende vazões médias diárias, que 
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por sua vez podem compor valores médios mensais, mais adequados para utilização em 

determinados tipos de estudos. 

A Bacia Hidrográfica do Sorocaba/Médio Tietê, com seus 11.827,82 km2, apresenta 

um total de 5 estações fluviométricas em operação pelo DAEE. A densidade média de 

fluviômetros na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê é de uma estação a cada 2365,6 km2 de 

área, o que satisfaz aos padrões estabelecidos, tomando-se como base os critérios 

indicados pelo Quadro 7.14. 

 
Quadro 7.14 - Densidade Mínima de rede fluviométrica, segundo a OMM. 

Tipo de Região 
Variação da densidade 

mínima (Área em 
km2/estação) 

Variação tolerável para 
condições muito difíceis 
(Área em km2/Estação) 

Regiões planas de zonas temperadas, 
mediterrâneas e tropicais 1.000 – 2.500 3.000 – 10.000 

Regiões montanhosas de zonas 
temperadas, mediterrâneas e tropicais 300 – 1.000 1.000 – 5.000 

Zonas áridas e polares 5.000 – 20.000 1.000 – 5.000 
 
Apesar de satisfazer aos padrões estabelecidos pela OMM quanto à quantidade, 

nota-se nítida precariedade na sua distribuição (Desenho 6), tanto espacialmente como 

no que diz respeito aos períodos de leitura, além de existirem postos desativados 

(Quadro 7.15). Para estações fluviométricas que possuem dados, estes foram obtidos 

através do site do DAEE em: “Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo”, 

atualizados até 2004. 

No Desenho 6 estão localizados todos os postos fluviométricos da rede existente 

na área da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, os quais são operados pelo DAEE, incluindo-

se os desativados. No Quadro 7.16 é apresentada a relação dos postos fluviométricos em 

operação, com as sub-bacias. 

 
Quadro 7.15 – Postos fluviométricos da Bacia Sorocaba/Médio-Tietê 

PREFIXO ENTIDADE MUNICÍPIO CURSO 
D'ÁGUA 

ÁREA 
(Km²) ÍNICIO FIM SITUAÇÃO

5E-12  DAEE Conchas Rio do Peixe 584 1971  2004 A 
4E-06  DAEE Tatuí Rio Sarapui 1542 1966  2002 A 

4E-01  DAEE Laranjal 
Paulista Rio Sorocaba 5531 1943 1979 D 

4E-04  DAEE Tatuí Rio Sorocaba 3942 1960  2003 A 
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4E-18  DAEE Sorocaba Rio Sorocaba 1044 1978  2004 A 
4E-19  DAEE Iperó Rio Sorocaba 2018 1978  2003 A 
4E-16  DAEE Tatuí Rio Tatui 316 1972 1975 D 

 

 
Quadro 7.16 - Postos fluviométricos em operação por sub-bacia. 

No SUB-BACIA Área de drenagem 
(km²) 

OPERAÇÃO 
QUANTIDADE 

01 Médio Tietê Inferior 3945,33 1 
02 Médio Tietê Médio 1007,08 - 
03 Baixo Sorocaba 3136,38 2 
04 Médio Sorocaba 1211,28 2 
05 Médio Tietê Superior 1381,86 - 
06 Alto Sorocaba 901,02 - 

• A – Fluviométrico em operação  D- desativado 
 

No Quadro 7.17 apresenta-se a relação dos postos fluviométricos em operação e 

desativados, por sub-bacia, incluindo-se a área de drenagem e a data de início e de 

paralisação de seu funcionamento. 

Para a elaboração dos gráficos com vazões mensais históricas mínimas, máximas 

e médias (Figuras 7.7 a 7.11) foram considerados os postos em operação do DAEE. A 

finalidade dos fluviogramas é obterem-se as vazões médias mensais para caracterizar os 

períodos mais prováveis de cheias e de estiagem do rio. No Quadro 7.18 são 

apresentados os dados dos postos fluviométricos analisados. 

 
Quadro 7.17 - Distribuição dos postos fluviométricos por sub-bacia. 

SUB-BACIA PREFIXO ENTIDADE CURSO 
D'ÁGUA ÁREA (km2) ÍNICIO FIM SITUAÇÃO 

Médio Tietê 
Inferior 5,00E-12 DAEE RIO DO PEIXE 584 1971/70 Jan. 2004 A 

Médio Tietê 
Médio - - - - - -  

4,00E-06 DAEE RIO  SARAPUI 1542 1966 Jan. 2002 A 

4,00E-01 DAEE RIO  
SOROCABA 5531 1943 1979 D 

4,00E-04 DAEE RIO  
SOROCABA 3942 1960 2003 A 

Baixo Sorocaba 

4,00E-16 DAEE RIO  TATUI 316 1972 1975 D 

Médio Sorocaba 4,00E-18 DAEE RIO 
SOROCABA 1044 1978/75 2003 A 
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4,00E-19 DAEE RIO 

SOROCABA 2018 1978 2003 A 

Médio Tietê 
Superior - - - - - - - 

Alto Sorocaba - - - - - - - 
• A – Fluviométrico em operação  D- desativado 
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Quadro 7.18 – Dados de vazão (Q) dos postos fluviométricos escolhidos para 
análise. 

Prefixo Sub-
bacia 

ÁREA 
(km2) início Fim 

Q 
média 

(m3/s) 

Q 
mínima 

(m3/s) 

Q 
máxima 

(m3/s) 

Q 2001/2003 

(m3/s) 

5E-012 1 584 1971 Jan 
2004 7,10 2,45 29,23 5,29 (2003) 

4E-006 3 1542 1966 Jan 
2002 18,77 9,79 35,47 20,840 (2001)

4E-019 4 2018 1978 2003 24,81 17,19 37,98 22,171(2003)

4E-018 4 1044 1978 2003 13,14 9,60 18,69 7,48 (2003) 

4E-004 3 3942 1960 2003 49,41 29,80 83,60 45,272(2003)

 
 
 
 

Fluviograma com vazões médias mensais de 1971 a jan. 2004. Posto 5E-012 - 
Rio do Peixe - Sub Bacia Médio Tietê Inferior
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Figura 7.7 Fluviograma para o Rio do Peixe 
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Fluviograma com vazões médias mensais de 1966 a jan. 2002. 
Posto 4E-006 - Rio Sarapuí - Sub Bacia Baixo Sorocaba
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Figura 7.8 – Fluviograma para o Rio Sarapuí 

 
 
 
 

Fluviograma com vazões médias mensais de 1978 a 2003 
Posto 4E-019 - Rio Sorocaba - Sub Bacia Médio Sorocaba
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Figura 7.9 – Fluviograma para o Rio Sorocaba 
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Fluviograma com vazões médias mensais de 1978 a 2003 Posto 
4E-018 - Rio Sorocaba - Sub Bacia Médio Sorocaba
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Figura 7.10 – Fluviograma para o Rio Sorocaba 

 
 
 

Fluviograma com vazões médias mensais de 1960 a 2003 
Posto 4E-004 - Rio Sorocaba - Sub Bacia BaixoSorocaba
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Figura 7.11 – Fluviograma para o Rio Sorocaba 

 
 

7.1.1.5 Disponibilidade hídrica superficial na Bacia 

Tendo em vista as dificuldades existentes para se dispor de informações a partir de 

medições diretas, o DAEE (1998– Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo, 
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atualizado até 1997), desenvolveu estudos para o Estado de São Paulo com objetivo de 

permitir a avaliação da disponibilidade hídrica em qualquer curso de água, por meio da 

regionalização de parâmetros hidrológicos que permite obter: 

• vazão média de longo período; 

• vazão mínima anual média para os intervalos de 1 a 6 meses consecutivos, associada 

à probabilidade de ocorrência; 

• curva de permanência de vazões médias mensais; 

• volume de armazenamento intra-anual, necessário para atender uma demanda 

associada a um risco, até o limite de 6 meses de estiagem; 

• vazão mínima anual de 7 dias consecutivos associada a uma probabilidade de 

ocorrência. 

É importante ressaltar, contudo, que a Carta de Isoietas Médias Anuais utilizada 

nesse estudo é de 1982. Assim, adotou-se, como precipitação pluviométrica média nas 

sub-bacias em estudo, o valor de 1.200 mm/ano (Quadro 7.19). 

Para o cálculo das vazões utilizaram-se as áreas totais das sub-bacias, excluindo-

se apenas as áreas submersas das sub-bacias de 1 a 6. Ou seja, os dados obtidos 

incluem também aquelas porções de área drenadas por pequenos cursos d'água que se 

dirigem para reservatórios e apresentam pequena chance de serem aproveitadas, exceto 

nos próprios reservatórios. 
Quadro 7.19 - Disponibilidade hídrica superficial mínima (Q 7,10) por sub-bacia. 

No SUB-BACIA AD 
(km2) 

CARTA DE 
ISOIETAS 

ADOTADA (1982) 

PRECIPITAÇÃO 
ANUAL MÉDIA  

(mm) 

VAZÃO MÉDIA 
PLURIANUAL(

m3/s) 

Q7,10 

(m3/s) 

1 MÉDIO TIETÊ INFERIOR 3945,33 1200 mm 1299,7 39,615 8,302 

2 MÉDIO TIETÊ MÉDIO 1007,08 1200 mm 1191,5 6,978 1,462 

3 BAIXO SOROCABA 3136,38 1200 mm 1191,5 21,463 4,498 

4 MÉDIO SOROCABA 1211,28 1200 mm 1202,5 8,722 1,828 

5 MÉDIO TIETÊ SUPERIOR 1381,86 1200 mm 1197,5 10,016 2,099 

6 ALTO SOROCABA 901,02 1200 mm 1317,3 9,359 1,961 

 
 

Conforme pode ser verificado no Quadro 7.19, a disponibilidade hídrica total da 

UGRHI é de 20,15 m3/s. A sub-bacia com a maior disponibilidade hídrica (8,302 m3/s) é a 
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do Médio Tietê Inferior, que é também a que apresenta maior extensão territorial, seguida, 

nos dois quesitos, pela sub-bacia do Baixo Sorocaba. A sub-bacia com a menor 

disponibilidade hídrica é a do Médio Tietê Médio com 1,462m3/s de vazões mínimas num 

período de 7 dias, com recorrência de 10 anos. 

Dos trabalhos realizados pode-se destacar que faz-se necessária a realização de 

estudos de planejamento da rede hidrometeorológica da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, 

tendo como objetivo principal a definição e proposição de uma rede otimizada para a 

medição das precipitações e do escoamento superficial na área da UGRHI, visando a 

adequação da rede de postos para que se possa oferecer dados mais elaborados aos 

usuários, planificadores, gestores ou técnicos em geral, de forma a colaborar nas suas 

atividades e também a subsidiar os estudos hidrológicos e o planejamento da utilização 

dos recursos hídricos da Bacia. 

7.1.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

A disponibilidade hídrica subterrânea pode ser avaliada pelas características 

hidráulicas e geométricas dos aqüíferos existentes, considerando também o potencial de 

explotação dos recursos e a produtividade obtida. 

De acordo com LOPES (1994), a disponibilidade potencial de água subterrânea 

corresponde a uma fração da reserva ativa ou reguladora, cujo índice percentual varia em 

função das características hidrogeológicas do sistema aqüífero considerado. 

A ocorrência das águas subterrâneas na área da UGRHI 10 é condicionada pela 

presença de 6 unidades aqüíferas: Bauru, Serra Geral, Guarani, Tubarão, Fraturado e o 

aquiclude Passa Dois. 

O Quadro 7.20 abaixo representa a estimativa da porcentagem da área de 

afloramento dos Aqüíferos na UGRHI. 

 
Quadro 7.20 - área de afloramento dos Sistemas 
Aqüíferos na UGRHI 
Sistema Aqüífero Área de Afloramento(%)  
Bauru 1 
Serra Geral 3 
Guarani 21 
Tubarão 36 
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Fraturado 26 
Aquiclude Passa Dois 11 

Fonte: EQSS/CETESB 

7.1.2.1  Aqüífero Fraturado 

Segundo DAEE (1982), o aqüífero fraturado corresponde às rochas ígneas e 

metamórficas do embasamento cristalino Pré-Cambriano encontradas na região. A 

litologia é constituída por metassedimentos, granitos, gnaisses e quartzitos. Possui 

extensão regional e é desenvolvido nas descontinuidades provocadas pelo fraturamento  

das rochas (porosidade de fissuras), caracterizando desta forma zonas aqüíferas 

localizadas com extensão e profundidades condicionadas pela intensidade dos esforços 

pré-existentes; o aqüífero é livre a semi-confinado, heterogêneo, descontínuo e 

anisotrópico. 

Neste relatório adotou-se a nomenclatura de aqüífero fraturado para as rochas 

cristalinas e intrusivas básicas. 

As rochas intrusivas básicas pertencentes ao aqüífero fraturado são representadas 

na região por sills e diques de diabásio de pequena extensão e corpos de rochas 

intrusivas alcalinas. Foram mapeados pequenos corpos de diabásios em Vitoriana, distrito 

de São Manuel, entre os arenitos Botucatu e os basaltos e em Angatuba dentro da 

Formação Pirambóia. No Grupo Tubarão existem alguns diques de pequeno porte 

originados por falhas na região de Tietê, Cerquilho, Porto Feliz e Coronel Macedo. 

Na região de Capela do Alto aflora um corpo de intrusiva magmática circular de 9 

km2 , conhecido como intrusiva alcalina de Ipanema. Essa intrusiva encontra-se associada 

a sills e diques de shonkinitos-pófiros. O corpo de alcalina ocorrido durante o Mesozóico 

apresenta-se injetado nos sedimentos do grupo Tubarão que sofreram uma delgadeza 

marcada pela pouca profundidade do topo do embasamento cristalino e as falhas 

anelares que o circundam, (DAEE 1982). 

Uma das características dos aqüíferos fraturados em terrenos cristalinos sob clima 

úmido reside na presença de um espesso manto de alteração que influi nas condições de 

circulação, armazenamento e infiltração das águas subterrâneas. 

 Segundo DAEE (1982) os poços perfurados neste aqüífero devem ter uma 

profundidade máxima de 150m podendo atingir vazões variando de 5 a 60 m3/h. 
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Entre a região de Salto de Pirapora e Itu, ODA (1998) determinou os seguintes valores 

de Capacidade Específica: 0,44 m3/h/m para poços explotando apenas o Aqüífero  

Fraturado e 0,30 m3/h/m para poços que explotam água do Aqüífero Fraturado e Tubarão. 

Esses dados, numa análise mais setorizada, apresentam valores bastante diferenciados, 

refletindo as características com relação à descontinuidade, heterogeneidade e 

anisotropia do aqüífero. A profundidade média dos poços no aqüífero fraturado na área da 

UGRHI foi 117m. 

Na região são localizados poços entre as cidades de Sorocaba e Araçoiaba da Serra 

apresentando vazões superiores à 7,91 m3/h (vazão média da região), relacionadas 

diretamente às fraturas do embasamento Cristalino. A leste de Sorocaba os poços 

explotam água do Granito Sorocaba, apresentando Capacidade Específica média de 0,78 

m3/h/m e vazão média de 14,54 m3/h. A nordeste da cidade de Itu os poços explotam 

água do Granito Salto e de gnaisses do Complexo Itapira, apresentando capacidade 

específica média de 0,28 m3/h/m e vazão média de 5,11 m3/h. 

ODA (1998) observou que os poços mais produtivos, com capacidades específicas 

entre 0,45 e 6,0 m3/h/m, situam-se no município de Sorocaba e secundariamente em Itu. 

Os poços de maior produtividade foram aqueles localizados junto aos “lineamentos 

de drenagem” e feições geomorfológicas do tipo vales. 

Na região próxima ao município de Jundiaí a transmissividade obtida através de 

ensaios de bombeamento oscilou entre 1,2 x 10-6 m2/s e 1,4 x 10-3 m2/s. 

BERTACHINI (1987) estimou os valores regionais das reservas e recursos do 

aquiífero fraturado; os valores correspondem à altura de lâmina d’água, que pode ser 

explotada em um ano. 

Reserva renovável corresponde ao valor plurianual do escoamento básico obtido 

em modelos numéricos; este valor oscilou entre 195 mm/ano e 333 mm/ano, sendo o 

valor médio de 250 mm/ano. A reserva geológica, oscila entre 250 mm/ano e 750 

mm/ano; a rocha sã fraturada, devido a baixo coeficiente de armazenamento, 

praticamente não contribui para o cálculo. 

Observa-se que o comportamento hidráulico do aquífero fraturado está associado 

às condições de ocorrência de zonas aqüíferas associadas ao fraturamento na rocha sã e 

ao manto de rocha alterada, não dispondo de um meio aqüífero com maior capacidade de 
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armazenamento e de circulação devido ao intemperismo químico e físicos atuantes, 

(DAEE 1982). 

Na rocha sã, em geral, a água circula apenas pelas fraturas existentes, 

condicionada (a circulação) pela freqüência de ocorrência das mesmas, pela sua 

abertura, extensão, rugosidade e, principalmente, pelas direções predominantes de 

ocorrência (DAEE 1982). 

Assim, projetos de perfuração de poços no Aqüífero Fraturado devem levar em 

conta, prioritariamente, o conhecimento prévio da espessura de rocha alterada e semi-

alterada, e do fraturamento (natureza, origem e traçado), não se justificando as locações 

aleatórias ou de conveniência, e tampouco aprofundamento excessivo em busca de 

vazão maior, a menos que fatores geológicos e estruturais o justifiquem. 

7.1.2.2 Aqüífero Tubarão 

O Aqüífero Tubarão compreende arenitos, siltitos, lamitos, ritmitos e diamictitos do 

Supergrupo Itararé. É de extensão regional, granular, localmente fissurado, livre a semi-

confinado, heterogêneo, descontínuo e anisotrópico, localmente contínuo e isotrópico, 

como mencionado por LOPES (1984). 

A capacidade específica média para poços que explotam água do aqüífero, na 

região entre Salto de Pirapora e Itu, corresponde a 0,14 m3/h/m. Em uma análise mais 

setorizada os valores são diferenciados. A profundidade perfurada, dos poços para o  

Aqüífero Tubarão é de 136 m, para a região entre Salto de Pirapora e Itu. A maior 

espessura do Aqüífero Tubarão (300 m) ocorre a oeste de Itu e noroeste de Sorocaba; em 

geral, na porção sul do município de Sorocaba, as espessuras do aquífero são menores, 

ao redor de 100 a 150 m; em Araçoiaba da Serra, a espessura é da ordem de 50 m, 

possivelmente por influência da estrutura dômica de Araçoiaba da Serra. 

ODA (1998) classificou 195 poços que explotavam água do Aqüífero Tubarão e 126 

poços que explotavam água dos aqüíferos Tubarão e Fraturado, na região entre Salto de 

Pirapora e Itu. Nesta área o aqüífero constitui uma cunha irregular de rochas sedimentares do 

Subgrupo Itararé, disposta sobre o Embasamento Cristalino, com seu lado mais espesso 

voltado para a parte ocidental. A porção mais espessa da cunha situa-se a oeste da cidade 

de Itu e noroeste de Sorocaba, onde as espessuras ultrapassam 200 m. 
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A capacidade específica de poços localizados no município de Salto de Pirapora é 

de 0,18 m3/h/m; no município de Araçoiaba da Serra é de 0,08 m3/h/m; no município de 

Sorocaba é de 0,18 m3/h/m; no município de Itu é de 0,14 m3/h/m e em outros municípios 

é de 0,11 m3/h/m. Os poços apresentam uma diferenciação da capacidade específica 

setorial menor, isto é, uma produtividade mais homogênea ao longo da área dos 

municípios citados, principalmente por ser um aqüífero granular, com muitos corpos 

arenosos atravessados e interconectados. 

No aqüífero predominam valores de capacidade específica abaixo de 0,2 m3/h/m, 

evidenciando a baixa produtividade na área leste da UGRHI. 

O armazenamento e a circulação de água no Aqüífero Tubarão ocorre nos 

interstícios dos sedimentos clásticos grosseiros (arenitos, conglomerados, diamictitos), 

que estão intercalados com camadas de sedimentos finos (lamitos, siltitos e folhelhos ) 

dificultando o escoamento da água subterrânea no sentido vertical caracterizando uma 

situação de anisotropia com permeabilidades verticais inferiores às horizontais. Há 

alternância, em superfície, de sedimentos grosseiros e finos com espessuras variadas, 

acentuando a heterogeneidade das propriedades deste aqüífero (DAEE1982). 

Nesta bacia este aqüífero é livre (freático). O substrato do Aqüífero Tubarão é 

constituído pela rochas Pré-Cambrianas do Aqüífero Fraturado e, à medida em que 

avança para noroeste, passa a ser confinado pela seqüência do Grupo Passa Dois, que 

por sua vez fica freático neste local (DAEE, 1982). 

Em âmbito regional, este aqüífero comporta-se como um reservatório subterrâneo 

de produtividade bastante limitada, contendo áreas localizadas com potenciais mais 

elevados. A análise da produtividade de poços em relação à profundidade indicou 

melhores valores de capacidade específica por metro perfurado no intervalo de 

profundidade menor que 100m, comparativamente aos de 100-150m e > 150m. Assim, o 

aprofundamento de poços no Tubarão, em relação a uma melhora de produtividade, é 

pouco efetiva quando estes já são superiores a 100m, o que contraria a tradição de 

perfuradores da região.  

7.1.2.3 Aqüífero Guarani 

O Aqüífero Guarani engloba as formações geológicas Botucatu e Pirambóia, 

constituídas por depósitos arenosos eólicos e fluviais, respectivamente. As duas 
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formações constituem-se em uma única unidade aqüífera, semelhante do ponto de vista 

litológico e divergindo quanto à gênese. 

Ocorrem afloramentos das Formações Pirambóia e Botucatu na porção norte da 

região, recobrindo os sedimentos do Grupo Passa Dois. Possui na UGRHI uma superfície 

aproximada de 3400km2, podendo atingir uma espessura de até 350m. Para oeste é 

recoberto pelos basaltos da formação Serra Geral (DAEE1982). 

A espessura das duas Formações, pode alcançar valores de até 450 metros nas áreas 

centrais da bacia, onde se encontram confinadas pelos espessos derrames basálticos da 

Formação Serra Geral. 

 Segundo CETESB, 2001, o Aquífero Guarani é o maior manancial de água doce 

subterrânea transfronteiriço do mundo. Está localizado na região centro-leste da América 

do Sul, ocupa uma área de 1,2 milhões de km2, estendendo-se pelo Brasil 840.000 km2, 

Paraguai 58.500 km2, Uruguai 58.500 km2 e Argentina 255.000 km2. A maior ocorrência 

está em território brasileiro, abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. 

No Quadro 7.21 são apresentas as Estimativa da área de afloramento do 
Aqüífero Guarani na UGRHI 10. 

 

Quadro 7.21 - Estimativa da área de afloramento do   
Aqüífero Guarani na UGRHI 10. 

Município Estimativa da Área de 
Afloramento no município1 (%) 

Anhembi 78 

Botucatu 32 

Mineiros do Tietê 27 

Piracicaba 46 

Saltinho 50 
Dois Córregos 32,5 
Conchas 46 
São Manuel 43 
Torre de Pedra 100 
Bofete 91 
Pardinho 55 

1- Levantamento realizado pelo EQSS-CETESB 2004 
2- Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
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Os valores observados da capacidade específica evidenciam um contraste entre as 

duas unidades geológicas que compõe este Aquífero. Isto é devido a maior quantidade de 

matriz lamítica no Arenito Pirambóia em relação ao Botucatu, o que confere maior 

condutividade hidráulica a este. Assim, o Botucatu deve apresentar maior capacidade 

específica em relação ao Pirambóia. 

 Considerando uma espessura média aqüífera de 250 metros e porosidade efetiva 

de 15%, estima-se que as reservas permanentes do aqüífero (água acumulada ao longo 

do tempo) sejam da ordem de 45.000 Km³. O  Aqüífero Guarani constitui-se em uma 

importante reserva estratégica para o abastecimento da população, para o 

desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer.  

 Sua recarga natural anual (principalmente pelas chuvas) é de 160 Km³/ano, 

sendo que desta, 40 Km³/ano constitui o potencial explotável sem riscos para o sistema 

aqüífero. As águas em geral são de boa qualidade para o abastecimento público e outros 

usos, sendo que em sua porção confinada, os poços têm cerca de 1.500 m de 

profundidade e podem produzir vazões superiores a 700 m³/h (DAEE). 

7.1.2.4 Aqüífero Serra Geral 

O aqüífero Serra Geral é composto de rochas ígneas de caráter vulcânico, está 

disposto em forma de derrames sucessivos de lava, apresentando características físicas 

variáveis que influem no seu comportamento hidrogeológico. Possui horizontes de rocha 

alterada que podem ocorrer próximo à superfície nas áreas de afloramento, os níveis de 

rocha apresentando o basalto vesicular ou amigdaloidal, a ocorrência localizada de 

horizontes delgados de sedimentos entre os derrames (sedimentos intertrapeanos) e, 

principalmente a ocorrência de descontinuidades de origem diversas como falhamentos 

regionais e secundários, fraturas e sistemas de diaclasamento, condicionam o fluxo da 

água subterrânea no aqüífero, afetando o regime hidrológico local e sua potencialidade 

como manancial para exploração. 

 Apesar de mostrar muita heterogeneidade no seu comportamento hidrogeológico, o 

aqüífero Serra Geral pode ser considerado como um aqüífero contínuo no sentido 

regional da bacia, devido a sua grande extensão e espessura em toda a região e que 

trancendente aos limites da bacia. Trata-se portanto, de um aqüífero heterogêneo, com 

porosidade de fissuras, localmente descontínuo e fortemente anisotrópico (CETEC, 2000). 
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As propriedades hidráulicas dos basaltos estão relacionadas às condições de 

armazenamento e circulação água que ocorrem nestas rochas, isto é, nas zonas de 

descontinuidade de origem primária (juntas do resfriamento), nos planos de separação 

dos derrames superpostos e preferencialmente nos locais de fraturamemento resultante 

de esforços secundários (tectônicos). Conseqüentemente, os basaltos apresentam-se 

como um meio aqüífero fortemente heterogêneo, anisotrópico e descontínuo, sendo 

freático no extremo sudoeste da bacia, DAEE 1982. 

Os derrames basálticos são diretamente discordantes sobre os arenitos da 

formação Botucatu, exceto na parte do rio Paranapanema onde jazem em discordância 

sobre os arenitos da formação Pirambóia. Na área, a formação encontra-se recoberta 

esporadicamente em discordância erosiva pelos arenitos da formação Marília ou pelos 

sedimentos Cenozóicos, DAEE 1982. 

 Na região, a formação aflora nas escarpas da serra de Botucatu estendendo-se na 

parte oeste da área para abranger uma superfície de 2200 km2. A espessura dos derrames 

basálticos não ultrapassa 150 m, tendo em média 100 a 120 metros, DAEE 1982. 

7.1.2.5 Aquiclude Passa Dois 

Na UGRHI, o aqüiclude Passa Dois é constituído pelas Formações Irati e 

Corumbataí, compondo-se essencialmente de folhelhos, siltitos, calcáreos e alguns 

bancos de arenitos finos fortemente cimentados por carbonatos, IPT 1981a. 

A Formação Irati aflora na parte sul da área numa estreita faixa sobre os 

sedimentos da formação Tatuí, tendo uma extensão de até 25 km na região das cidades 

de Cesário Lange, Quadra e Tatuí, para estreitar-se novamente ao norte próximo ao rio 

Tietê. A formação abrange aproximadamente uma superfície de 1190 km2, com 

espessura média de 35 a 40 m, atingindo na região das cidades de Pereiras e Cesário 

Lange espessuras de até 70 m, DAEE 1982. 

Os sedimentos da Formação Corumbataí afloram numa faixa de 10 a 15 km de 

largura, envolvendo uma área de 2.630 km2. Outro afloramento importante, no meio dos 

arenitos da formação Pirambóia, aparece na região de Anhembi, onde a Formação fica 

exposta em conseqüências de um horst bem evidenciado pelas numerosas falhas 

adjacentes. A espessura total na zona de afloramento pode variar de 200 a 250 m, 

DAEE 1982. 
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O armazenamento de água deve-se tanto a porosidade granular como fissuras. As 

zonas aqüíferas são localizadas, dependentes da litologia e da situação estrutural local, 

apresentam caráter livre, heterogêneo, descontínuo, localizando-se a noroeste da bacia. 

Assenta-se sobre os sedimentos do grupo Tubarão e está recoberto em grande parte 

(regionalmente) pela Formação Pirambóia. Por estar interposto entre os sistemas 

Aqüíferos Botucatu e Tubarão, exerce regionalmente um papel passivo quanto à 

circulação das águas subterrâneas. 
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Quadro 7.22 – Distribuição, Características e Condições de Ocorrência dos Sistemas Aquíferos. 

Aqüíferos Litologia 
Predominante 

Características 
Hidrogeológicas 

Área 
Afloram 

(km2) 
EspessMé

dia (m) 
Extensão 
Subsuperf 

(km2) 
Espess.C
onfin. (m) 

Vazão por 
Poço 
(m3/h) 

Profund. 
Poços 

m 

Capacid. 
Específ.  
m3/h/m 

Produtiv. 

Fraturado 

Granitos, gnaísses, 
migmatitos, filitos, 
xistos, quartizitos e 
metassedimentos 

Extensão regional, 
fraturado, caráter 
eventual livre a semi-
confinado, heterogêneo 
descontínuo 53,4 150 190,4 - 5 a 120 150 0,001 a 7 

Baixa a 
média 

Tubarão 

Arenitos finos a 
grosseiros com 
matriz lamítica, 
lamitos arenosos, 
lamitos ritmitos e 
siltitos 

Extensão regional, 
granular 
(local.fissurado), livre e 
semi-confinado 
descontínuo 20,7 1 165.00 1,6 3 a 150 100 a 350 0,005 a 8.5 Média 

2 a 16 

GAuarni 

Arenitos finos a 
médios, arenitos 
lamíticos e lamitos 
arenosos 

Extensão regional, 
granular livre e 
confinado, homogêneo 
e contínuo 16 250 

136,800 
(confinado) 500 

50 a 800 
10 a 250 

200 a 170 
50 a 250 0,5 a 10 Média 

Serra-Geral Basaltos 

Extensão regional, 
fraturado, caráter 
eventual livre e semi-
confinado descontínuo 31,9 150 104  5 a 100 150 0,01 a 10 Média 

Passa-Dois 
(aqüiclude) 

Lamitos, siltitos 
arenosos, ritmitos. 
folhelhos e calcáreos 

Extensão limitada, 
fissurado, caráter 
eventual livre 
heterogêneo, 
descontínuo 6,9 120 150 - 3 a 20 100 a 200 0,005 a 1 Baixa 

Bauru 

Arenitos mal selecio-
nados. Muitos finos 
a conglomeráticos. 
Bancos lamíticos, 
siltitos e finas 
camadas calcáreos 

Extensão regional, 
granular livre a semi-
confinado. Heterogêneo 
contínuo 

100 200   5 a 100 100 a 200 0,1 a 2 Média 
Fonte: Compilado de Campo 1993. 
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7.1.2.6 Aqüífero Bauru  

O aquífero Bauru, representado pelas unidades geológicas Adamantina e Santo 

Anastácio ocorre em toda a extensão da Bacia do Baixo Tietê. O pacote de sedimentos 

do Cretáceo que constitui o sistema aqüífero Bauru, comporta-se como um sistema livre 

ou freático, em toda sua extensão regional e está assentado sobre um substrato 

impermeável formado pelo topo dos derrames basálticos da Formação Serra Geral, 

(CAMPOS 1987). 

 A superfície de contato entre os sedimentos e o basalto sotoposto, que constitui o 

limite basal do aqüífero Bauru, mostra-se de forma irregular, com uma descontinuidade 

resultante tanto de falhamentos como do paleo-relevo esculpido pelo ciclo erosivo anterior 

à deposição do Bauru. Existe uma tendência geral do mergulho do contato entre os dois 

aqüíferos com suave caimento de leste para oeste, em direção a calha do Rio Paraná.

 A espessura saturada dos arenitos do grupo Bauru, na maior parte de sua área de 

ocorrência, varia desde poucos metros nos fundos de vales das drenagens principais da 

bacia, próximo ao contato com basalto sotoposto, até pouco mais de 150 metros nas áreas 

mais elevadas, situadas próximas aos divisores de água entre as principais sub-bacias. 

7.2 Uso dos Recursos Hídricos e Demandas 

Segundo a definição da teoria econômica, entende-se como demanda a vazão de 

água requerida e necessária para o atendimento de diversos usos. Deve-se destacar, no 

entanto, que conforme o entendimento do Plano Estadual de Recursos Hídricos (DAEE 

1990), esse termo é empregado como o conjunto dos usos consuntivos da água, 

assumida a bacia hidrográfica como unidade de sua gestão e controle, ou seja, refere-se 

à vazão de água extraída para usos doméstico, industrial e irrigação.  

Neste item, serão apresentados os dados relativos às demandas de água na 

UGRHI 10, adotando-se a definição do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(DAEE 1990). As demandas encontram-se divididas de acordo com as principais formas 

de uso dos recursos hídricos, incluindo-se as captações superficiais e subterrâneas, bem 

como os lançamentos de efluentes. A localização dos pontos de lançamento e captações 

superficiais é apresentada no Desenho 7. 
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As classes de uso definidas foram: público, industrial e irrigação. Foram analisadas as 

demandas consuntivas divididas por sub-bacias, de modo a fornecer subsídios para a 

avaliação do balanço demanda/disponibilidade e a definição de áreas críticas, a ser 

discutidas nos capítulos subseqüentes. 

Os dados foram obtidos por meio de levantamentos nas seguintes fontes: 
 Prefeituras dos municípios com sede na UGRHI (Departamentos de Água e 

Esgotos, Serviços Autônomos e terceirizadas); 

 Projeto LUPA (PINO et al. 1997); 

 IPT, 2005 

 

7.2.1  Uso Público 

As demandas de água para abastecimento público nos 34 municípios que 

compõem a UGRHI  foram obtidas em IPT,2005 e Prefeituras Municipais. O  Quadro 
7.23, a seguir, resume as captações  totais cadastradas  e o Quadro 7.24 as demandas 

cadastradas. 

 
Quadro 7.23 - Captação de água para abastecimento 
público 

Manancial Captação(m3/s) Porcentagem 
(%) 

Superficial 4,49 92 
Subterrâneo 0,38 8 

TOTAL 4,87 100 
Fonte: Prefeituras Municipais 

 

O total do volume de água captado na Bacia foi obtido por meio de questionários 

respondidos pelas Prefeituras Municipais. Dos 34 municípios, 18 informaram o volume 

captado, oito municípios não informaram o volume captado, mas informaram o produzido,  

o que foi utilizado neste caso. Nos municípios de Tietê e Salto, a captação foi calculada 

considerando a soma das vazões de cada manancial e 6 municípios não forneceram 

nenhum dos dados. Assim o volume total de 4,87 m3/s  é referente a 28 municípios da 

UGRHI  (82% do total).  

A utilização de águas superficiais é realizada por vinte e um municípios (62% do 

total) dos quais  quatorze fazem uso de captação exclusivamente superficial. O 
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abastecimento exclusivamente por água subterrânea é realizado por sete municípios 

(20% do total). Seis municípios não apresentaram dados relativos aos mananciais: 

Alambari, Alumínio, Ibiúna, Laranjal Paulista, Pereiras, Piedade (18% do total). Desse 

modo, a  demanda total de 2,22m3/s de água utilizada na Bacia, refere-se a apenas 16 

municípios (47% do total); o restante não enviou os dados.  

 
Quadro 7.24 - Consumo de água para abastecimento 
público – Prefeituras Municipais 

Manancial Demanda(m3/s) Porcentagem 
(%) 

Superficial 1,97 89 
Subterrâneo 0,25 11 

TOTAL 2,22 100 
Fonte: Prefeituras Municipais 

  

O Quadro 7.25 apresenta a relação de utilização de cada manancial e número de 

poços ou captações por município da UGRHI. 

 
Quadro 7.25 - Uso público nos municípios da UGRHI 

Manancial (%) Quantidade 
N° Município Operação

Superficial Subterrâneo Captações Poços 

1 Alambari Sabesp - - -  

2 Alumínio  - - -  

3 Anhembi Sabesp 100  1  

4 Araçariguama Sabesp 100  1  

5 Araçoiaba da Serra Sabesp 100  1  

6 Bofete Sabesp 100  1  

7 Boituva Sabesp 95  1 1 

8 Botucatu Sabesp 100  1  

9 Cabreúva Sabesp 97,8 2,2 2 1 

10 Capela do Alto Sabesp  100  9 

11 Cerquilho Prefeitura 100  1  

12 Cesário Lange Sabesp  100  10 

13 Conchas Sabesp 100  1  

14 Ibiúna Sabesp - -   

15 Iperó + Distritos - 80 20 1 6 

16 Itu Prefeitura 99,9 0,01 7 5 
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Manancial (%) Quantidade 
N° Município Operação

Superficial Subterrâneo Captações Poços 

17 Jumirim Prefeitura  100  3 

18 Laranjal Paulista - - -   

19 Mairinque Prefeitura 54 46 2 13 

20 Pereiras - - -   
continua... 

 
Quadro 7.25 - Uso público nos municípios da UGRHI 

Manancial (%) Quantidade 
N° Município Operação

Superficial Subterrâneo Captações Poços 

21 Piedade - - -   

22 Porangaba Sabesp 100  1  

23 Porto Feliz Prefeitura 99 1 1 2 

24 Quadra Sabesp  100  2 

25 Salto Prefeitura 100  3  

26 Salto de Pirapora Sabesp 100  2  

27 São Roque Sabesp 100  2  

28 Sarapuí Sabesp 100   3 

29 Sorocaba Prefeitura 97 3 2 4 

30 Tatuí Sabesp 95 5   

31 Tietê Prefeitura  100  20 

32 Torre de Pedra Sabesp 100    

33 Vargem Grande Paulista Sabesp  100  2 

34 Votorantim Prefeitura 100  5  

 TOTAL     36 81 
 
 

 O Quadro 7.26, a seguir, apresenta as informações de cada captação cadastrada. 

A quantidade de derivações superficiais para o uso público totaliza 36 pontos,  com 

captação total de 4,9 m3/s, valor que foi obtido através da soma de todas as vazões de 

cada manancial. Nota-se que a captação total apresentada no QUADRO 7.21 (4,49 m3/s)  

difere deste valor. Ambas foram obtidas nos questionários respondidos pelas Prefeituras 

Municipais, por meio de informações diferentes, como já citado anteriormente. 

 
Quadro 7.26 - Captações superficiais para uso público. 

Município Manancial Captação 
m³/s 

Anhembi Córrego água do Tanque 0,01365 
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Município Manancial Captação 
m³/s 

Aracariguama Ribeirão do Colégio 0,028 

Araçoiaba da Serra Rio Pirapora 0,06224 

Bofete Represa Municipal 0,016 

Boituva Rio Sarapuí 0,1298 

Botucatu Rio Pardo 0,386 

Ribeirão Piray 0,075 
Cabreúva 

Ribeirão Cabreuva 0,02 
continua... 

Município Manancial Captação 
m³/s 

Cerquilho Rio Sorocaba 0,117 

Conchas Rio do Peixe 0,033 

Iperó Rio Sarapuí 0,14 

Taquaral 0,23 

Braiaiá 0,12 

Gomes 0,05 

São José 0,01 

Itaim 0,1 

Varejão 0,05 

Itu 

Varejão 0,04 

Represa do Fiscal 0,048 
Mairinque 

Represa do Carvalhal 0,01 

Porangaba ---- 0,026 

Porto Feliz Rio Avecuia  0,11 

Córrego Piraí  0,095 

Buru   0,07 Salto  

Conceição 0,03 

Córrego Santo Antônio 0,03 
Salto de Pirapora 

Rio Pirapora 0,1 

Rio Sorocamirim 0,12 
São Roque 

Córrego Ponte Lavrada e Conguera 0,04 

Represa Itupararanga 1,85 
Sorocaba  

Ribeirão Pirajibu Mirim 0,25 
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Município Manancial Captação 
m³/s 

Rio Sorocaba  0,35 

Rio Ipanema das Pedras- Barragem 
Ipaneminha  

0,033 

Ribeirão Cubatão   0,017 

Rio Sorocaba  0,069 

Votorantim 

Rio Sorocaba  0,076 

TOTAL   4,9 
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Em relação à água subterrânea, foram identificados 81 poços, com captação total de 

0,527m3/s  segundo dados obtidos nos questionários municipais.  

O Quadro 7.27 relaciona a quantidade de poços e a captação total por aqüífero, 

segundo as Prefeituras Municipais.  

 
Quadro 7.27 - Quantidade de poços cadastrados 
utilizados para o abastecimento público e captação total 
por aqüífero, da UGRHI 10. 

Aqüífero Quantidade 
Total de poços 

Captação 
Total (m3/s) 

Cristalino  15 0,077 
Tubarão 32 0,291 
Sem Informação 34 0,159 

TOTAL 81 0,527 

Verifica-se que a ausência de informações resulta em diferenças em relação à 

captação total mostrada no Quadro 7.26 fornecida pelos municípios e a captação dos 

aqüíferos (Quadro 7.27), obtida através da soma das vazões captadas de todos os 

aqüíferos da UGRHI 10 (Quadro 7.28). 

Outra forma importante de uso público dos recursos hídricos são os lançamentos 

de esgotos domésticos. Segundo questionário enviado pelas Prefeituras Municipais, vinte 

e sete municípios da UGRHI possuem rede de coleta de esgotos, os municípios de 

Alambari, Alumínio, Ibiúna, Laranjal Paulista, Pereiras, Piedade e Tatuí não possuem  

informação.  

A vazão total cadastrada no banco de dados do IPT,2005  é igual a 1,51 m3 /s, 

compreendendo apenas 47% dos municípios da UGRHI. 

Utilizando-se os dados dos questionários fornecidos pelas Prefeituras, as vazões 

lançadas nos municípios foram estimadas multiplicando-se a população atendida pela 

rede de esgotos, pelo consumo de água per capita e pelo fator de correlação de 0,8. Para 

os municípios que não dispunham do consumo per capita foi adotado o valor médio 

calculado para a UGRHI que é de 152L/habitante/dia. A vazão total lançada resultou em 

1,52 m3/s. sendo referente a 18 municípios (53% do total), os outros 47% da UGRHI, não 

forneceram dados suficientes para se calcular o lançamento. 
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Quadro 7.28 - Captações subterrâneas para uso público 

Município LOCAL Captação 
(m³/s) Aquifero  

Boituva Vale do Sol 0,004   

Cidade Jardim 0,006 TubarãoPorto Feliz  
Caic 0,004 Tubarão
Sítio Boa Vista 0,014 Tubarão
Rua Vila Nova 0,014 Tubarão
R. Augusta de Almeida,100 0,019 Tubarão
R. Sete de Setembro 0,019 Tubarão
R.  Fco. Assis Madeira 0,022 Tubarão
Rod. Mal. Rondon, km 159 0,008 Tubarão
Estrada de Represa 0,003 Tubarão
R. dos Expedicionários,166 0,003 Tubarão
R. Ysuf Kalil Awad 0,006 Tubarão
R. Erasmo D. Foltras, 100 0,011 Tubarão
Jd. S. Francisco – Bojuí 0,011 Tubarão
R. Salim Miguel Lúlia 0,011 Tubarão
Av. Brasil 0,008 Tubarão
R. Pe. Teodoro Bibiano 0,017 Tubarão
R. Benedito de Almeida 0,006 Tubarão
Av. dos Ipês 0,003 Tubarão
Av. José Vidotto 0,008 Tubarão
Jd. Brasil – CDHU 0,025 Tubarão
Distrito Industrial 0,008 Tubarão

Tietê  

Bairro Sete Fogões 0,006 Tubarão
Sede (7 poços) 0,036  
Bairro Iperó 0,002  Capela do Alto 
Distrito Iperó 0,006  
5 poços sede 0,034  
1 poço Torninos 0,001  
1 Campininha 0,002  

Cesário Lange  

3 Faz Velha 0,004  
Baggia 0,003 Tubarão
Juma 0,005  Jumirim 
Campo 0,003  
P1 0,006  Quadra 
P2 0,008  
R Loence Pinheiros 0,012  
R Dr. Cerquira César 0,011  Sarapuí  
Bairro Cocais 0,002  
P4 0,013 Tubarão
P6 0,003 TubarãoIperó  
P7 0,003 Tubarão

Bacaetava  (Distrito Iperó) P1 0,004 Tubarão
P3 0,005  George Oeterer (Distrito Iperó) 
P4 0,008  

continua... 
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Município LOCAL Captação 
(m³/s) Aquifero  

P1 – ETA Cruzeiro 0,004 Fraturado
P2 – Jardim Cruzeiro 0,004 Fraturado
P3 – ETA Cruzeiro 0,006 Fraturado
P4 – 3 Lagoinha 0,004 Fraturado
P5 – Distrito Industrial 0,004 Fraturado
P6 – Sorocabana 0,006 Fraturado
P7 – Sorocabana 0,006 Fraturado
P7A – Sorocabana 0,011 Fraturado
P9 – Jardim D’ Oeste 0,004 Fraturado
P10 – Nova Mairinque 0,004 Fraturado
P11 – Jardim Cristiane 0,001 Fraturado
P14 – Horto Florestal 0,011 Fraturado

Mairinque 

P16 – Jardim Vitória 0,004 Fraturado
Av Bandeirantes 0,012 Tubarão
Vila Bom Jesus 0,003 Tubarão
Recanto Jataí 0,005 Tubarão

Sorocaba 

Itavuvú 0,010 Tubarão
Cabreúva Bananal 0,001  

P1 Sistema Fubaleiro 0,004 Tubarão
P2 Bairro Progresso 0,002 
P3 Jardim Paraíso I 0,004 
P4 Bairro Sete Quedas 0,001 

Itu  

P5 Bairro Sete Quedas 0,001 
Rua Haroldo Lody, 20 0,006 CristalinoVargem Grande  
Praça dos Geoógrafos 0,003 Cristalino

Total   0,527   
 

 

O Quadro 7.29 resume as demandas cadastradas e estimadas. 

 
Quadro 7.29 - Lançamentos de esgotos da rede 
pública na UGRHI 10 

Vazões lançadas (m3/s) 
Cadastrada 
(IPT,2005) 

Estimada 
Questionário 

1,51 1,52 
 

7.2.2 Uso Industrial 

Foram identificadas cinqüenta e duas captações superficiais para uso industrial, 

sessenta e quatro lançamentos e cento e cinqüenta e seis  poços na UGRHI. O 

Quadro 7.30 resume as demandas obtidas. Cabem neste caso, as mesmas observações 
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sobre a disponibilidade de informações e demandas reais destacadas no item anterior. 

Sessenta usuários (18% do total) não apresentaram informações sobre demanda.   

 
Quadro 7.30 - Demandas industriais cadastradas na UGRHI 

Uso Industrial Quantidade de 
usuários Demandas (m3/s) 

Captações superficiais  52 2,22 
Lançamentos  66 1,48 

Poços  212 0,54 

TOTAL 330 4,24 
 

7.2.3 Demanda de Água para a Irrigação  

A demanda de água para a irrigação na UGRI DAIA 10 foi estimada por meio da 

avaliação da necessidade de água das culturas de valor econômico, atualmente 

cultivadas em regime de irrigação, e do total de áreas irrigadas por município que 

possuem terras dentro dos limites da UGRHI 10. Para essa estimativa foi adotado a 

seguinte equação: 

DAI = (área irrigada) X (vazão teórica do sistema de irrigação) 

Ai = (número de equipamentos de irrigação) x (área cultivada) 

Os totais de áreas irrigadas de cada município (Tabela 2) que compõe a UGRHI 

10 foram obtidos no Censo Agropecuário 1995/1996 do IBGE (pesquisado no site 

www.ibge.gov.br, em 15/03/2004). 

O Censo Agropecuário 1995/1996 do IBGE, não apresenta dados de irrigação 

para os municípios de Quadra, Votorantim e Pirapora do Bom Jesus. Assim, o total de 

áreas irrigadas destes município foi estimadoo utilizando-se os dados do Levantamento 

das Unidades de Produção Agrícola (LUPA), executado pela Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI). 

Para os municípios de Jumirim e Itapevi não há dados de irrigação em nenhuma 

das duas fontes acima citadas. 

Há municípios que possuem terras em duas ou mais Sub-bacias da UGRHI 10. 

Também, tem-se o fato de que alguns municípios têm somente parte de suas terras 

dentro dos limites da UGRHI 10. 
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Contudo, os dados de irrigação, tanto do Censo Agropecuário do IBGE como do 

LUPA, não estão georreferenciados, ou seja, não permitem a avaliação de localização 

exata da área irrigada no município. 

Assim tendo em vista estimar quanto do total de área irrigada de um determinado 

município está numa dada Sub-bacia da UGRHI 10 adotou-se como critério: distribuir o 

total de área irrigada do município de interesse proporcionalmente à quantidade da área 

do município, em relação à área total do município que pertence à Sub-bacia estudada. 

Por exemplo: o município de Boituva, com uma área total de 249 km², apresenta 

94,26, 79,13 e 80,78 km² desta área total nas Sub-bacias 2, 3 e 4, respectivamente. Ou 

seja, em termos de porcentagem isso equivale a dizer que 37, 31 e 32% da área total de 

Boituva encontram-se nas Sub-bacias 2, 3 e 4, respectivamente. Sendo o total de área 

irrigada neste município igual a 1,04 km², tem-se que 0,38; 0,32 e 0,34 km² de áreas 

irrigadas do município de Boituva estão situadas nas Sub-bacias 2, 3 e 4, 

respectivamente. 

Desta maneira, foram estimadas as áreas irrigadas nos munícípios que compõem 

a UGRHI 10, conforme a divisão em Sub-bacias, as quais são apresentadas na 

Tabela 7.1. 

Na Tabela 7.2 apresentam se os totais de áreas irrigadas por Sub-bacias da 

UGRHI 10. 

 

Tabela 7.1- Total de áreas irrigadas por sub-bacia da UGRHI 10. 

SUB-BACIA 
ÁREA 

IRRIGADA 

Número Nome (km²) (ha) 

1 Médio Tietê Inferior 36,22 3.622 

2 Médio Tietê Médio 12,94 1.294 

3 Baixo Sorocaba 84,13 8.413 

4 Médio Sorocaba 9,44 944 

5 Médio Tietê Superior 27,85 2.785 

6 Alto Sorocaba 53,92 5.392 
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TOTAL DE ÁREA IRRIGADA NA UGRHI 10 224,50 22.450 
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Tabela 7.2- Áreas totais dos municípios irrigadas por su-bacia. 

Su
b-

ba
ci

a 

Município 
Área do 

município na 
Sub-bacia (km²) 

Área Total do 
município (km²) 

Area do 
município na 

sub-bacia 
(%) 

Total de área 
irrigada no 
município 

(km²) 

Área irrigada 
do município 
na sub-bacia

(km²) 

Anhembi 660,47 736,43 89,69 2,49 2,23 

Araçariguama      

Barra Bonita 46,83 150,17 31,19 0,34 0,11 

Bofete 478,35 653,34 73,22 0,15 0,11 

Botucatu 811,01 1.482,80 54,69 6,76 3,70 

Conchas 472,59 468,25 100,00 0,1 0,10 

Dois Córregos 48,49 632,55 7,67 0,23 0,02 

Igaraçu Tietê 27,94 96,6 28,92 0,04 0,01 

Laranjal 
Paulista 197,64 387,89 50,95 1,15 0,59 

Mineiros do 
Tietê 127,00 211,9 59,94 1,42 0,85 

Pereiras 225,90 222,14 100,00 0,27 0,27 

Piracicaba 345,65 1.368,37 25,26 14,13 3,57 

Porangaba 261,39 266,72 98,00 0,08 0,08 

São Manuel 31,29 98,94 31,62 0,02 0,01 

Saltinho 387,52 651,11 59,52 41,13 24,48 

1 
(M

éd
io

 T
ie

tê
 In

fe
rio

r)
 

Tietê 24,79 405,63 6,11 1,5 0,09 

Boituva 94,26 249 37,86 1,04 0,39 

Cerquilho 32,12 127,73 25,14 0,3 0,08 

Jurumim 16,91 56,73 29,82 - - 

Laranjal 
Paulista 18,77 387,89 4,84 1,15 0,06 

Porto Feliz 474,69 556,54 85,29 12,34 10,53 

Rafard 46,41 121,79 38,11 0,84 0,32 

Saltinho 41,17 98,94 41,61 0,84 0,35 

Sorocaba 5,79 449,12 1,29 1,55 0,02 

Tietê 293,89 405,63 72,45 1,5 1,09 

2 
(M

éd
io

 T
ie

tê
 M

éd
io

) 

Torre de 
Pedra 71,21 71,12 100,00 0,1 0,10 
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continua... 
 

Su
b-

ba
ci

a 

Município 
Área do 

município na 
Sub-bacia 

(km²) 

Área Total do 
município 

(km²) 

Area do 
município na 
sub-bacia (%) 

Total de área 
irrigada no 
município 

(km²) 

Área irrigada 
do município 
na sub-bacia 

(km²) 

Araçariguam
a 146,01 146,31 100,00 0,79 0,79 

Cabreúva 142,35 259,82 54,79 1,22 0,67 

Cajamar 10,73 128,36 8,36 0,03 0,00 

Elias Fausto 102,40 201,47 50,83 28,9 14,69 

Indaiatuba 51,85 310,55 16,70 12,71 2,12 

Itu 51,85 310,55 16,70 12,71 2,12 

Jundiaí 2,19 91,36 2,40 - - 

Mairimque 489,86 640,04 76,54 7,8 5,97 

Porto Feliz 46,41 431,94 10,74 0,04 0,004 

Pirapora do 
Bom Jesus 45,85 209,73 21,86 1,37 0,30 

Salto 30,88 110,91 27,85 0 0,00 

5 
(M

éd
io

 T
ie

tê
 S

up
er

io
r)

 

São Roque 53,52 556,54 9,62 12,34 1,19 

Alambari 158,44 159,2 99,52 3,58 3,56 

Araçoiaba da 
Serra 170,37 255,54 66,67 1,1 0,73 

Boituva 79,13 249 31,78 1,04 0,33 

Capela do 
alto 164,24 169,97 96,63 8,25 7,97 

Cerquilho 93,40 127,73 73,12 0,3 0,22 

Cesário 
Lange 190,89 190,2 100,00 4,50 4,50 

Iperó 15,64 170,94 9,15 0,73 0,07 

Itapetininga 194,71 1.792,03 10,87 53,55 5,82 

Jumirim 39,46 56,73 69,56 - - 

Laranjal 
Paulista 171,94 387,89 44,33 1,15 0,51 

Pereira 463,45 745,52 62,16 78,59 48,86 

Piedade 61,29 682,4 8,98 0,04 0,00 

Pilar do Sul 201,49 205,03 98,27 2,542 2,50 

Quadra 254,20 280,3 90,69 4,21 3,82 

Salto de 
Pirapora 272,74 354,44 76,95 1,48 1,14 

3 
(B

ai
xo

 S
or

oc
ab

a)
 

Sarapuí 524,04 524,18 100,00 4,08 4,08 



IPT 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Relatório Técnico no 80 401-227 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 Tatuí 4,28 183,99 2,33 0,9322 0,02 

continua... 
 

Su
b-

ba
ci

a 

Município 
Área do 

município na 
Sub-bacia 

(km²) 

Área Total do 
município 

(km²) 

Area do 
município na 
sub-bacia (%) 

Total de área 
irrigada no 
município 

(km²) 

Área irrigada 
do município 
na sub-bacia 

(km²) 

Alumínio 66,15 83,72 79,01 3,59 2,84 

Araçoiaba da 
Serra 84,40 255,54 33,03 1,1 0,36 

Boituva 80,78 249 32,44 1,04 0,34 

Capela do 
alto 4,21 169,97 2,48 8,25 0,20 

Iperó 152,75 170,94 89,36 0,73 0,65 

Itu 75,52 640,04 11,80 7,8 0,92 

Mairimque 114,84 209,73 54,76 1,37 0,75 

Porto Feliz 34,15 556,54 6,14 12,34 0,76 

Salto de 
Pirapora 27,22 280,3 9,71 4,21 0,41 

Sorocaba 443,17 449,12 98,68 1,55 1,53 

4 
(M

éd
io

 S
or

oc
ab

a)
 

Votorantim 133,93 183,99 72,79 0,9322 0,68 

Alumínio 14,92 83,72 17,83 3,58 0,64 

Cotia 81,48 323,83 25,16 3,29 0,83 

Ibiúna 570,58 1.059,65 53,85 90,53 48,75 

Mairimque 51,50 209,73 24,55 1,37 0,34 

Piedade 15,21 745,52 2,04 78,59 1,60 

São Roque 112,74 307,55 36,66 3,21 1,18 

Vargem 
Grande 
Paulista 31,78 

33,52 

94,82 0,36 0,34 

6 
(A

lto
 S

or
oc

ab
a)

 

Votorantim 47,36 183,99 25,74 0,9322 0,24 
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7.2.3.1 Vazão Teórica 

A vazão teórica contínua ou dotação de rega, ou seja, a quantidade de água 

necessária à planta, só depende do clima e da espécie vegetal. Porém, ao se fornecer 

água em uma lavoura deve-se contabilizar as perdas envolvidas no processo de 

condução, distribuição e aplicação de água, bem como no manejo da irrigação. 

Assim, a vazão teórica contínua ou dotação de rega pode ser estimada pela 

seguinte equação: 

0001389,0.
.
.

20
ic

pr

EFEF
KcETq

=  

em que: q20 é a vazão teórica contínua, em m3/s/ha, para um período de 20 horas/dia; 

ETpr, a evapotranspiração de projeto; Kc, o coeficiente de cultura médios anual 

(DORENBOOS e KASSAM, 1979); EFc e EFi, as eficiências de condução e do método de 

irrigação, respectivamente. 

Na Tabela 7.3 são apresentados as eficiências de condução (EFc) e do método de 

irrigação (EFi) dos sistemas de irrigação, que serão adotados nos cálculos das vazões 

teóricas. 
Tabela 7.3 - Eficiências de condução (EFc) e do método de irrigação (EFi) dos 

sistemas de irrigação. 

 
Tipo de equipamento de 

irrigação EFc EFi 

Conjunto irrigação pivot central 0,97 
0,70 (LA = 25 mm; ETo até 5 mm/dia; 

2 < vento < 4,5m/s 

Conjunto irrigação gotejamento/ 

microaspersão 
0,97 0,85 

Conjunto irrigação 

autopropelido 
0,97 0,70 

Conjunto irrigação convencional 0,97 
0,65 (LA = 25 mm; ETo até 5 mm/dia; 2 < 

vento < 4,5m/s 
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Conforme consta no Manual de Irrigação, o período contínuo para determinação 

dessa vazão é de 20 horas, pois no Brasil, há uma diferenciação da tarifa de energia 

elétrica para irrigação com redução em até 10 vezes nos custos relativos ao componente 

consumo (kwatt/h), desde que a operação das motobombas do conjunto de irrigação 

ocorram fora do horário de “ponta”. 

A relação entre a evapotranspiração real (ETr) de uma cultura e a 

evapotranspiração de referência (ETo) é o coeficiente de cultura (Kc). A multiplicação do 

coeficiente de cultura pela evapotranspiração de referência fornece a Evapotranspiração 

real (ETR) ou máxima da cultura (ETm). 

Os valores destas Evapotranspirações máximas das culturas (mm), para os 

períodos do ano caracterizados pelo deficit hídrico, determinam em uma primeira 

aproximação a necessidade de água das plantas, que deve ser reposta por irrigação. 

O valor da Evapotranspiração de Projeto (ETpr), estimado para uma probabilidade 

de ocorrência de 75%, pode ser obtido pelo valor médio entre a evapotranspiração 

máxima diária da série de dados. 

A Evapotranspiração de Projeto (ETpr) para a região da Sub-bacia 1 (Médio Tietê 

Superior) foi estimada por meio das Evapotranspirações Potenciais (ETo) apresentadas 

nos balanços hídricos elaborados por Sentelhas et al. (1999) para os municípios de 

Anhembi e Conchas 

Tabela 7.4 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Anhembi, SP. 

Mês 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC
(mm) 

Janeiro 24,5 223,0 125,05 97,9 0,0 100,00 0,00 125,1 0,0 97,9 

Fevereiro 24,7 196,0 116,09 79,9 0,0 100,00 0,00 116,1 0,0 79,9 

Março 24,1 154,0 115,86 38,1 0,0 100,00 0,00 115,9 0,0 38,1 

Abril 21,9 59,0 83,47 -24,5 -24,5 78,30 -21,70 80,7 2,8 0,0 

Maio 19,6 49,0 61,93 -12,9 -37,4 68,80 -9,50 58,5 3,4 0,0 

Junho 18,2 44,0 47,79 -3,8 -41,2 66,24 -2,56 46,6 1,2 0,0 

Julho 18,1 29,0 48,32 -19,3 -60,5 54,60 -11,64 40,6 7,7 0,0 

Agosto 19,8 31,0 62,26 -31,3 -91,8 39,94 -14,66 45,7 16,6 0,0 

Setembro 21,2 54,0 75,33 -21,3 -113,1 32,27 -7,67 61,7 13,7 0,0 
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Outubro 22,4 122,0 94,46 27,5 -51,4 59,81 27,54 94,5 0,0 0,0 

Novembro 23,2 114,0 105,07 8,9 -37,5 68,74 8,93 105,1 0,0 0,0 

Dezembro 23,8 168,0 119,61 48,4 0,0 100,00 31,26 119,6 0,0 17,1 

TOTAIS 261,5 1243,0 1055,26 187,7  869 0,00 1009,9 45,4 233,1

MÉDIAS 21,8 103,6 87,94 15,6  72,4  84,2 3,8 19,4 
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Tabela 7.5 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Conchas, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 

ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 25,0 201,0 131,13 69,9 0,0 100,00 0,00 131,1 0,0 69,9 

Fevereiro 25,2 180,0 121,73 58,3 0,0 100,00 0,00 121,7 0,0 58,3 

Março 24,6 114,0 121,35 -7,4 -7,4 92,91 -7,09 121,1 0,3 0,0 

Abril 22,3 60,0 86,15 -26,2 -33,5 71,53 -21,38 81,4 4,8 0,0 

Maio 19,9 51,0 62,84 -11,8 -45,3 63,55 -7,99 59,0 3,9 0,0 

Junho 18,6 32,0 48,99 -17,0 -62,3 53,62 -9,93 41,9 7,1 0,0 

Julho 18,4 19,0 48,84 -29,8 -92,2 39,78 -13,83 32,8 16,0 0,0 

Agosto 20,1 31,0 63,19 -32,2 -124,4 28,83 -10,95 41,9 21,2 0,0 

Setembro 21,5 56,0 76,72 -20,7 -145,1 23,44 -5,40 61,4 15,3 0,0 

Outubro 22,7 144,0 96,51 47,5 -34,4 70,92 47,49 96,5 0,0 0,0 

Novembro 23,6 96,0 108,77 -12,8 -47,1 62,42 -8,50 104,5 4,3 0,0 

Dezembro 24,3 182,0 125,31 56,7 0,0 100,00 37,58 125,3 0,0 19,1 

TOTAIS 266,2 1166,0 1091,53 74,5  807 0,00 1018,7 72,8 147,3

MÉDIAS 22,2 97,2 90,96 6,2  67,3  84,9 6,1 12,3 

 
A Evapotranspiração de Projeto (ETpr) para a região da Sub-bacia 2 (Médio Tietê 

Médio) foi estimada por meio das Evapotranspirações Potenciais (ETP) apresentados nos 

balanços hídricos elaborados por Sentelhas et al. (op. cit) para os municípios de Boituva, 

Cerquilho e Tietê. 

A Evapotranspiração de Projeto (ETpr) para a região da Sub-bacia 3 (Baixo 

Sorocaba) foi estimado por meio das Evapotranspirações Potenciais (ETP) apresentadas 

nos balanços hídricos elaborados por Sentelhas et al. (op. cit) para os municípios de 

Laranjal Paulista, Cesário Lange, Salto de Pirapora e Tatuí. 
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Tabela 7.6 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Boituva, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 

ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 23,8 203,0 118,51 84,5 0,0 100,00 0,00 118,5 0,0 84,5 

Fevereiro 24,0 174,0 109,86 64,1 0,0 100,00 0,00 109,9 0,0 64,1 

Março 23,4 129,0 109,81 19,2 0,0 100,00 0,00 109,8 0,0 19,2 

Abril 21,1 60,0 78,84 -18,8 -18,8 82,82 -17,18 77,2 1,7 0,0 

Maio 18,7 43,0 58,18 -15,2 -34,0 71,16 -11,66 54,7 3,5 0,0 

Junho 17,3 37,0 45,02 -8,0 -42,0 65,68 -5,48 42,5 2,5 0,0 

Julho 17,1 33,0 44,90 -11,9 -53,9 58,31 -7,37 40,4 4,5 0,0 

Agosto 18,7 27,0 57,00 -30,0 -83,9 43,20 -15,11 42,1 14,9 0,0 

Setembro 20,2 54,0 69,69 -15,7 -99,6 36,92 -6,27 60,3 9,4 0,0 

Outubro 21,4 106,0 87,24 18,8 -58,5 55,69 18,76 87,2 0,0 0,0 

Novembro 22,3 107,0 97,96 9,0 -43,5 64,73 9,04 98,0 0,0 0,0 

Dezembro 23,0 161,0 112,52 48,5 0,0 100,00 35,27 112,5 0,0 13,2 

TOTAIS 251,0 1134,0 989,53 144,5  879 0,00 953,0 36,6 181,0

MÉDIAS 20,9 94,5 82,46 12,0  73,2  79,4 3,0 15,1 

 
Tabela 7.7 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Cerquilho, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 

ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,3 205,0 123,40 81,6 0,0 100,00 0,00 123,4 0,0 81,6 

Fevereiro 24,5 177,0 114,46 62,5 0,0 100,00 0,00 114,5 0,0 62,5 

Março 23,9 132,0 114,31 17,7 0,0 100,00 0,00 114,3 0,0 17,7 

Abril 21,6 49,0 81,75 -32,7 -32,7 72,07 -27,93 76,9 4,8 0,0 

Maio 19,2 45,0 60,08 -15,1 -47,8 61,99 -10,09 55,1 5,0 0,0 

Junho 17,8 38,0 46,39 -8,4 -56,2 56,99 -4,99 43,0 3,4 0,0 

Julho 17,6 31,0 46,27 -15,3 -71,5 48,92 -8,07 39,1 7,2 0,0 

Agosto 19,3 28,0 59,62 -31,6 -103,1 35,66 -13,26 41,3 18,4 0,0 

Setembro 20,7 53,0 72,14 -19,1 -122,2 29,45 -6,21 59,2 12,9 0,0 

Outubro 21,9 122,0 90,48 31,5 -49,5 60,97 31,52 90,5 0,0 0,0 

Novembro 22,8 114,0 101,74 12,3 -31,2 73,23 12,26 101,7 0,0 0,0 

Dezembro 23,5 176,0 116,99 59,0 0,0 100,00 26,77 117,0 0,0 32,2 

TOTAIS 257,1 1170,0 1027,62 142,4   839 0,00 975,9 51,7 194,1 
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MÉDIAS 21,4 97,5 85,64 11,9   69,9   81,3 4,3 16,2 

 

Tabela 7.8 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Tietê, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,5 180,0 125,57 54,4 0,0 100,00 0,00 125,6 0,0 54,4 

Fevereiro 24,8 158,0 117,65 40,4 0,0 100,00 0,00 117,6 0,0 40,4 

Março 24,2 120,0 117,48 2,5 0,0 100,00 0,00 117,5 0,0 2,5 

Abril 21,9 57,0 84,01 -27,0 -27,0 76,33 -23,67 80,7 3,3 0,0 

Maio 19,2 57,0 59,45 -2,5 -29,5 74,48 -1,85 58,9 0,6 0,0 

Junho 17,7 51,0 45,17 5,8 -21,9 80,32 5,83 45,2 0,0 0,0 

Julho 17,6 37,0 45,65 -8,7 -30,6 73,66 -6,66 43,7 2,0 0,0 

Agosto 19,3 32,0 59,01 -27,0 -57,6 56,23 -17,43 49,4 9,6 0,0 

Setembro 20,8 66,0 72,42 -6,4 -64,0 52,73 -3,50 69,5 2,9 0,0 

Outubro 22,1 117,0 91,95 25,0 -25,1 77,78 25,05 92,0 0,0 0,0 

Novembro 23,2 118,0 105,66 12,3 -10,4 90,12 12,34 105,7 0,0 0,0 

Dezembro 23,8 175,0 120,22 54,8 0,0 100,00 9,88 120,2 0,0 44,9 

TOTAIS 259,1 1168,0 1044,23 123,8  982 0,00 1025,8 18,4 142,2

MÉDIAS 21,6 97,3 87,02 10,3  81,8  85,5 1,5 11,9 

 
Tabela 7.9 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Laranjal Paulista, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,8 216,0 128,70 87,3 0,0 100,00 3,68 128,7 0,0 83,6 

Fevereiro 25,0 194,0 119,46 74,5 0,0 100,00 0,00 119,5 0,0 74,5 

Março 24,4 125,0 119,18 5,8 0,0 100,00 0,00 119,2 0,0 5,8 

Abril 22,1 53,0 84,82 -31,8 -31,8 72,75 -27,25 80,3 4,6 0,0 

Maio 19,7 42,0 62,02 -20,0 -51,8 59,55 -13,20 55,2 6,8 0,0 

Junho 18,4 39,0 48,42 -9,4 -61,3 54,20 -5,35 44,4 4,1 0,0 

Julho 18,2 25,0 48,28 -23,3 -84,5 42,94 -11,26 36,3 12,0 0,0 

Agosto 19,9 24,0 62,36 -38,4 -122,9 29,26 -13,68 37,7 24,7 0,0 

Setembro 21,3 47,0 75,60 -28,6 -151,5 21,98 -7,28 54,3 21,3 0,0 

Outubro 22,5 117,0 94,97 22,0 -82,1 44,01 22,03 95,0 0,0 0,0 

Novembro 23,3 102,0 105,76 -3,8 -85,8 42,39 -1,63 103,6 2,1 0,0 
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Dezembro 24,1 177,0 123,07 53,9 -3,7 96,32 53,93 123,1 0,0 0,0 

TOTAIS 263,7 1161,0 1072,64 88,4  763 0,00 997,0 75,6 164,0

MÉDIAS 22,0 96,8 89,39 7,4  63,6  83,1 6,3 13,7 

 

Tabela 7.10 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Cesário Lange, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,2 211,0 122,58 88,4 0,0 100,00 0,00 122,6 0,0 88,4 

Fevereiro 24,3 180,0 112,55 67,4 0,0 100,00 0,00 112,6 0,0 67,4 

Março 23,7 135,0 112,43 22,6 0,0 100,00 0,00 112,4 0,0 22,6 

Abril 21,4 47,0 80,52 -33,5 -33,5 71,52 -28,48 75,5 5,0 0,0 

Maio 19,0 45,0 59,25 -14,3 -47,8 62,02 -9,50 54,5 4,8 0,0 

Junho 17,6 42,0 45,78 -3,8 -51,6 59,72 -2,30 44,3 1,5 0,0 

Julho 17,4 34,0 45,66 -11,7 -63,2 53,15 -6,57 40,6 5,1 0,0 

Agosto 19,1 30,0 58,79 -28,8 -92,0 39,85 -13,29 43,3 15,5 0,0 

Setembro 20,5 54,0 71,09 -17,1 -109,1 33,59 -6,26 60,3 10,8 0,0 

Outubro 21,7 130,0 89,11 40,9 -29,5 74,48 40,89 89,1 0,0 0,0 

Novembro 22,6 105,0 100,16 4,8 -23,2 79,32 4,84 100,2 0,0 0,0 

Dezembro 23,3 173,0 115,13 57,9 0,0 100,00 20,68 115,1 0,0 37,2 

TOTAIS 254,8 1186,0 1013,05 172,9  874 0,00 970,4 42,7 215,6

MÉDIAS 21,2 98,8 84,42 14,4  72,8  80,9 3,6 18,0 

 

Tabela 7.11 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Salto de Pirapora. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,4 151,0 124,92 26,1 -120,3 30,02 26,08 124,9 0,0 0,0 

Fevereiro 24,6 121,0 115,80 5,2 -104,4 35,22 5,20 115,8 0,0 0,0 

Março 24,0 85,0 115,55 -30,5 -134,9 25,95 -9,27 94,3 21,3 0,0 

Abril 21,6 35,0 81,68 -46,7 -181,6 16,27 -9,68 44,7 37,0 0,0 

Maio 19,2 45,0 59,93 -14,9 -196,5 14,01 -2,26 47,3 12,7 0,0 

Junho 17,8 29,0 46,22 -17,2 -213,7 11,80 -2,22 31,2 15,0 0,0 

Julho 17,6 33,0 46,08 -13,1 -226,8 10,35 -1,45 34,4 11,6 0,0 

Agosto 19,2 30,0 58,70 -28,7 -255,5 7,77 -2,58 32,6 26,1 0,0 
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Setembro 20,6 47,0 71,20 -24,2 -279,7 6,10 -1,67 48,7 22,5 0,0 

Outubro 21,8 85,0 89,49 -4,5 -284,2 5,83 -0,27 85,3 4,2 0,0 

Novembro 22,8 74,0 101,87 -27,9 -312,1 4,41 -1,42 75,4 26,5 0,0 

Dezembro 23,6 107,0 118,45 -11,4 -323,5 3,93 -0,48 107,5 11,0 0,0 

TOTAIS 257,2 842,0 1029,89 -187,9  172 0,00 842,0 187,9 0,0 

MÉDIAS 21,4 70,2 85,82 -15,7  14,3  70,2 15,7 0,0 

Tabela 7.12 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Tatuí, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,4 202,0 125,53 76,5 0,0 100,00 0,00 125,5 0,0 76,5 

Fevereiro 24,7 162,0 117,13 44,9 0,0 100,00 0,00 117,1 0,0 44,9 

Março 24,0 151,0 115,98 35,0 0,0 100,00 0,00 116,0 0,0 35,0 

Abril 21,5 56,0 81,59 -25,6 -25,6 77,43 -22,57 78,6 3,0 0,0 

Maio 18,8 61,0 57,97 3,0 -21,8 80,45 3,03 58,0 0,0 0,0 

Junho 17,0 60,0 42,34 17,7 -1,9 98,12 17,66 42,3 0,0 0,0 

Julho 16,9 45,0 42,78 2,2 0,0 100,00 1,88 42,8 0,0 0,3 

Agosto 18,5 33,0 54,68 -21,7 -21,7 80,51 -19,49 52,5 2,2 0,0 

Setembro 20,0 68,0 67,23 0,8 -20,7 81,29 0,77 67,2 0,0 0,0 

Outubro 21,6 125,0 88,33 36,7 0,0 100,00 18,71 88,3 0,0 18,0 

Novembro 22,8 110,0 102,47 7,5 0,0 100,00 0,00 102,5 0,0 7,5 

Dezembro 23,6 180,0 118,88 61,1 0,0 100,00 0,00 118,9 0,0 61,1 

TOTAIS 253,8 1253,0 1014,90 238,1  1118 0,00 1009,7 5,2 243,3

MÉDIAS 21,2 104,4 84,58 19,8  93,1  84,1 0,4 20,3 

 

A Evapotranspiração de Projeto (ETpr) para a região da Sub-bacia 4 (Médio 

Sorocaba) foi estimada por meio das Evapotranspirações Potenciais (ETP) apresentadas 

nos balanços hídricos elaborado por Sentelhas et al. (op. cit) para os municípios de 

Araçoiaba da Serra, Iperó e Votorantim. 
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Tabela 7.13 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Araçoiaba da Serra. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 23,9 232,0 119,78 112,2 0,0 100,00 0,00 119,8 0,0 112,2

Fevereiro 24,1 200,0 111,00 89,0 0,0 100,00 0,00 111,0 0,0 89,0 

Março 23,4 147,0 109,84 37,2 0,0 100,00 0,00 109,8 0,0 37,2 

Abril 21,1 59,0 78,83 -19,8 -19,8 82,01 -17,99 77,0 1,8 0,0 

Maio 18,7 51,0 58,13 -7,1 -27,0 76,37 -5,65 56,6 1,5 0,0 

Junho 17,3 45,0 44,96 0,0 -26,9 76,40 0,04 45,0 0,0 0,0 

Julho 17,1 44,0 44,85 -0,8 -27,8 75,76 -0,65 44,6 0,2 0,0 

Agosto 18,7 32,0 56,95 -24,9 -52,7 59,03 -16,73 48,7 8,2 0,0 

Setembro 20,1 61,0 68,86 -7,9 -60,6 54,57 -4,46 65,5 3,4 0,0 

Outubro 21,3 123,0 86,30 36,7 -9,1 91,27 36,70 86,3 0,0 0,0 

Novembro 22,3 116,0 98,02 18,0 0,0 100,00 8,73 98,0 0,0 9,2 

Dezembro 23,0 174,0 112,62 61,4 0,0 100,00 0,00 112,6 0,0 61,4 

TOTAIS 251,0 1284,0 990,14 293,9  1015 0,00 975,0 15,1 309,0

MÉDIAS 20,9 107,0 82,51 24,5  84,6  81,2 1,3 25,8 

 

Tabela 7.14 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Iperó, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,6 203,0 126,98 76,0 0,0 100,00 0,00 127,0 0,0 76,0 

Fevereiro 24,7 182,0 116,59 65,4 0,0 100,00 0,00 116,6 0,0 65,4 

Março 24,1 144,0 116,35 27,7 0,0 100,00 0,00 116,3 0,0 27,7 

Abril 21,8 58,0 83,05 -25,0 -25,0 77,84 -22,16 80,2 2,9 0,0 

Maio 19,3 68,0 60,15 7,8 -15,4 85,69 7,85 60,2 0,0 0,0 

Junho 18,0 41,0 46,99 -6,0 -21,4 80,71 -4,98 46,0 1,0 0,0 

Julho 17,8 38,0 46,85 -8,9 -30,3 73,87 -6,84 44,8 2,0 0,0 

Agosto 19,4 41,0 59,68 -18,7 -49,0 61,28 -12,59 53,6 6,1 0,0 

Setembro 20,8 65,0 72,38 -7,4 -56,4 56,92 -4,36 69,4 3,0 0,0 

Outubro 22,0 127,0 90,95 36,1 -7,3 92,97 36,05 90,9 0,0 0,0 

Novembro 23,0 90,0 103,52 -13,5 -20,8 81,22 -11,75 101,8 1,8 0,0 

Dezembro 23,7 180,0 119,12 60,9 0,0 100,00 18,78 119,1 0,0 42,1 

TOTAIS 259,2 1237,0 1042,62 194,4  1010 0,00 1025,8 16,8 211,2
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MÉDIAS 21,6 103,1 86,88 16,2  84,2  85,5 1,4 17,6 

 

Tabela 7.15 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Votorantim, SP. 

Mês 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P- ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,4 242,0 125,02 117,0 0,0 100,00 0,00 125,0 0,0 117,0

Fevereiro 24,5 198,0 114,76 83,2 0,0 100,00 0,00 114,8 0,0 83,2 

Março 23,9 142,0 114,57 27,4 0,0 100,00 0,00 114,6 0,0 27,4 

Abril 21,5 61,0 81,08 -20,1 -20,1 81,81 -18,19 79,2 1,9 0,0 

Maio 19,1 52,0 59,56 -7,6 -27,6 75,85 -5,96 58,0 1,6 0,0 

Junho 17,7 47,0 45,97 1,0 -26,3 76,88 1,03 46,0 0,0 0,0 

Julho 17,5 40,0 45,84 -5,8 -32,1 72,52 -4,36 44,4 1,5 0,0 

Agosto 19,1 33,0 58,34 -25,3 -57,5 56,29 -16,24 49,2 9,1 0,0 

Setembro 20,4 59,0 69,89 -10,9 -68,4 50,48 -5,81 64,8 5,1 0,0 

Outubro 21,7 123,0 88,81 34,2 -16,6 84,68 34,19 88,8 0,0 0,0 

Novembro 22,7 115,0 101,03 14,0 -1,4 98,64 13,97 101,0 0,0 0,0 

Dezembro 23,5 175,0 117,42 57,6 0,0 100,00 1,36 117,4 0,0 56,2 

TOTAIS 256,0 1287,0 1022,28 264,7  997 0,00 1003,1 19,2 283,9

MÉDIAS 21,3 107,3 85,19 22,1  83,1  83,6 1,6 23,7 

 

A Evapotranspiração de Projeto (ETpr) para a região da Sub-bacia 5 (Médio Tietê 

Superior) foi estimado por meio das Evapotranspirações Potenciais (ETP) apresentados 

nos balanços hídricos elaborados por Sentelhas et al. (op. cit) para os municípios de Itu e 

São Roque. 
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Tabela 7.16 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Itu, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 24,4 219,0 124,62 94,4 0,0 100,00 0,00 124,6 0,0 94,4 

Fevereiro 24,6 206,0 115,57 90,4 0,0 100,00 0,00 115,6 0,0 90,4 

Março 24,0 142,0 115,35 26,7 0,0 100,00 0,00 115,3 0,0 26,7 

Abril 21,7 66,0 82,40 -16,4 -16,4 84,88 -15,12 81,1 1,3 0,0 

Maio 19,3 58,0 60,49 -2,5 -18,9 82,79 -2,09 60,1 0,4 0,0 

Junho 17,9 46,0 46,68 -0,7 -19,6 82,23 -0,56 46,6 0,1 0,0 

Julho 17,7 40,0 46,54 -6,5 -26,1 77,02 -5,21 45,2 1,3 0,0 

Agosto 19,3 44,0 59,26 -15,3 -41,4 66,12 -10,90 54,9 4,4 0,0 

Setembro 20,7 63,0 71,84 -8,8 -50,2 60,53 -5,59 68,6 3,2 0,0 

Outubro 22,0 144,0 91,24 52,8 0,0 100,00 39,47 91,2 0,0 13,3 

Novembro 22,9 107,0 102,67 4,3 0,0 100,00 0,00 102,7 0,0 4,3 

Dezembro 23,6 196,0 118,12 77,9 0,0 100,00 0,00 118,1 0,0 77,9 

TOTAIS 258,1 1331,0 1034,77 296,2  1054 0,00 1024,0 10,7 307,0

MÉDIAS 21,5 110,9 86,23 24,7  87,8  85,3 0,9 25,6 

 

Tabela 7.17 – Balanço hídrico edafológico da região do município de São Roque, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 22,5 241,0 107,98 133,0 0,0 100,00 0,00 108,0 0,0 133,0

Fevereiro 22,6 184,0 99,06 84,9 0,0 100,00 0,00 99,1 0,0 84,9 

Março 22,1 143,0 100,18 42,8 0,0 100,00 0,00 100,2 0,0 42,8 

Abril 20,2 55,0 75,81 -20,8 -20,8 81,21 -18,79 73,8 2,0 0,0 

Maio 17,6 72,0 55,55 16,5 -2,4 97,67 16,45 55,5 0,0 0,0 

Junho 16,2 59,0 43,31 15,7 0,0 100,00 2,33 43,3 0,0 13,4 

Julho 15,7 51,0 41,58 9,4 0,0 100,00 0,00 41,6 0,0 9,4 

Agosto 16,7 38,0 48,78 -10,8 -10,8 89,78 -10,22 48,2 0,6 0,0 

Setembro 18,4 64,0 61,04 3,0 -7,5 92,74 2,96 61,0 0,0 0,0 

Outubro 19,5 124,0 75,47 48,5 0,0 100,00 7,26 75,5 0,0 41,3 

Novembro 20,8 124,0 88,13 35,9 0,0 100,00 0,00 88,1 0,0 35,9 

Dezembro 21,7 184,0 102,94 81,1 0,0 100,00 0,00 102,9 0,0 81,1 

TOTAIS 234,0 1339,0 899,82 439,2  1161 0,00 897,2 2,6 441,8
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MÉDIAS 19,5 111,6 74,99 36,6  96,8  74,8 0,2 36,8 

 

A Evapotranspiração de Projeto (ETpr) para a região da Sub-bacia 6 (Alto 

Sorocaba) foi estimada por meio das Evapotranspirações Potenciais (ETP) apresentadas 

no balanço hídrico elaborados por Sentelhas et al. (op. cit) para o município de Ibiúna. 

 

Tabela 7.18 – Balanço hídrico edafológico da região do município de Ibiúna, SP. 

Mes 
TMED 
(oC) 

P 
(mm) 

ETP 
(mm) 

P - ETP
(mm) 

Negativo 
acumulado

(mm) 
ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm)

EXC 
(mm) 

Janeiro 22,4 239,0 107,59 131,4 0,0 100,00 0,00 107,6 0,0 131,4

Fevereiro 22,5 213,0 98,68 114,3 0,0 100,00 0,00 98,7 0,0 114,3

Março 21,8 165,0 97,98 67,0 0,0 100,00 0,00 98,0 0,0 67,0 

Abril 19,5 61,0 71,12 -10,1 -10,1 90,38 -9,62 70,6 0,5 0,0 

Maio 17,1 56,0 53,02 3,0 -6,9 93,36 2,98 53,0 0,0 0,0 

Junho 15,7 57,0 41,22 15,8 0,0 100,00 6,64 41,2 0,0 9,1 

Julho 15,5 45,0 41,15 3,9 0,0 100,00 0,00 41,1 0,0 3,9 

Agosto 16,9 46,0 50,69 -4,7 -4,7 95,42 -4,58 50,6 0,1 0,0 

Setembro 18,4 78,0 61,73 16,3 0,0 100,00 4,58 61,7 0,0 11,7 

Outubro 19,7 139,0 77,81 61,2 0,0 100,00 0,00 77,8 0,0 61,2 

Novembro 20,6 138,0 87,08 50,9 0,0 100,00 0,00 87,1 0,0 50,9 

Dezembro 21,4 191,0 100,71 90,3 0,0 100,00 0,00 100,7 0,0 90,3 

TOTAIS 231,5 1428,0 888,77 539,2  1179 0,00 888,2 0,6 539,8

MÉDIAS 19,3 119,0 74,06 44,9  98,3  74,0 0,1 45,0 

 

Na Tabela 7.19 apresenta-se os valores de evapotranspiração de projeto (ETpr) 

que serão adotados em cada uma das Sub-bacias da UGRHI, os quais permitirão calcular 

as respectivas vazões teóricas. 
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Tabela 7.19 - Valores de Evapotranspiração de Projeto. 

Região Nome Valor (mm/dia) 

Sub-bacia 1 Médio Tietê Inferior 3,61 

Sub-bacia 2 Médio Tietê Médio 3,45 

Sub-bacia 3 Baixo Sorocaba 3,51 

Sub-bacia 4 Médio Sorocaba 3,31 

Sub-bacia 5 Médio Tietê Superior 3,27 

Sub-bacia 6 Alto sorocaba 3,02 

 

A Tabela 7.20 apresenta os valores de coeficiente de cultura (Kc) das principais 

plantas de interesse econômico cultivadas na UGRHI 10 em relação aos diferentes 

estádios fenológicos, conforme DOOREMBOS e KASSAN (1979). 

 
Tabela 7.20 – Coeficientes de cultura (Kc) das principais culturas cultivadas na Bacia do 
Alto Tietê, relacionadas aos estádios fenológicos (fases de desenvolvimento da cultura). 

Estádios Fenológicos Cultura 
I II III IV V

HORTALIÇAS 

Hortaliças em geral 0,7 0,9 1,05 0,86 0,56 

Alface 0,7 0,95 1,15 --- --- 

Cenoura 0,6 0,8 1,04 0,85 0,55 

Tomate 0,4 0,7 1,05 0,8 0,6 

Batata inglesa 0,4 0,7 1,05 0,85 0,7 

Cebola seca 0,4 0,7 0,95 0,85 0,75 

Beterraba açucareira 0,4 0,75 1,05 0,9 0,6 

Pimentão verde 0,3 0,6 0,95 0,85 0,8 

CEREAIS  

Arroz 1,1 1,1 1,1 0,95 0,95 

Milho grão  0,3 0,7 1,05 0,8 0,55 

Milho doce 0,3 0,7 1,05 1,0 0,95 

Trigo 0,3 0,7 1,05 0,65 0,2 

continua... 



IPT 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Relatório Técnico no 80 401-241 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 
 

Estádios Fenológicos Cultura 
I II III IV V

LEGUMINOSAS 

Feijão verde 0,3 0,65 0,95 0,9 0,85 

Feijão seco 0,3 0,7 1,05 0,65 0,25 

Ervilha 0,4 0,7 1,05 1,0 0,95 

FORRAGEIRAS 

Alfafa 0,3    1,05 

Sorgo 0,3 0,7 1,0 0,75 0,5 

INDUSTRIAIS 

Cana-de-Açúcar 0,4 0,7 1,0 0,75 0,5 

FRUTAS 

Melancia 0,4 0,7 0,95 0,8 0,65 

Uva 0,3 0,6 0,7 0,6 0,55 

Banana tropical 0,4 0,7 1,0 0,9 0,75 

Culturas perenes 0,85 

Citros sem tratos 
culturais 

0,85 

Citros com tratos 
culturais 

0,65 

 

O ciclo da cultura é dividido em fases fenológicas e cada fase assume valores 

distintos de Kc. Estas fases são conhecidas como período de crescimento (ou período 

vegetativo) da cultura, floração, formação da colheita (aumento do tamanho dos frutos) e 

maturação. 

Essas fases de desenvolvimento da cultura (inicial, desenvolvimento da cultura, 

período intermediário, final do ciclo e colheita), ou estádios fenológicos (de I a V, 

respectivamente), podem ser caracterizadas também da seguinte forma (DOOREMBOS e 

KASSAN, op. cit): 

 

• Estádio fenológico I (inicial): inicia-se na emergência da planta e vai até 10% do 

desenvolvimento vegetativo; 
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• Estádio fenológico II (desenvolvimento da cultura): corresponde ao período entre 10% 

de desenvolvimento vegetativo até 80% (ou início da floração); 

• Estádio fenológico III (período intermediário): dura entre 80% do desenvolvimento 

vegetativo (ou início da floração) até 100% do desenvolvimento vegetativo (ou 

formação de frutos); 

• Estádio fenológico IV (final de ciclo): período da maturação; 

• Estádio fenológico V: colheita. 

O estabelecimento do estádio fenológico III para as hortaliças folhosas é mais 

difícil, uma vez que estas plantas são geralmente consumidas antes de atingirem o 

período reprodutivo. Nesses casos, não se incorrerá em maiores erros ao considerar o 

estádio III como o período entre 80% do máximo desenvolvimento da planta e sua 

colheita. 

Da premissa que os estádios fenológicos I a IV são os que mais demandam 

irrigação, calcularam-se os KCs médios dos ciclos das culturas de hortaliças, cereais, 

leguminosas, forrageiras, industriais e frutas, as quais são apresentadas na Tabela 7.21, 

e que serão utilizadas no cálculo da vazão teórica dos projetos de irrigação. 

 
Tabela 7.21 - KCs médios dos ciclos das 

culturas de hortaliças, cereais, leguminosas, 

forrageiras, industriais e frutas. 

CATEGORIA Kc médio 

Hortaliças 0,8 

Cereais  0,8 

Leguminosas 0,7 

Forrageiras 0,7 

Industriais 0,7 

Frutas 0,85 

 
Finalmente, na Tabela 7.22 são apresentados os valores das vazões teóricas dos 

diferentes sistemas de irrigação, considerando-se o clima (evapotranspiração potencial), a 
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cultura (coeficiente da cultura) e as condições hidráulicas do equipamento. 
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Tabela 7.22 - Vazões teóricas dos sistemas de irrigação para as sub-bacias da UGRHI 10. 

Sub-bacia 
Sistema de 
Irrigação 

Evapotranspiraçã
o de Projeto 

(mm/dia) 
Cultura Coeficiente de 

cultura 

Eficiênc
ia de 

conduç
ão 

Eficiência do 
método de 
irrigação 

Vazão Teórica
(10-4 m³/s/ha)

Convencional 3,61 Hortaliças 0,8 0,97 0,65 6,36 

Pivot central 3,61 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais. 

0,73 0,97 0,7 5,39 

Autopropelido 3,61 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 5,39 

1 

 

 

 

Gotejamento / 

Microaspersão
3,61 Frutas 0,85 0,97 0,85 5,17 

Convencional 3,45 Hortaliças 0,8 0,97 0,65 6,08 

Pivot central 3,45 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 5,15 

Autopropelido 3,45 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 5,15 

2 

 

Gotejamento / 

Microaspersão
3,45 Frutas 0,85 0,97 0,85 4,94 

Convencional 3,51 Hortaliças 0,8 0,97 0,65 6,19 

Pivot central 3,51 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 5,24 

Autopropelido 3,51 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 5,24 

3 

 

Gotejamento / 

Microaspersão
3,51 Frutas 0,85 0,97 0,85 5,03 

continua... 
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Sub-bacia 
Sistema de 
Irrigação 

Evapotranspiraçã
o de Projeto 

(mm/dia) 
Cultura Coeficiente de 

cultura 

Eficiênc
ia de 

conduç
ão 

Eficiência do 
método de 
irrigação 

Vazão Teórica
(10-4 m³/s/ha)

Convencional 3,31 Hortaliças 0,8 0,97 0,65 5,83 

Pivot central 3,31 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 4,94 

Autopropelido 3,31 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 4,94 

4 

 

Gotejamento / 

Microaspersão
3,31 Frutas 0,85 0,97 0,85 4,74 

Convencional 3,27 Hortaliças 0,8 0,97 0,65 5,76 

Pivot central 3,27 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 4,88 

Autopropelido 3,27 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 4,88 

5 

 

Gotejamento / 

Microaspersão
3,27 Frutas 0,85 0,97 0,85 4,68 

Convencional 3,02 Hortaliças 0,8 0,97 0,65 5,32 

Pivot central 3,02 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 4,51 

Autopropelido 3,02 

Cereais, 

Leguminosas, 

Forrageiras, 

industriais, 

0,73 0,97 0,7 4,51 

6 

 

Gotejamento / 

Microaspersão
3,02 Frutas 0,85 0,97 0,85 4,32 
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Como o total de áreas irrigadas por Sub-bacia, apresentadas na Tabela 7.2, não 

está discriminado quanto ao sistema de irrigação adotado, serão utilizados os valores de 

dotação de rega apresentadas na Tabela 7.23, que foram calculados pela média dos 

valores de vazão teórica obtidos para cada Sub-bacia levando-se em consideração o tipo 

de sistema de irrigação e a cultura 

 

Tabela 7.23 - Vazões teóricas médias dos sistemas de irrigação. 

SUB-BACIA 
Número Nome 

Vazão Teórica Média 
(10-4 m³/s/ha) 

1 Médio Tietê Inferior 5,58 

2 Médio Tietê Médio 5,33 

3 Baixo Sorocaba 5,43 

4 Médio Sorocaba 5,11 

5 Médio Tietê Superior 5,05 

6 Alto Sorocaba 4,67 

Vazão Teórica Média na UGRHI 10 5,19 

Os dados discriminados na TABELA 7.24 correspondem às demandas de água 

irrigação (DAI) de cada sub-bacia da UGRHI 10, obtidas pela multiplicação entre os 

valores de áreas irrigadas (AI), Tabela 7.2, e vazões teóricas médias. 

 
Tabela 7.24 - Demandas de água da irrigação nas sub-bacias da UGRHI 10. 

SUB-BACIA 

Número Nome 
DEMANDA DE ÁGUA PARA 

IRRIGAÇÃO (m³/s) 

1 Médio Tietê Inferior 2,02 

2 Médio Tietê Médio 0,69 

3 Baixo Sorocaba 4,56 

4 Médio Sorocaba 0,48 
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5 Médio Tietê Superior 1,41 

6 Alto Sorocaba 2,52 

DEMANDA TOTAL DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NA UGRHI 10 11,66 

7.2.4 Demandas por sub-bacias 

A seguir, são apresentados os quadros-síntese (Quadros 7.31 a 7.36) e gráficos 

de demandas (Figuras 7.12 a 7.17) nas seis sub-bacias que compõem a UGRHI, de 

acordo com as formas de uso das águas, para subsidiar as análises de balanço entre a 

disponibilidade hídrica superficial e as demandas. 

Os dados de demandas de águas subterrâneas foram incluídos apenas para 

comparação com as demandas superficiais, uma vez que a análise de disponibilidade 

versus demandas para os aqüíferos não possui significado em relação aos limites das 

sub-bacias. 

Foram utilizados os dados de demandas de lançamentos públicos calculados de 

acordo com o consumo de água, conforme foi destacado no item 7.2.1. Destaca-se 

também que os dados de demanda de água para uso público foram obtidos nos 

questionários enviados pelas prefeituras, como já citado no item 7.2.1; estes dados se 

referem a apenas 47% dos municípios da Bacia. 

Em relação aos dados de demandas para irrigação, também foram utilizados os 

dados calculados de acordo com a área irrigada, uma vez que os dados cadastrados 

apresentam-se significativamente subestimados. Deve-se ressaltar que, no cálculo 

realizado (item 7.2.4), não foi possível estimar a parcela de contribuição de cada tipo de 

manancial utilizado para irrigação (superficial ou subterrâneo). Assim sendo, foi 

determinado que o valor total estimado refere-se somente às captações superficiais, 

sendo descartados os valores cadastrados tanto de captações superficiais quanto de 

poços tubulares. Desse modo, os valores obtidos podem ser visualizados como a 

demanda superficial máxima para irrigação. 

A demanda dos outros tipos de uso foram obtidos em IPT,2005. 
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Quadro 7.31 - Sub-bacia 1 – Médio Tietê Inferior.  
Lançamentos Captações Poços 

Uso Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) 
Público   0,17   0,2     
Industrial        2 0,0041667 
Irrigação        2,02     
Loteamento         5 0,010347 
Uso Rural     1 0,0006 2 0,00125 
Aqui/Pecu 1 0,005556     2 0,0016389 
Outros     1 0,0012 1 0,0004167 
TOTAL 1 0,175556 2 2,2217 12 0,0178193 
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Figura 7.12 - Demandas por uso na sub-bacia 1 – Médio Tietê 
Inferior. 

 
Quadro 7.32 - Sub-bacia 2 – Médio Tietê Médio.  

Lançamentos Captações Poços 

Uso Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant.
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) 
Público   0,07   0,07   0,06 
Industrial 10 0,1123556 12 0,1306 32 0,118875 
Irrigação      0,69    
Mineração 1 0,013194 1 0,0139 1 - 
Comércio 1 0,0005556     5 0,007222 
Loteamento         13 0,0166667 
Uso Rural 2 0,0009667  4  0,0066 49 0,0248444 
Uso Urbano         35 0,0030611 
Aquicultura 8 0,0295167 10 0,0288 4 0,003722 
Aquic/Pecu     1 - 
Condomínio         1 0,0009 
Uso Comunit         2 0,002933 
Concessionária         4 0,0023611 
Outros 1 0,0063889 2 0,0244 3 - 
TOTAL 23 0,2329775 29 0,9643 150 0,2422523 
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Figura 7.13 -  Demandas por uso na sub-bacia 2 – Médio Tietê Médio.  
 

Quadro 7.33 - Sub-bacia 3 – Baixo Sorocaba. 
Lançamentos Captações Poços 

Uso Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant.
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) 
Público   0,023       0,04 
Industrial 5 0,167642 8 0,5105 14 0,088333 
Irrigação       4,56     
Mineração     1 0,0089     
Pecuarista 1 0,00111 1 0,0014 2 - 
Comércio 3 0,001492 6 0,0683 6 0,005556 
Loteamento         9 0,018889 
Uso Rural 3 0,003194 11 0,1138 19 0,01474 
Uso Urbano         2 0,0002778 
Aquicultura 24 0,054647 29 0,0614 3 0,005556 
Condomínio             
Uso Comunit         2 0,0041667 
Aqui/Pecu             
Concessionária         2 0,000833 
Irr/Aqui             
Suinocultura         3 0,009722 
Outros 1 0,005614 3 0,0059 8 0,0195028 
TOTAL 37 0,256699 59 5,3303 70 0,2075763 
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Figura 7.14 - Demandas por uso na sub-bacia 3 –Baixo Sorocaba. 

 
 
Quadro 7.34 - Sub-bacia 4 – Médio Sorocaba. 

Lançamentos Captações Poços 

Uso Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant.
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) 
Público   1,14   1,59   0,075 
Industrial 43 0,78779 23 1,0374 103 0,123314 
Irrigação       0,48     
Mineração     1 0,0064 1 0,001389 
Pecuarista 1 0,000278 1 0,0003     
Comércio         33 0,040278 
Loteamento 2 0,00267     21 0,00975 
Uso Rural 2 0,02722 5 0,0469 23 0,009042 
Uso Urbano         17 0,009033 
Aquicultura 11 0,008833 10 0,0089 12 0,002894 
Condomínio     3 0,0722 9 0,020278 
Uso Comunit         12 0,0086111 
Aqui/Pecu             
Concessionária         2 0,0005556 
Irr/Aqui 1 0,0005556 2 0,0096     
Outros 3 0,0083389     27 0,0180556 
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TOTAL 63 1,9756855 45 3,2517 260 0,3182003 
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Figura 7.15 - Demandas por uso na sub-bacia 4 – Médio Sorocaba. 
 

 
Quadro 7.35 - Sub-bacia 5 – Médio Tietê Superior. 

Lançamentos Captações Poços 

Uso Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant.
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) 
Público   0,09   0,1     
Industrial 6 0,41274 8 0,5125 56 0,187447 
Irrigação       1,41     
Mineração         1 - 
Comércio 1 0,0008333 3 0,0002 34 0,045139 
Loteamento         17 0,029306 
Uso Rural 4 0,0075 13 0,0253 49 0,02632 
Uso Urbano     1 0,0003 58 0,01484 
Aquicultura 3 0,002878 5 0,0075 5 0,001914 
Condomínio 1 0,00694 1 0,0006 9 0,010028 
Uso Comunit     4 0,0011 11 0,00679 
Concessionária         8 0,002361 
Irr/Aqui 1 0,000556 3 0,0022     
Outros     1 0,0014 8 0,010159 
TOTAL 16 0,5214473 39 2,0609 256 0,334304 
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Figura 7.16 - Demandas por uso na sub-bacia 5 – Médio Tietê Superior. 
 
 

Quadro 7.36 - Sub-bacia 6 – Alto Sorocaba. 
Lançamentos Captações Poços 

Uso Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) Quant. 
Demanda 

(m3/s) 
Público   0,02       0,075 
Industrial 2 0,00375 1 0,0261 5 0,015889 
Irrigação       2,25     
Mineração     1 0,0003     
Pecuarista     1 0,0001     
Comércio 1 -     2 - 
Loteamento     1 0,0028 27 0,015888 
Uso Rural         3 0,00139 
Uso Urbano         2 0,000278 
Aquicultura 4 0,001464 3 0,0009     
Uso Comunit         3 0,00194 
Outros 3 0,0007417 1 0,0001 1 0,00111 
TOTAL 10 0,0259557 8 2,2803 43 0,111495 
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Figura 7.17 - Demandas por uso na sub-bacia 6 – Alto Sorocaba. 
 

A síntese de demandas por sub-bacia é apresentada no Quadro 7.37 e na Figura 
7.18. Verifica-se que as maiores demandas de lançamentos situam-se na sub-bacia 4, onde 

se localiza a área urbana do município de Sorocaba, representando essencialmente o uso 

público. Já as captações superficiais refletem principalmente o uso na irrigação, com maior 

demanda na sub-bacia 3. No caso dos poços tubulares as maiores demandas situam-se 

nas sub-bacias  4 e 5. 
 
Quadro 7.37 -  Demandas totais por sub-bacias. 

 LANÇAMENTOS CAPTAÇÕES POÇOS 

 SUB-BACIAS Demandas 
(m3/s) % Demandas 

(m3/s) % Demandas 
(m3/s) % 

1 Médio Tietê Inferior 0,18 5,6 2,23 13,8 0,018 1,5 
2 Médio Tietê Médio 0,23 7,2 0,964 5,9 0,24 19,5
3 Baixo Sorocaba 0,26 8,2 5,33 33,1 0,21 17,1
4 Médio Sorocaba 1,98 62,1 3,25 20,2 0,32 26,1
5 Médio Tietê Superior 0,52 16,3 2,06 12,8 0,33 26,9
6 Alto Sorocaba 0,02 0,6 2,28 14,2 0,11 9,0 

 TOTAL 3,19 100 16,11 100 1,23 100
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Figura 7.18 - Demandas relativas das sub-bacias. 
 
 

7.2.5 Demandas Globais 

A seguir, são resumidas as informações cadastradas e estimadas, de modo a 

compor o quadro geral de demandas globais da UGRHI. 

O Quadro 7.38 apresenta o resumo das demandas totais para captações e 

lançamentos, de acordo com os usos.  

 
Quadro 7.38 - Lançamentos e captações superficiais  

Lançamentos Captações 

Uso Quant. Demanda (m3/s) Quant. Demanda (m3/s) 
Público  1,51  1,96  
Industrial 66 1,48 52 2,22 
Irrigação    11,41 
Mineração 1 0,013 4 0,294 
Pecuarista 2 0,0014 3 0,00181 
Comércio 6 0,003 9 0,07 
Loteamento 2 0,0026 1 0,003 
Uso Rural 11 0,0389 34 0,19 
Uso Urbano   1 0,0003 
Aquicultura 50 0,097 57 0,11 
Condomínio 1 0,0069 4 0,07 
Uso Comunit   4 0,001 
Aqui/Pecu 1 0,0056   
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Irr/Aqui 4 0,001 5 0,01 
Outros 8 0,021 8 0,033 
TOTAL 152 3,18 182 13,4 

 

Em relação às águas subterrâneas, foram identificados 871 poços, dos quais 35% 

não apresentam valores de vazão. Os dados foram obtidos por meio das Prefeituras 

Municipais, para o Uso Público (Quadro 7.27, item 7.2.1) e IPT(2005) para os outros. 

A quantidade de poços e a respectiva demanda cadastrada por aqüífero são 

apresentadas no Quadro 7.39 e na Figura 7.19.  

 
Quadro 7.39 - Número de poços cadastrados e demanda 
total por aqüífero. 

Aqüífero Número de 
poços 

Demanda 
(m3/s) 

Cenozóico 12 0,006 
Fraturado 389 0,477 
Guarani   4 0,016 
Bauru 1 0,0028 
Tubarão   322 0,7204 
Serra Geral 1 0,0014 
Não Identificado  142 0,4 
 871 1,6 
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Figura 7.19 - Demandas totais por aqüífero 

 

Quanto ao uso das águas subterrâneas, as demandas cadastradas são 

relacionadas no Quadro 7.40, a seguir. Quanto ao uso Público foi considerado o volume 

obtido nos questionários municipais (Quadro 7.23, item 7.2.1). 

Quadro 7.40 - Poços cadastrados por usos 
Poços 

Uso Quant. Demanda (m3/s) 
Público  0,25 
Industrial 212 0,538 
Irrigação   
Mineração 3 0,0014 
Pecuarista 2 - 
Comércio 80 0,098 
Loteamento 92 0,10 
Uso Rural 145 0,078 
Uso Urbano 114 0,027 
Aquicultura 24 0,014 
Condomínio 19 0,031 
Uso Comunit 30 0,024 
Aqui/Pecu 2 0,0016 
Concessionária 16 0,006 
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Suinocultura 3 0,0097 
Outros 48 0,049 
TOTAL 790 1,23 

 
Para a totalização das demandas globais cadastradas, as formas de uso foram 

agrupadas em RURAL (Irrigação, Pecuarista, Uso Rural, Aqüicultura, Aqui/Pecuária, 

Irr/Aqui, Suinocultura), público, industrial, OUTROS (Mineração, Comércio, Loteamento, 

Uso Urbano, Condomínio, Uso Comunit., Concessionária) e não definidos. Conforme já 

destacamos anteriormente, foram utilizados os valores estimados de demandas para 

lançamento público e de captação para irrigação. O Quadro 7.41 e a Figura 7.20 

apresentam os resultados obtidos. 

 
Quadro 7.41 - Demandas globais por uso 

USOS Lançamentos Captações  Poços    
RURAL 0,14 11,72 0,1 

Público 1,52 1,96 0,25 
Industrial 1,48 2,22 0,538 
OUTROS 0,026 0,44 0,29 
Não definidos 0,021 0,033 0,049 
TOTAL 3,19 16,4 1,23 
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Figura 7.20 - Demandas globais por uso 
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7.3 Balanço Demanda X Disponibilidade 

São apresentadas as comparações entre os valores de disponibilidades hídrica 

superficial e as demandas para as 6 sub-bacias que compõem a UGRHI. O Quadro 7.42 

é composto pelo balanço hídrico entre as disponibilidades calculadas e as demandas 

cadastradas, enquanto que no Quadro 7.43, o balanço foi calculado considerando-se a 

demanda estimada de irrigação e a demanda pública obtida nos questionários municipais. 

O Quadro 7.44 e a Figura 7.21 apresentam os dados e o gráfico do balanço demanda X 

disponibilidade para a Bacia.  

 
Quadro 7.42 - Disponibilidade e demandas cadastradas para a UGRHI-10 e sub-bacias. 

Área de 
drenagem 

(Km²) 
Disponibilidade

Hídrica (l/s) Demandas cadastradas* (l/s) 
No Sub-bacia 

 Q7,10 QR QP OI QO QND QT 

Balanço 
Hídrico 

(l/s) 

01 Médio Tietê 
Inferior 4000,5 8,302 0,0006 0,053   0,001 0,054 8,247 

02 Médio Tietê Médio 1012,35 1,462 0,0782 0,121 0,131 0,0139 0,024 0,37 1,094 
03 Baixo Sorocaba 3113,91 4,498 0,913  0,511 0,068 0,006 1,51 3 
04 Médio Sorocaba 1211,52 1,828 0,093 0,753 1,037 0,079  1,963 -0,134 

05 Médio Tietê 
Superior 1418,52 2,099 0,0716 0,875 0,513 0,002 0,0014 1,46 0,637 

06 Alto Sorocaba 900,71 1,961 0,018 0,135 0,026 0,0031 0,0001 0,182 1,779 
TOTAL DA BACIA 11657,51 20,15 1,17 1,94 2,22 0,165 0,0329 5,526 14,623 

Q7,10:  Vazão superficial mínima disponível 
1-QR: QRural.: Vazão para Irrigação, 
Pecuarista, Uso Rural, Aqüicultura, 
Aqui/Pecuária, Irr/Aqui, Suinocultura. 
2-QP: Vazão para Público 

   3 -QI.:  Vazão para uso industrial. 
   4- QO: Vazão para Mineração, Comércio, Loteamento, Uso  
    Urbano, Condomínio, Uso Comunit., Concessionária. 
   5- QND: Vazão para usos não definidos 
   QT: Qtotal = QR + QP + QI + QO + QND 
 

Obs: * Dados obtidos segundo cadastros do 
IPT,2005.  

Quadro 7.43 - Disponibilidade e demandas estimadas para a UGRHI-10 e sub-bacias. 
Área de 

drenagem 
(Km²) 

Disponibilidade
Hídricas (l/s) Demandas cadastradas* (l/s) 

No Sub-bacia 

 Q7,10 QR* QP* OI QO QND QT 

Balanço 
Hídrico 

(l/s) 

01 Médio Tietê 
Inferior 4000,5 8,302 2,02 0,2   0,001 2,22 6,08 

02 Médio Tietê Médio 1012,35 1,462 0,719 0,07 0,131 0,0139 0,024 0,957 0,5 
03 Baixo Sorocaba 3113,91 4,498 4,737  0,511 0,068 0,006 5,33 -0,82 
04 Médio Sorocaba 1211,52 1,828 0,546 1,59 1,037 0,079  3,25 -1,42 

05 Médio Tietê 
Superior 1418,52 2,099 1,445 0,1 0,513 0,002 0,0014 2,06 0,04 

06 Alto Sorocaba 900,71 1,961 2,251  0,026 0,0031 0,0001 2,28 0,32 
TOTAL DA BACIA 11657,51 20,15 11,72 1,96 2,22 0,17 0,032 16,09 4,06 

Q7,10:  Vazão superficial mínima disponível 
1-QR: QRural.: Vazão para Irrigação, 
Pecuarista, Uso Rural, Aqüicultura, 
Aqui/Pecuária, Irr/Aqui, Suinocultura. 

   3 -QI.:  Vazão para uso industrial. 
   4- QO: Vazão para Mineração, Comércio, Loteamento, Uso  
    Urbano, Condomínio, Uso Comunit., Concessionária. 
   5- QND: Vazão para usos não definidos 
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Área de 
drenagem 

(Km²) 
Disponibilidade

Hídricas (l/s) Demandas cadastradas* (l/s) 
No Sub-bacia 

 Q7,10 QR* QP* OI QO QND QT 

Balanço 
Hídrico 

(l/s) 

2-QP: Vazão para Público    QT: Qtotal = QR + QP + QI + QO + QND 
 

Obs: * Vazão Irrigação: vazão estimada         *Vazão Público: Obtido nos questionários  municipais 

 
Quadro 7.44 – Dados de vazão e demanda utilizados na FIGURA 7.21 (m3/s). 

 Uso 
Consuntivo Lançamento Vazão Q7,10 

Vazão 
Regularizada 

Dem. 
Cadastrada 5,23 3,28   

Dem. 
Estimada* 16,09 3,29   

Vazão 
Referência   20,15  

Vazão Média    16,03 
*Dem. Estimada: utilizados os dados de demandas de lançamentos públicos calculados de acordo com 
o consumo de água, para os outros usos foram utilizados os lançamentos cadastrados 
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Figura 7.21 - Balanço demanda X disponibilidade para a UGRHI. 
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7.4 Fontes de Poluição 

Neste item serão apresentadas as principais fontes de poluição que ameaçam os 

recursos hídricos da UGRHI, tanto superficiais quanto subterrâneos. Deve-se destacar 

que serão abordadas como fontes potenciais de poluição, uma vez que as alterações, 

verificadas na qualidade dos recursos, serão tratadas no item sobre qualidade das águas. 

As principais fontes foram classificadas quanto à sua forma de inserção no meio e 

sua origem, conforme apresentadas a seguir e o Desenho 7 apresenta a localização das 

principais informações obtidas. 

 

7.4.1 Fontes pontuais ou fixas 

Correspondem às fontes que podem ser relacionadas a um ponto específico de 

descarga, na escala de trabalho adotada (1:250.000). Serão apresentadas, a seguir, as 

principais fontes de poluição pontuais obtidas, classificadas de acordo com a atividade 

geradora dos poluentes. 

7.4.1.1 Cargas poluidoras de origem doméstica 

As cargas poluidoras de origem doméstica referem-se aos pontos de lançamento 

de esgotos, coletados em áreas urbanas pela Sabesp, Prefeituras ou Serviços Autônomos 

de Água e Esgoto.  São considerados como fontes pontuais de poluição direta dos cursos 

d’água, onde são lançados, podendo também afetar as águas subterrâneas e solos, de 

forma indireta.  

Os esgotos domésticos caracterizam-se pela grande quantidade de matéria 

orgânica biodegradável, responsável por significativa depleção do oxigênio nos cursos de 

água, como resultado da estabilização pelas bactérias. Estes efluentes líquidos 

apresentam ainda nutrientes e organismos patogênicos que podem causar efeitos 

deletérios no corpo receptor, dificultando, ou mesmo inviabilizando o seu uso para outros 

fins. 

A quantificação dos poluentes biodegradáveis é apresentada em termos de carga 

orgânica, expressa em massa de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,2o) por unidade 

de tempo. As cargas poluidoras potenciais de origem doméstica foram calculadas com 

base nas populações urbanas e na contribuição de 54g de DBO5,20/hab.dia, e as 
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remanescentes, em função das populações com sistemas públicos de tratamento de 

esgotos. 

Foram identificados 481 pontos de lançamentos de efluentes de origem industrial, 

urbano, rural e alguns pontos sem indicação. Esses pontos são originados do banco de 

dados do Sistema de Informação de Bacias Hidrográficas, IPT 2005, e estão 

espacializados no Desenho 7.  

O Quadro 7.45 mostra as cargas orgânicas poluidoras de origem doméstica, bem 

como os corpos d’água receptores, por sub-bacia. 

Na menor sub-bacia desta UGRHI, Alto Sorocaba com uma população de 110.577 

habitantes e dois municípios, o tratamento de esgoto é feito apenas por Ibiúna com cerca 

de 66% do total coletado. Pode-se afirmar que a carga orgânica lançada diariamente é, no 

mínimo, da ordem de 2.137 Kg de DBO5,20, nas cabeceiras do rio Sorocaba. 

Na sub-bacia do Médio Tietê Superior (297.577 habitantes) são lançados 

diariamente 10.913 Kg de DBO5,20. Dos cinco municípios com sede na UGRHI que 

compõem essa sub-bacia, somente Itu e Cabreúva possuem algum tipo de tratamento, 

removendo apenas 46,0% de toda a carga poluidora potencial desta sub-bacia.  

A sub-bacia do Médio Sorocaba com uma população urbana aproximada de 

677.876 habitantes é composta por seis municípios, dentre eles o maior e o mais 

industrializado de toda a bacia - o município de Sorocaba. Apenas três municípios contam 

com algum tipo de tratamento de esgotos correspondendo a uma redução de matéria 

orgânica de tão somente 8,8%, sendo lançadas diariamente no rio Sorocaba e seus 

tributários cerca de 32.286 Kg de DBO5,20. 

Nove  municípios com sede na UGRHI compõem a sub-bacia do Baixo Sorocaba, 

com uma população aproximada de 248.266 habitantes, tendo-se que apenas seis têm 

algum tratamento de esgotos e são responsáveis por uma redução de 20% de matéria 

orgânica, sendo lançadas diariamente nos corpos d’água cerca de 7.888 kg de DBO5,20. 

 A sub-bacia do Médio Tietê Médio com uma população de 142. 357 habitantes é 

composta por 5 municípios com sede na UGRHI, e todos eles possuem algum tipo de 

tratamento de esgoto correspondendo  a uma redução de matéria orgânica de 24%, 

sendo lançados  diariamente no Rio Tietê, no Rio Sorocaba e seus afluentes 5.218 kg de 

DBO5,20. 
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Na sub-bacia MédioTietê Inferior composta por 7 municípios com sede na UGRHI  

e uma população de166.283 habitantes, cinco fazem algum tipo de tratamento de esgoto 

resultando em 9,3% de redução de lançamento de matéria orgânica, mas sendo lançado 

diariamente nos rios uma carga poluidora de 6.496 kg de DBO5,20.  

No cômputo final verifica-se que na sub-bacia do Médio Tietê são lançadas 

diariamente 22.627 kg de DBO5,20 de matéria orgânica, referente a esgotos domésticos, 

enquanto que na sub-bacia do rio Sorocaba são lançados aproximadamente 42.311 kg de 

DBO5,20. 

Verifica-se 202  pontos de lançamentos de acordo com o cadastro do IPT 2005, 

que estão espacializados no mapa 7 anexo. 

A CETESB, 2005, relaciona 34 corpos receptores de carga poluidora 

correspondentes aos municípios  que possuem sede na UGRHI, dos quais, 22 recebem 

algum tipo de tratamento prévio, correspondendo a 65% do total. Entretanto, em termos 

de cargas potenciais que passam por algum tipo de tratamento, representam apenas 

24,3% do total, (Figura 7.22). 
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Quadro 7.45 - Cargas poluidoras de origem doméstica dos municípios integrantes da UGRHI-10 
Atendimento (%) Carga Poluidora DBO 5,20/d No DENOMINAÇÃO MUNICÍPIO Concessão 

Coleta Tratamento Potencial Remanescente
Corpo Receptor 

ANHEMBI Sabesp 91 0 176 176 Cór. do Matadouro 
BOFETE Sabesp 90 100 282 79 Cór. Do Tanque 
BOTUCATU Sabesp 92 2 5605 5522 Cor. Lavapés, Água Fria, Tanquinho e 

Antártica 
CONCHAS Sabesp 89 0 609 609 Rib. Conchas e Rib. Dos Lopes 
PEREIRAS CODEPE 100 100 225 45 Rib. Conchas 
PORANGABA Sabesp 99 100 186 39 Rio Feio 

1 Médio Tietê 
Inferior 

TORRE DE PEDRA Sabesp 77 100 68 26 Rib. Torre de Pedra 
BOITUVA Sabesp 68 90 1747 892 Cor. Do Tanque 
CERQUILHO SAAEC 98 50 1512 919 Rib. da Serra, Cor. Taquaral e Rio 

Sorocaba 
JUMIRIM PM 70 100 59 26 Cor. Sem nome 
PORTO FELIZ SAAE 95 7 1973 1868 Rios Tietê e Avecuia 

2 Médio Tietê Médio

TIETÊ SEMAE 93 2 1536 1513 Rio Tietê e Rib. da Serra 
ALAMBARI Sabesp 39 0 132 132 Rio Alambari 
CAPELA DO ALTO Sabesp 63 81 586 347 Cor. Olaria 
CESÁRIO LANGE Sabesp 83 95 480 177  Rio Aleluia 
LARANJAL PAULISTA Sabesp 91 1 1054 1046 Rio Sorocaba 
PIEDADE  Sabesp 63 0 1191 1191 Rio Pirapora 
SALTO DE PIRAPORA  Sabesp 82 70 1477 799 Rio Pirapora 
SARAPUÍ Sabesp 58 0 276 276 Rio Fazendinha 
QUADRA Sabesp 90 100 36 10 Rib. Palmeira 

3 Baixo Sorocaba 

TATUÍ  Sabesp 91 21 4616 3910 Rio Tatuí 
ALUMÍNIO Sabesp 81 0 741 741 Rio Piragibu e Rib. Varjão 
ARAÇOIABA DA SERRA Sabesp 96 100 739 209 Cor. Vacário 
IPERÓ  Sabesp 63 95 728 379 Rio Sorocaba 
MAIRINQUE CIÁGUA 78 0 1840 1840 Cor. Marmeleiro 
SOROCABA  SAAE 97 0 26347 26347 Rio Sorocaba 

4 Médio Sorocaba 

VOTORANTIM SAAE 98 57 5008 2770 Cór. Itapeva, Vidal, Cubatão e 
Ferrarezi 

ARAÇARIGUAMA Sabesp 64 0 390 390 Rib. Araçariguama 
CABREÚVA  Sabesp 65 96 1391 696 Rib. Parai (afluente do Rio Jundiaí) 
ITU SAEE 98 85 6690 2232 Rib. Guarau, Varjão e Tapera Grande 
SÃO ROQUE Sabesp 74 0 2623 2623 Rios Carambeí e Guaçu e Cor. 

Marmeleiro 

5 Médio Tietê 
Superior 

SALTO - - - - - - 
IBIÚNA  Sabesp 70 66 728 379 Rio Sorocaba 6 Alto Sorocaba 
VARGEM GRANDE PAULISTA Sabesp 19 0 1758 1758 Rib. Vargem Grande 
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 Fonte: CETESB 2005 
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Figura 7.22 – Relação entre as cargas orgânicas domésticas 
potenciais que passam ou não por algum tipo de tratamento. 

 

Verifica-se que o município de Sorocaba gera 36% da carga orgânica potencial de 

toda a UGRHI, seguido pelos municípios de Itu com 9,2%, Botucatu com 7,6%, 

Votorantim com 6,8%, Tatuí 6,3% e São Roque 3,6%. Todos os demais 28 municípios 

geram menos que 3% cada, somando 30% restantes. Em relação à carga remanescente, 

Sorocaba passa a contribuir com 43,6%, seguida por Botucatu com 9,2%, Tatuí com 

6,5%, Votorantim 4,5% e São Roque 4,3%. Todos os demais 29 municípios juntos 

contribuem com 32% restantes. A Figura 7.23 apresenta a distribuição das cargas 

potenciais e remanescentes de acordo com os principais municípios geradores na 

UGRHI, exceto Sorocaba que será tratado na Figura 7.24 . 
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Figura 7.23 – Distribuição das cargas orgânicas potenciais e remanescentes nos 
municípios da UGRHI, exceto Sorocaba. 
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Figura 7.24 -Distribuição das cargas potenciais e remanescentes de acordo com os 
principais municípios geradores na UGRHI. 

7.4.1.2 Cargas poluidoras de origem industrial    

As cargas poluidoras de origem industrial correspondem aos lançamentos de 

efluentes líquidos diretamente nos rios e córregos, com ou sem tratamento prévio. Assim 

como as cargas de origem doméstica, constituem fontes de poluição direta das águas 

superficiais onde são lançadas, e indireta de solos e águas subterrâneas. Entretanto, a 

grande diversidade de indústrias existentes no Estado de São Paulo faz com que haja 

uma variabilidade maior dos contaminantes lançados aos corpos d’água, incluindo-se 
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metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e muitos outros que dependem das 

matérias-primas e dos processos industriais utilizados. 

O inventário de indústrias foi retirado do Relatório de Situação de 1995, no qual a  

Cetesb - Regional de Sorocaba, informa os registros de 30 indústrias situadas na UGRHI  

apresentando o ramo de atividade e a carga poluidora. O Quadro 7.46 apresenta a 

distribuição do número de indústrias cadastradas por município. 

 
Quadro 7.46 - Inventário do número de indústrias cadastradas por 
município. 
Município Indústrias Município Indústrias 

Anhembi 1 Porto Feliz 1 
Araçariguama 1 Salto 1 
Boituva 1 São Roque 1 
Botucatu 3 Sorocaba 9 
Cerquilho 1 Tatuí 2 
Ibiúna 2 Tietê 3 
Itu 2 Votorantim 1 
Laranjal Paulista 1 Total 30 

As indústrias cadastradas na Cetesb registram a produção total de 69989,0 

tDBO5/ano de cargas orgânicas potenciais, sendo reduzidas para 6.531 tDBO5/ano de 

cargas orgânicas remanescentes, com eficiência dos tratamentos igual a 90,6%. Os 

principais municípios geradores de cargas orgânicas potenciais são Sorocaba, 

contribuindo com 33,7% do total e Botucatu, com 12,4%. Considerando-se as cargas 

remanescentes, entretanto, verifica-se que Sorocaba passa a contribuir com 38,2% do 

total da UGRHI, seguido por Itu, com 11,4% (Figura 7.25). 
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Figura 7.25 - Distribuição de cargas orgânicas potenciais e remanescentes de 
origem industrial por município. 

 
As indústrias cadastradas diversificam-se em nove ramos de atividades, havendo 

predomínio de indústrias têxteis com 31%, e bebidas correspondendo a 20 % do total 

inventariado. O Quadro 7.47 e a Figura 7.26, apresentam as distribuições obtidas por 

atividades industriais. 

 

Quadro 7.47 - Distribuição das indústrias por ramo de atividades 
ATIVIDADE Nº % 
Têxtil 9 31 
Bebidas 6 20 
Alimentícia 4 13 
Avicultura 3 10 
Curtume 3 10 
Laticínios 2 7 
Celulose 1 3 
Agrícola 1 3 
Usina 1 3 

Total 30 100 
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Figura 7.26 - Distribuição das indústrias inventariadas por ramo de 
atividade. Fonte:  Relatório de Situação, 1995 

 

Em relação aos valores de cargas orgânicas, potenciais ou remanescentes, 

agrupadas por ramo de atividade, é apresentado no Quadro 7.48, o resumo dos dados 

obtidos. Verifica-se que a grande maioria das cargas orgânica potenciais é gerada pelas 

usinas de açúcar e álcool e fábricas de bebidas, correspondendo a 83% do total (Figura 
7.27). A eficiência dos sistemas de tratamento é bastante elevada, especialmente nas 

indústrias de açúcar e álcool. Desta forma, as maiores cargas orgânicas remanescentes 

passam a corresponder às indústrias têxteis com 25% e bebidas 21%, seguidas por 

alimentícia 14% e avicultura com 12% do total (Figura 7.28). 
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Quadro 7.48 - Cargas orgânicas (potenciais e remanescentes) por ramo de 
atividade 

Carga Poluidora Kg DBO5/dia 
Atividades Potencial Remanescente Eficiência% 

Usina de Açúcar e Álcool 45000 384 99.14 
Agrícola 480 138 71.25 

Alimentícia 2666 890 54.23 
Avicultura 1368 777 43.20 
Bebidas 13597 1353 90.40 
Celulose 535 535 0 
Curtume 655 579 11.60 
Laticínio 552 187 66.12 
Têxteis 5136 1688 67.13 
Total 69989 6531 90.66 

 

Distribuição de Carga Orgânica Potencial
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Figura 7.27 - Distribuição das cargas orgânicas potenciais por ramo 
de atividade industrial 
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Figura 7.28 - Distribuição das cargas orgânicas remanescentes por 
ramo de atividade industrial 

 

7.4.1.2.1  Efluentes Líquidos Industriais  
Os números de indústrias foram retirados do banco de dados IPT 2005, na forma 

digital com o registro de 65 indústrias situadas na UGRHI. O Quadro 7.49 apresenta o 

número de indústrias cadastradas, o ramo de atividade, e o volume de efluentes líquidos 

industriais lançados.  
As indústrias cadastradas no SIBH 2005 diversificam-se em 16 ramos de atividades, 

havendo predomínio na área têxtil de 20%, metalúrgica de 19%, química e bebidas com 6% 

do total cadastrado. A Figura 7.29, apresenta as distribuições obtidas por atividades 

industriais. 
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Figura 7.29 – Distribuição das indústrias por ramo de atividade, IPT 2005 

 
Em relação aos valores de vazões de efluentes líquidos industriais cadastrados, é 

apresentado no Quadro 7.49 um resumo dos dados obtidos e os ramos de atividades 

presentes em cada município que é diversificado e na Figura 7.30 a distribuição destes 

dados. Verifica-se que o maior volume está localizado no município de Sorocaba com 

1798,34 m³/h relativos a 36 indústrias cadastradas, em seguida os municípios de Itu com 

800,87 m³/h e Alumínio 770 m³/h  

 
Quadro 7.49 – Distribuição dos efluentes líquidos Industriais cadastrado por município. 
(IPT 2005) 

Sub-bacia Município Ramo de Atividade Vazão (m³/h) Indústrias

Alto Sorocaba Ibiúna Energia 13,5 2 

Cerquilho Bebida/ Plástico 110 3 

Laranjal Paulista Perfumaria/ Bebida 493,6 3 

Salto de Pirapora - 9,91 1 
Baixo Sorocaba 

Tatuí Tecelagem 100 1 

Araçariguama Metalurgia 625 2 

Itu Bebida/ Alimentos para 
animais 800,87 3 

Porto Feliz Química/ Textil/ Bebida 184,48 4 

São Roque Têxtil 60 1 

Médio Tietê Superior 

Tietê Têxtil 110 3 

Médio Sorocaba Alumínio Metalurgia 770 2 
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Mairinque Metalurgia/ Alimento 25,2 2 

Sorocaba 

Maquinários/ 
Metalurgia/ Alimento/ 
Farmacêutica/Soldas/ 
Eletrodoméstico/ 
Químico/ Têxtil/ 
Cimento/ Vassouras 1798,34 36 

 

Votorantim Cimento/ Tecelagem 242,5 2 

Total 5343,4 65 
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Figura 7.30 – Volume de efluentes líquidos Industriais por municípios.  
 

7.4.1.3 Disposição de resíduos sólidos domésticos 

As áreas de disposição de resíduos sólidos podem ser consideradas como fontes 

potenciais importantes de contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas. A 

contaminação das águas superficiais pode ocorrer de forma direta, devido aos 

lançamentos de resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens, ou ainda pelo despejo de 

efluentes, advindos da decomposição dos resíduos e percolação de águas pluviais 

(chorume). A contaminação das águas subterrâneas, por sua vez, ocorre de forma 

indireta, por meio da infiltração de chorume no subsolo. 

As informações reunidas sobre as condições do tratamento e disposição de 

resíduos domésticos foram obtidas no Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares, 

elaborado inicialmente pela Cetesb com dados de 2002 a 2004 (CETESB 2005). 

O inventário consiste na avaliação e classificação das unidades de destinação final 

e de usinas de compostagem de resíduos sólidos domiciliares. Todas as instalações de 

destinação de resíduos em operação no estado foram inspecionadas, tendo sido aplicado 
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um formulário padronizado, composto por 41 itens, com informações sobre as principais 

características locacionais, estruturais e operacionais de cada instalação. As informações 

obtidas recebem pontuações que, reunidas, compõem o IQR – Índice de Qualidade de 

Aterro de Resíduos e o IQC – Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem. Os 

índices possuem intervalos de variação de 0 a 10, permitindo o enquadramento do 

sistema analisado em três condições, conforme o Quadro 7.50. 

 
Quadro 7.50 - Pontuação e enquadramento dos sistemas 
analisados 

IQR/IQC ENQUADRAMENTO 

0,0 ≤ IQR ≤ 6,0 Condições Inadequadas 

6,1 ≤ IQR ≤ 8,0 Condições Controladas 

8,1 ≤ IQR ≤ 10,0 Condições Adequadas 

 

 

Adicionalmente, apresenta as quantidades de resíduo sólido doméstico gerado por 

município, calculadas aplicando-se índices de produção per capita, obtidos pela Cetesb 

em pesagens realizadas em diversos municípios do Estado. Quanto aos dados 

demográficos utilizados nas projeções, foram adotados os valores publicados pela 

Fundação IBGE, no Censo Demográfico de 2000, atualizado para 2004 com aplicação de 

índices de crescimento fornecido pelo IBGE que é o último dado censitário oficial. O 

Quadro 7.51 resume os índices utilizados. 

 
Quadro 7.51 - Valores de coeficiente per capita de produção de resíduos 
sólidos domiciliares em função da população urbana 

POPULAÇÃO (mil hab.) 
PRODUÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO 
DOMÉSTICO (kg/hab/dia) 

Até 100.1 0,4 

100.1 a 200.1 0,5 

200.1 a 500.1 0,6 

> 500.1 0,7 

 

 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-276 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

Os índices utilizados consideram apenas os resíduos de origem domiciliar, ou seja, 

aqueles gerados nas residências e no pequeno comércio, não sendo computados os 

resíduos gerados em indústrias, na limpeza de vias públicas, podas, limpezas de córregos 

e outros que freqüentemente, são enviados para os aterros sob uma classificação única 

de resíduos sólidos urbanos. 

O inventário de 2005, possui uma planilha de avaliação para aterros sanitários em 

valas. Tal procedimento decorreu da necessidade da verificação de aspectos específicos, 

que melhor possibilitassem a avaliação das condições sanitárias desse tipo de aterro. Os 

índices obtidos foram expressos na forma de IQR, uma vez que também correspondem a 

avaliações de aterros sanitários. 

Outra informação, apresentada no inventário de 2005, refere-se à assinatura de um 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, para todos os municípios que 

apresentaram irregularidades na destinação final, em 2004. Os TACs são títulos 

executivos extrajudiciais, estabelecidos em comum acordo com as administrações 

municipais, definindo prazos e atividades a serem realizadas por cada município para a 

regularização ambiental das instalações de destinação de resíduos sólidos domésticos 

em operação. 

A localização das áreas de disposição foi obtida diretamente nas Prefeituras 

Municipais, durante as atividades de campo do projeto. A síntese das informações 

coletadas pode ser observada no Quadro 7.52. 

Como a referência oficial do número de habitantes foi mantida no censo 

demográfico do IBGE de 2003, as populações e as quantidades de resíduos geradas são 

as mesmas publicadas no Inventário de 2002 e de 2003.  Entretanto, em vista dos novos 

valores de IQR e IQC obtidos em 2004 e a assinatura dos TAC, como resultado do 

Programa Estadual de Resíduos Sólidos, algumas comparações puderam ser realizadas, 

refletindo a evolução da situação ambiental da Bacia Sorocaba/Médio Tietê. 
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Quadro 7.52 - Síntese das informações sobre condições de tratamento dos resíduos sólidos domiciliares 
MUNICÍPIO LIXO(t/dia) IQR/2002 AVALIAÇÃO 2002 IQR/2003 AVALIAÇÃO 2003 IQR/2004 AVALIAÇÃO ASSINATURA DO TAC 

Alambari 1 5,6 Condições Inadequadas 9,7 Condições Adequadas 9,7 Condições Adequadas SIM 

Alumínio 6,3 8,6 Condições Adequadas 9 Condições Adequadas 8,7 Condições Adequadas NÃO 

Anhembi 1,4 7,5 Condições Controladas 8,8 Condições Adequadas 7,9 Condições Controladas NÃO 

Araçariguama 3,1 8,7 Condições Adequadas 5,1 Condições Inadequadas 5,2 Condições Inadequadas NÃO 

Araçoiaba da Serra 6,3 2,9 Condições Inadequadas 4,7 Condições Inadequadas 4,0 Condições Inadequadas SIM 

Bofete 2,3 9,2 Condições Adequadas 7 Condições Controladas 5,8 Condições Inadequadas SIM 

Boituva 15,5 2,4 Condições Inadequadas 9,4 Condições Adequadas 8,3 Condições Adequadas NÃO 

Botucatu 55,6 7,6 Condições Controladas 8,2 Condições Adequadas 5,8 Condições Inadequadas NÃO 

Cabreúva 12,2 5,5 Condições Inadequadas 6,4 Condições Controladas 5,5 Condições Inadequadas SIM 

Capela do Alto 4,8 4,8 Condições Inadequadas 4,6 Condições Inadequadas 6,2 Condições Controladas SIM 

Cerquilho 13,2 4,0 Condições Inadequadas 8,5 Condições Adequadas 8,7 Condições Adequadas SIM 

Cesário Lange 3,6 4,6 Condições Inadequadas 6,3 Condições Controladas 6,0 Condições Inadequadas SIM 

Conchas 5,1 2,8 Condições Inadequadas 9,1 Condições Adequadas 9,0 Condições Adequadas SIM 

Ibiúna 9,7 5,0 Condições Inadequadas 3,5 Condições Inadequadas 2,6 Condições Inadequadas SIM 

Iperó 6,2 3,4 Condições Inadequadas 7,3 Condições Controladas 6,3 Condições Controladas SIM 

Itu 65,1 8,1 Condições Adequadas 8,1 Condições Adequadas 8,6 Condições Adequadas SIM 

Jumirim 0,5 8,7 Condições Adequadas 9,4 Condições Adequadas 9,4 Condições Adequadas SIM 

Laranjal Paulista 8,1 6,0 Condições Inadequadas 8,7 Condições Adequadas 7,7 Condições Controladas NÃO 

Mairinque 15,5 2,2 Condições Inadequadas 3,6 Condições Inadequadas 5,0 Condições Inadequadas NÃO 

Pereiras 1,8 2,8 Condições Inadequadas 3,8 Condições Inadequadas 4,7 Condições Inadequadas SIM 

Piedade 9,7 2,5 Condições Inadequadas 2,9 Condições Inadequadas 3,7 Condições Inadequadas SIM 

Porangaba 1,5 1,8 Condições Inadequadas 1,5 Condições Inadequadas 1,6 Condições Inadequadas NÃO 
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continua... 
 

MUNICÍPIO LIXO(t/dia) IQR/2002 AVALIAÇÃO 2002 IQR/2003 AVALIAÇÃO 2003 IQR/2004 AVALIAÇÃO ASSINATURA DO TAC 

Porto Feliz 15,1 7,6 Condições Controladas 7,9 Condições Controladas 6,4 Condições Controladas SIM 

Quadra 0,3 7,5 Condições Controladas 9,3 Condições Adequadas 9,6 Condições Adequadas NÃO 

Salto 38,1 8,8 Condições Adequadas 8,8 Condições Adequadas 8,3 Condições Adequadas NÃO 

Salto de Pirapora 11,7 7,4 Condições Controladas 8,9 Condições Adequadas 8,3 Condições Adequadas SIM 

São Roque 20,2 8,0 Condições Controladas 6,3 Condições Controladas 9,4 Condições Adequadas NÃO 

Sarapuí 2,3 3,5 Condições Inadequadas 2,2 Condições Inadequadas 2,5 Condições Inadequadas NÃO 

Sorocaba 365,6 8,5 Condições Adequadas 8,6 Condições Adequadas 8,6 Condições Adequadas NÃO 

Tatuí 35,9 5,0 Condições Inadequadas 4,5 Condições Inadequadas 4.6 Condições Inadequadas SIM 

Tietê 12,1 2,3 Condições Inadequadas 1,6 Condições Inadequadas 9,6 Condições Adequadas NÃO 

Torre de Pedra 0,7 6,6 Condições Controladas 7,9 Condições Controladas 6,7 Condições Controladas NÃO 

Vargem Grande 
Paulista 14,4 1,8 Condições Inadequadas 1,3 Condições Inadequadas 6,2 Condições Controladas SIM 

Votorantim 38,9 3,6 Condições Inadequadas 5,6 Condições Inadequadas 4,0 Condições Inadequadas NÃO 

Fonte: CETESB, 2005 
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Em 2002 (Figura 7.31), 58,8% dos municípios destinavam seus resíduos em 

condições inadequadas, 20,6% em condições controladas e 20,6% restantes em 

condições adequadas enquadrando-se neste último grupo apenas Sorocaba, Alumínio, 

Araçariguama, Itu, Jumirim, Salto e Bofete. Já em 2003 Figura 7.31, no que se refere ao 

número de municípios, 38% continuam a depositar resíduos em instalações inadequadas, 

21% em condições controladas e 41% em condições adequadas (Alambari, Botucatu, 

Cerquilho, Sorocaba, Laranjal Paulista, Anhembi, Salto, Salto de Pirapora, Alumínio, 

Conchas, Quadra, Boituva, Jumirim e Itu).  

No que se refere às quantidades geradas em 2004, 41% dos resíduos gerados na 

região eram destinados à instalações consideradas inadequadas, 20 % às consideradas 

em situação controlada e 39 % em condições adequadas (Figura 7.31). 
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Figura 7.31. Evolução Geral dos IQRs na UGRHI 

 
 

A Figura 7.32 apresenta a evolução do IQR por municípios durante os anos de 

2002, 2003 e 2004. Já nas Figuras 7.33 a Figura 7.38 é possível visualizar a evolução do 

IQR por sub-bacias. 
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EVOLUÇÃO DO IQR NOS ANOS DE 2002, 2003 e 2004
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Figura 7.32. Evolução geral da avaliação dos IQRs nos anos de 2002, 2003 e 2004 na 
UGRHI 

 

EVOLUÇÃO DO IQR - 2002, 2003 e 2004
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 Figura 7.33 - Deposição de Resíduos Sólidos  na Sub-Bacia Alto Sorocaba 
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Figura 7.34 - Deposição de Resíduos Sólidos na Sub-Bacia Baixo Sorocaba 
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Figura 7.35- Deposição de Resíduos Sólidos na Sub-Bacia Médio Sorocaba 
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Figura 7.36 - Deposição de Resíduos Sólidos na Sub-Bacia Médio Tietê Inferior 

 

EVOLUÇÃO DO IQR- 2002, 2003 e 2004
Médio Tietê Superior

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A
ra

ça
rig

ua
m

a

C
ab

re
úv

a

Itu

Sa
lto

Sã
o 

R
oq

ue

0,0 <    IQR <  6,0 - Condições Inadequadas
6,0 < = IQR <  8,0 - Condições Controladas
8,0 < = IQR <10,0 - Condições Adequadas

 
Figura 7.37 - Deposição de Resíduos Sólidos na Sub-Bacia Médio Tietê Superior   
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Figura 7.38 - Deposição de Resíduos Sólidos na Sub-Bacia Alto Sorocaba 

 
Quanto ao TAC, 18 municípios o assinaram, sendo que 6 apresentaram aumento 

no IQR. 

7.4.1.4 Disposição de resíduos sólidos industriais 

São considerados resíduos sólidos industriais os resíduos em estado sólido e semi-

sólido que resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos provenientes das 

instalações de tratamento de águas residuárias, aqueles gerados em equipamentos de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam, para 

isto, soluções economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível 

(CETESB 1993). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - editou um conjunto de 

normas para padronizar, nacionalmente, a classificação dos resíduos: 

A norma NBR 10004 – “Resíduos Sólidos – Classificação” classifica os resíduos 

quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais 

resíduos devem ter manuseio e destinação mais rigidamente controlados. 
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A classificação proposta baseia-se fundamentalmente nas características dos 

resíduos, em listagem de resíduos reconhecidamente perigosos e em listagens de 

padrões de concentração de poluentes, a saber: 

 

• Listagem 1: Resíduos perigosos de fontes não específicas; 

• Listagem 2: Resíduos perigosos de fontes específicas; 

• Listagem 3: Constituintes perigosos – base para relação dos resíduos e 
produtos das listagens 1 e 2; 

• Listagem 4: Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos; 

• Listagem 5: Substâncias agudamente tóxicas; 

• Listagem 6: Substâncias tóxicas; 

• Listagem 7: Concentração – limite máximo no extrato obtido no teste de 
lixiviação; 

• Listagem 8: Padrões para o teste de solubilização; 

• Listagem 9: Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos 
utilizados pelo Ministério do Meio Ambiente da França para 
classificação de Resíduos; 

• Listagem 10: Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo 
como perigoso. 

 

Segundo a norma NBR 10004, os resíduos são agrupados em três classes: 

• resíduos Classe I – perigosos: resíduos ou mistura de resíduos que, em função 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou 

contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou 

apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou 

dispostos de forma inadequada; 

• resíduos Classe II – Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos 

sólidos que não se enquadram na Classe I – perigosos, ou na Classe III – 

inertes; 

• resíduos Classe III – Inertes: resíduos ou mistura de resíduos sólidos que, 

submetidos ao teste de solubilização (NBR 10006 “Solubilização de Resíduos – 

Procedimento”) não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em 

concentrações superiores aos padrões definidos na Listagem 8 – Padrões de 

solubilização. 
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As informações referentes aos resíduos sólidos industriais da UGRHI foram obtidas 

no cadastro do Relatório de Situação 1995. 

A partir dessas informações, foi possível fazer a consolidação dos dados de fontes, 

locais de tratamento e disposição final de resíduos sólidos industriais. Foram 

inventariados 15 tipos de atividades geradoras de resíduos. A produção total aproximada 

é de 3.153.422 t/ano de resíduos sólidos industriais.  

Os dados apresentados foram obtidos junto à CETESB - Regional de Sorocaba, 

através do Inventário de Resíduos Industriais realizado em dezembro/1993 (não 

publicado).  
O Quadro 7.50 mostra as quantidades de resíduos industriais gerados por classe e 

por município, bem como os seus totais. Observa-se que foram gerados 16.143 t/ano de 

resíduos perigosos (Classe I) e 3.137.279 t/ano de resíduos inertes e não inertes (Classes 

II e III, respectivamente). 

 
Quadro 7.50 - Quantidades de resíduos industriais gerados por classe e por 
município 
Municípios Classe I (t/ano) Classe II (t/ano) Classe III (t/ano) Sub-Total 
Alumínio 10.947 569.383 - 580.33 
Araçariguama - 22.533 - 22.533 
Boituva 46 327.434 6.803 334.283 
Botucatu 261 50.964 340 51.565 
Cabreúva - 19 - 19 
Capela do Alto 45 49 - 94 
Cerquilho 110 622.065 2 622.177 
Cesário Lange 35 1 - 36 
Ibiúna - 42 - 42 
Iperó 12 61.134 - 61.146 
Itu  815 21.708 1.527 24.05 
Laranjal Paulista 2 112.538 - 112.54 
Mairinque 21 7.076 6 7.103 
Porto Feliz 2 770 29 801 
Salto de 
Pirapora 4 186 250.074 250.264 

São Roque 88 1.081 30 1.199 
Sorocaba 3.676 66.865 7.341 77.882 
Tatuí 4 722 - 726 
Tietê 4 205 - 209 
Votorantim 71 5.806 1.000.546 1.006.423 
Total 16.143 1.870.581 1.266.698 3.153.422 
Fonte: CBH-SMT 1997 

 
Em relação às atividades industriais cadastradas, verificam-se apenas 15 

atividades geradoras de resíduos perigosos (Quadro 7.51 e Figura 7.39). Embora a 
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distribuição dos tipos de resíduos gerados por atividade não apresente concentração em 

uma determinada atividade em relação à quantidade de resíduos gerados, apenas a 

indústria metalúrgica representa 79% do total da UGRHI. As indústrias de produtos de 

materiais elétricos, eletrônicos e de comunicação contribuem com 9 %, a indústria de 

material de transporte com 7% e todas as demais abaixo de 2%.  

Resíduos gerados nesta bacia, geralmente, são exportados para outras bacias 

para disposição final. 

 
Quadro 7.51 - Relação de atividades geradoras de resíduos sólidos industriais 
perigosos 

Atividade Quantidade (t/ano) 

Indústria de Produtos Minerais não Metálicos 22 

Indústria Metalúrgica 12.586 

Indústria Mecânica 335 

Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e de 
Comunicação 1.413 

Indústria de Material de Transporte 1.108 

Indústria de Papel e Celulose 48 

Indústria de Borracha 12 

Indústria Química 330 

Indústria de Produtos de Matérias Plásticas 2 

Indústria Têxtil 50 

Indústria de Produtos Alimentares 4 

Indústria de Bebidas 9 

Indústria Editorial e Gráfica 6 

Outras 218 

Total 16.143 
Fonte: Relatório de Situação 1995 - Inventário de Resíduos Industriais, 1993 (não publicado) - 
Cetesb/ Sorocaba 

 

Os sistemas de destinação final de resíduos sólidos localizados na Bacia 

Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê são: o Aterro Industrial Palmital, localizado em 

Mairinque e gerenciado pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que não recebe 

resíduos de terceiros e o Aterro Industrial de Sorocaba, localizado em Sorocaba e 

gerenciado pela Empresa de Desenvolvimento Social e Urbano de Sorocaba (URBES), 

que só recebe resíduos gerados no Município. Na Bacia Hidrográfica dos rios Sorocaba e 

Médio Tietê existem as seguintes indústrias de reprocessamento de resíduos: 
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• Dgol Indústria e Comércio de Lubrificantes, localizada em Capela do Alto, que 

faz o re-refino de óleos lubrificantes; 

• Adesol Produtos Químicos Ltda., localizada em Boituva, que promove a 

recuperação de solventes clorados e não clorados; 

• Resicontrol, em processo de instalação (LI em Dezembro/95), localizada em 

Sorocaba, que fará o condicionamento de resíduos industriais para uso combustível em 

fornos industriais. 

DISTRIBUIÇÃO DO TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS 
POR ATIVIDADES INDUSTRIAIS

79%

9%

7% 2% 2% 1%

Indústria Metalúrgica
Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e de Comunicação
Indústria de Material de Transporte
Indústria Mecânica
Indústria Química
Outras

 

 
Figura 7.39 Distribuição dos 
tipos de resíduos perigosos 
gerados por atividades 
industriais cadastradas na 
UGRHI 
 

 

7.4.1.5 Outras fontes 

As atividades mineradoras podem representar sérios riscos de contaminação dos 

recursos hídricos, a depender de diversos fatores. Por tratar-se de tema de maior 

abrangência, em relação aos impactos potenciais ao meio físico e não só aos recursos 

hídricos, este tópico será apresentado detalhadamente no capítulo 10 Áreas 
Degradadas, item 10.4 Mineração. 

Outras fontes importantes de poluição são os aterros e lixões de resíduos sólidos 

domésticos ou industriais desativados, uma vez que impõem ao meio ambiente os 

mesmos riscos dos locais em atividade com o agravante de, na maioria dos casos, 

encontrarem-se em situação de completo abandono ou até mesmo com formas de 

ocupação inadequadas. 
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Não se dispõe também de levantamentos sistemáticos em relação a outras fontes 

potenciais fixas, tais como cemitérios, locais de estocagem de combustíveis, etc. 

7.4.2 Fontes Difusas 

As fontes difusas de poluição caracterizam-se por apresentar ampla área de 

contribuição, provindo de atividades que depositam poluentes de forma esparsa, podendo 

chegar aos corpos d’água apenas de forma intermitente, associada a períodos de chuvas. 

Constituem tema de extrema dificuldade para a caracterização, pois se associam a 

grandes áreas, exigindo numerosos pontos de monitoramento, e a poluentes com baixas 

concentrações, que necessitam muitas vezes de cuidadosos métodos de amostragem e 

sofisticadas e caras técnicas analíticas. 

Serão tratadas neste relatórios as duas principais fontes de poluição difusas, sendo 

uma relativa a áreas urbanas e outra relativa a áreas rurais, quais sejam: o saneamento in 

situ e as atividades agrícolas. 

7.4.2.1 Saneamento in situ 

Os núcleos urbanos sem atendimento por rede de esgoto podem constituir 

importante fonte de poluição difusa, vinculada às alternativas para o saneamento in situ,  

tais como os lançamentos diretos em drenagens ou solo, fossas negras, secas e até 

mesmo sépticas.  

As áreas rurais possuem fossas negras que são fontes de poluição para as águas 

superficiais, subterrâneas e solo. A maioria das fossas negras está desativada, portanto é 

difícil a localização para o cadastramento e análises futuras do local onde estão inseridas. 

7.4.2.2 Atividades agrícolas 

As áreas agrícolas podem ser consideradas fontes difusas de contaminação, a 

depender das práticas agrícolas utilizadas. Os principais fatores que interferem na 

qualidade dos recursos hídricos estão relacionados à preparação do terreno, aplicação de 

fertilizantes, utilização de defensivos agrícolas e irrigação. A contaminação pode ocorrer 

por meio de águas de deflúvios superficiais, de infiltração ou pelo material removido por 

erosão dos solos.  
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IG/CETESB/DAEE (1997) realizou levantamento para avaliação dos riscos de 

contaminação das águas subterrâneas no Estado de São Paulo, por atividades agrícolas. 

O levantamento, realizado com base em dados pré-existentes, identificou os principais 

compostos poluentes associados a áreas com desenvolvimento de atividades agrícolas, 

por município. Foram analisados os nitratos, provenientes da aplicação de fertilizantes em 

culturas de cana-de-açúcar, citrus e anuais, além de pesticidas, herbicidas e fungicidas, 

associados a culturas de algodão, soja, feijão, hortaliças, citrus, anuais e cana-de-açúcar. 

Segundo o Relatório de Situação 1995 foram identificados 26 agrotóxicos de uso 

corrente na região, a partir dos dados fornecidos pelo Departamento de Defesa 

Agropecuária, que indica a aplicação dos inseticidas organofosforados e carbamatos na 

maioria das culturas. O Quadro 7.52 aponta os produtos utilizados, grupo químico a que 

pertencem, bem como as culturas tratadas. 

 
Quadro 7.52 - Agrotóxicos Utilizados na UGRHI-10 
Produtos/Discriminação Princípio Ativo Culturas Tratadas 

Inseticidas 
Propanil carbamato arroz 
Carbofuran carbamato arroz 

Deltametrina piretróide 
arroz, melancia, tomate, batata, cana, 
olerícolas 

Malathion organofosforado arroz 
Carbaryl carbamato arroz, cana 
Triciclazol benzotiazóis arroz 
Benomyl benzotiazóis arroz, citrus, café, olerícolas 

Mancozeb ditiofosforado 
arroz, melancia, citrus, tomate, batata, 
uva, olerícolas 

Triclorfon organofosforado melancia, olerícolas 
Maneb ditiofosforado melancia, batata, uva 
Pirimicarb carbamato melancia 
Dimetoato organofosforado citrus, café, uva, olerícolas 
Albicarb carbamato citrus, café, batata 
Dicofol organofosforado citrus 
Diazinon organofosforado citrus, café, olerícolas 
Triclorfon organofosforado citrus 
Ethion organofosforado citrus, uva 
Parathion organofosforado citrus, café, batata, uva, olerícolas 
Permetrina piretróide café 
Metamidophos organofosforado tomate, batata 
Benomyl benzotiazóis cana 
Acefato organofosforado cana 

Herbicidas 
Atrazine triazina milho 
2,4 D fenoxiácido milho 
Paraquat bentazóis batata 
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Produtos/Discriminação Princípio Ativo Culturas Tratadas 

Fungicidas 
Oxicloreto de cobre cobre olerícolas, café 

Fonte: Relatório de Situação 1995 
 

Cabe destacar que 15 diferentes produtos foram apontados como de utilização no 

cultivo de olerícolas, verificando-se, por sua vez, que a maior parte da área ocupada por 

esta cultura situa-se na sub-bacia do Alto Sorocaba, onde se encontra a represa de 

Itupararanga. 
Em geral, as culturas de arroz, milho, melancia, citrus, café, tomate, batata, uva, 

cana-de-açúcar e olerícolas são as que utilizam maior variedade de agrotóxicos. 

7.5 Qualidade das Águas 

7.6 Águas superficiais  

7.6.1 Atual classificação dos corpos d’água  

Para subsidiar o controle da qualidade das águas de superfície no território 

nacional, foi editada a Portaria MINTER no GM 0013, em 15/01/76, que regulamentou a 

classificação dos corpos d’água superficiais, de acordo com padrões de qualidade e de 

emissão para efluentes líquidos. 

No Estado de São Paulo, a classificação das águas interiores é dada pelo Decreto 

Estadual no 8.468, de 08 de setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente. Nele consta a classificação das águas interiores 

situadas no território do Estado, segundo os usos preponderantes, e os padrões de 

emissão de efluentes líquidos de qualquer natureza. 

O enquadramento dos corpos d’água do Estado de São Paulo foi estabelecido pelo 

Decreto no 10.755 de 22/11/77. 

Em 1986, a Portaria GM 0013 foi substituída pela Resolução no 20 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a qual estabelece nova classificação para as 

águas doces, bem como para as águas salobras e salinas do Território Nacional. São 

definidas nove classes, segundo os usos preponderantes a que se destinam. As águas 

doces são distribuídas em cinco classes, com a seguinte redação: 
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Art. 1º - São classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes, as 

águas doces, salobras e salinas do Território Nacional : 

ÁGUAS DOCES 
I - Classe Especial - águas destinadas: 
a) ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção. 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

ll - Classe 1 - águas destinadas:  
a) ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; 

e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana. 

lll - Classe 2 - águas destinadas: 
a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

lV - Classe 3 - águas destinadas: 
a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à dessedentação de animais. 

V - Classe 4 - águas destinadas:  
a) à navegação; 

b) à harmonia paisagística; 

c) aos usos menos exigentes. 
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O fato de um trecho de rio estar enquadrado em determinada classe não significa, 

necessariamente, que esse seja o nível de qualidade que apresenta, mas sim aquela que 

se busca alcançar ou manter ao longo do tempo. 

Os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86 são mais restritivos que 

os fixados pelo Decreto Estadual 8.468. Há a necessidade de adequação da legislação 

estadual à legislação federal, requerendo uma reavaliação do enquadramento dos corpos 

d’água do Estado, frente à classificação estabelecida pela Resolução CONAMA 20/86. 

Embora guardando diferenças, as classes consideradas das duas legislações 

foram correlacionadas pela CETESB (2005), conforme o Quadro 7.53.  

 

Decreto 8.468/76 CONAMA 20/86 
1 Especial (*) e 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Quadro 7.53: Correlação entre as classes dos corpos 
d'água (CETESB 2005). 

 
(*) São considerados os limites estabelecidos para a classe 1, já que a classe especial do 

CONAMA 20/86 só estabelece a condição de ausência de coliformes fecais. 

O Decreto Estadual no 10.755 enquadrou os corpos d'água nas classes previstas no 

Decreto no 8.468/76, com os seguintes enquadramentos na área da UGRHI 10: 

 
“DECRETO NO 10.755 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1977” 

Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação 

prevista no Decreto no 8.468, de 8 de setembro de 1976, e dá providências correlatas. 

 

1. Corpos de Água Pertencentes à Classe 1 
Não há corpos de água pertencentes à Classe 1 nesta bacia. 

2. Corpos de Água Pertencentes à Classe 2 
Pertencem à Classe 2 todos os corpos de água, exceto os alhures desta bacia aqui 

classificados. 

3. Corpos de Água Pertencentes à Classe 3 
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Pertencem à Classe 3, os seguintes corpos de água, excluídos os respectivos efluentes e 

fornecedores, salvo quando expressamente indicados nas alíneas. 

Da Bacia do Rio Sorocaba: 

a) Ribeirão do Varjão, afluente do Ribeirão Pirajibu, no município de Mairinque. 

Da Bacia do Médio Tietê Superior: 
a) Ribeirão do Marmeleiro até a confluência com o Rio Aracaí, no município de 

São Roque; 

b) Rio Carambeí a jusante da captação de água de abastecimento para São 

Roque até a confluência com o Ribeirão do Marmeleiro, no município de São 

Roque. 

4. Corpos de Água Pertencentes à Classe 4 
Pertencem à Classe 4, os seguintes corpos de água, excluídos os respectivos afluentes e 

formadores, salvo quando expressamente indicados nas alíneas. 

Da Bacia do Rio Sorocaba 

a) Córrego do Matadouro Velho até a confluência com o Rio Tatuí, no município 

de Tatuí; 

b) Rio Tatuí a jusante da captação de água de abastecimento de Tatuí até a 

confluência com o Rio Sorocaba, no município de Tatuí. 

Da Bacia do Médio Tietê Superior  

a) Córrego do Ajudante, até sua confluência com o rio Tietê, no município de 

Salto; 

b) Córrego do Guaraú, até sua confluência com o rio Tietê, no município de 

Salto; 

c) Córrego Tanquinho, até a confluência com o rio Lavapés, no município de 

Botucatu; 

d) Rio Lavapés, até a confluência com o rio Capivara, no município de Botucatu. 

 

7.6.1.1 Rede de monitoramento da Qualidade das Águas 

A Lei Estadual no 118, promulgada em 29/06/73, que autorizou a constituição da 

Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, em seu Artigo 2.o, Inciso 
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VI, dá-lhe a atribuição de manter Sistema de Informação e divulgar dados de interesse da 

engenharia sanitária e da poluição das águas, de forma a ensejar o aperfeiçoamento de 

métodos e processos para estudos e projetos, execução, operação e manutenção de 

sistemas. 

A Portaria 518, do Ministério da Saúde, de 2004, também exige em seu Artigo 19, 

que os mananciais superficiais devam conter um plano de monitoramento compatível com 

a legislação vigente.  

Os principais objetivos dessa rede de monitoramento são: 

_ avaliar a evolução da qualidade das águas interiores dos rios e reservatórios do Estado; 

_ propiciar o levantamento das áreas prioritárias para o controle da poluição das águas; 

_ subsidiar o diagnóstico e controle da qualidade das águas doces utilizadas para o 

abastecimento público, verificando se as características da água são compatíveis com o 

tratamento existente, bem como para outros usos; 

_ dar subsídio técnico para a elaboração dos Planos de Bacia e Relatórios de Situação 

dos Recursos Hídricos, realizados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas em níveis 

Estadual e Federal na área compreendida pelo Estado de São Paulo; 

_ identificar trechos de rios onde a qualidade d’água possa estar mais degradada, 

possibilitando ações preventivas e corretivas da CETESB e de outros órgãos, como a 

construção de estações de tratamento de esgotos (ETEs) pelos municípios ou a 

adequação de lançamentos industriais. 

A operação da Rede de Monitoramento da CETESB teve início com a seleção de 

47 pontos de amostragens. Desde então, em busca de melhor representatividade e em 

atendimento às necessidades inerentes aos programas de controle da poluição das águas 

desenvolvidos pela Cetesb, várias modificações foram introduzidas, tendo-se alterado o 

número de pontos de amostragem, as freqüências das coletas e os parâmetros 

analisados. Dessa forma, a CETESB complementa a sua rede básica de monitoramento 

com o monitoramento regional, que objetiva identificar os problemas locais; com a rede de 

sedimento, para aperfeiçoamento do diagnóstico da coluna d'água; com o programa de 

balneabilidade dos reservatórios, para informar a população sobre as condições de banho 

de suas praias; e com o monitoramento automático, para o controle da qualidade com 

vistas ao abastecimento público e recepção de efluentes domésticos e industriais. 
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Em 2004, a rede básica de monitoramento de qualidade das águas interiores da CETESB 

contemplou 158 pontos de monitoramento, sendo um deles localizado no Estado de 

Minas Gerais. 

Segundo o IBGE, a área do Estado de São Paulo corresponde a 248.209,4 km², 

assim a Rede de Monitoramento da CETESB com 158 pontos perfaz uma densidade 

média de 0,64 pontos para cada 1.000 km². Considerando os 106 pontos adicionais de 

amostragem do monitoramento regional (antigo Perfil Sanitário) das Regionais das Bacias 

do Paraná, Baixada Santista, Litoral Norte, Piracicaba e de Pirassununga, este índice 

atinge 1,06. Somando os 31 pontos do programa de balneabilidade de praias e lagos, 

obtém-se um total de 295 pontos. Acrescentando-se ainda os 21 pontos de sedimento de 

água doce, atinge-se uma densidade de 1,27. 

O Quadro 7.54 mostra uma síntese resumo da UGRHI 10, sua área de drenagem 

da bacia (km²), conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Relatório de Situação 

dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 2002). Informa-se, também, a população 

(IBGE, 2000), a densidade de população da UGRHI, o total de pontos por tipo de 

monitoramento e densidade de pontos de monitoramento. 

Quadro 7.54 - Quadro resumo da UGRHI 10 

UGRHI 
Área 
em 
Km² 

Pop. Total 
2000 IBGE 

Dens. 
Pop. 
2000 

Rede 
Básica 

Monit.
Reg. 

Baln. 
Águas 
Doces

Mon. 
Total 
Água 

Rede 
Sedim. 

Monit. 
total 

Pontos 
Água/ 
Km² 

Dens. 
Mon. 
Total 

10 11.708 1.561.475 133,37 14 0 2 16 2 18 1,37 1,54 

Fonte: CETESB (2005) 

 
O Quadro 7.55 apresenta os dezoito pontos de monitoramento da UGRHI 10 . 

PONTO DE 
MONITORAMENTO CORPO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO 

IPAN02500 Córrego Ipanema Ponte do Km 12,5 da estrada que liga Sorocaba a Iperó. 

SOIT02100 Reservatório 
Itupararanga 

No meio do corpo central, lado esquerdo da Praia do 
Escritório, em frente a uma ilha. 

SOIT02601 Reservatório 
Itupararanga 

Na praia do Piratuba, na Represa de Itupararanga, no 
Condomínio Antilhas. 

SOIT02801 Reservatório 
Itupararanga No Clube ACM, na Represa de Itupararanga 

SOIT02900 Reservatório 
Itupararanga 

Próximo à barragem, na estrada que liga Ibiúna a 
Votorantim. 

SORO02100 Rio Sorocaba Ponte Pinga-Pinga, na Av. Marginal, na cidade de 
Sorocaba. 

SORO02200 Rio Sorocaba Ponte na estrada municipal que liga Sorocaba à rodovia 
Castelo Branco, em Itavuvu. 
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SORO02700 Rio Sorocaba Na captação do Município de Cerquilho. 
SORO02700 Rio Sorocaba Na captação de Cerquilho 

SORO02900 Rio Sorocaba Ponte na estrada que liga Laranjal Paulista à localidade 
de Entre Rios. 

TIBB02100 Reservatório de Barra 
Bonita 

No meio do corpo central, a jusante da confluência - 
Braços Tietê e Piracicaba. 

TIBB02100 Reserv. de Barra  
Bonita 

No corpo central do Reservatório de Barra Bonita, a 
jusante da confluência dos Rios Tietê e Piracicaba. 

TIBB02700 Reserv. de Barra 
Bonita 

No meio do corpo central, na direção do Córrego 
Araquazinho. 

TIBT02500 Braço do Rio Tiete Ponte na rodovia SP-191 que liga Santa Maria da Serra a 
São Manoel. 

TIET02350 Rio Tietê A cerca de 300 m da ponte da Rodovia do Açúcar (SP-
308), na Fazenda Santa Isabel. 

TIET02400 Rio Tietê Ponte na rodovia SP-113, que liga Tietê a Capivari, em 
Tietê. 

TIET02450 Rio Tietê Ponte na estrada para a fazenda Santo Olegário, em 
Laranjal Paulista. 

TIRG02900 Reserv. de Rasgão Próximo às comportas 
Fonte: CETESB (2005) 

Nos DESENHOS 9 e 10 apresentam-se mapas da UGRHI 10 com a localização 

dos pontos de amostragem. 

7.6.1.2 Variáveis de qualidade das águas 

A poluição das águas tem como origem diversas fontes, dentre as quais se destacam: 

_ efluentes domésticos; 

_ efluentes industriais; 

_ carga difusa urbana e agrícola. 

Essas fontes estão associadas ao tipo de uso e ocupação do solo. Cada uma 

dessas fontes possui características próprias quanto aos poluentes que carreiam (por 

exemplo, os esgotos domésticos apresentam compostos orgânicos biodegradáveis, 

nutrientes e bactérias).  

Atualmente a Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores 

Superficiais no Estado de São Paulo, mantida pela Cetesb, faz uso de 50 indicadores 

(variáveis) de qualidade de água (físicos, químicos, hidrobiológicos, microbiológicos e 

ecotoxicológicos), (Quadro 7.56 a 7.60). 
Quando da necessidade de estudos específicos de qualidade de água em 

determinados trechos de rios ou em reservatórios, com vistas a diagnósticos mais 

detalhados, outros parâmetros podem vir a ser analisados, tanto em função do uso e 
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ocupação do solo na bacia contribuinte, atuais ou pretendidos, quanto pela ocorrência de 

alguma irregularidade ou eventualidade na área em questão. 

 

Variáveis Físicas 

absorbância no ultravioleta 

coloração da água 

  série de resíduos (filtrável, não 

filtrável, fixo e volátil) 

temperatura da água e do ar 

turbidez 

Quadro 7.56: Variáveis Físicas analisadas 
no monitoramento da qualidade das águas. 

 
 

Variáveis Químicas 
Alumínio Fósforo total 
Bário Manganês 
Cádmio Mercúrio 
Carbono orgânico dissolvido Níquel 
Chumbo Óleos e graxas 
Cloreto Ortofosfato solúvel 
Cobre Oxigênio dissolvido 
Condutividade específica pH 
Cromo total Potássio 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) Potencial de Formação de Trihalometanos 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) Série de nitrogênio (Kjeldahl, amoniacal, nitrito 

e nitrato) 
Fenóis Sódio 
Ferro total Surfactantes 
Fluoreto Zinco 

Quadro 7.57: Variáveis Químicas analisadas no monitoramento da qualidade das 
águas. 

 

Variáveis Microbiológicas 

Coliformes termotolerantes 

Cryptosporidium sp 

Giardia sp 
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Quadro 7.58: Variáveis Microbiológicas 
analisadas no monitoramento da qualidade 
das águas. 

 

Variáveis Hidrobiológicas 

Clorofila a 

fitoplâncton 

zooplâncton 

bentos 

Quadro 7.59: Variáveis Hidrobiológicas 
analisadas no monitoramento da qualidade 
das águas. 
 

Variáveis Toxicológicas 

microcistinas, ensaio de toxicidade 

aguda com a bactéria luminescente – 

V. fischeri (Sistema Microtox) 

ensaio de toxicidade aguda/crônica 

com o microcrustáceo Ceriodaphnia 

dúbia 

ensaio de mutação reversa (conhecido 

como teste de Ames) 

Quadro 7.60: Variáveis Toxicológicas 
analisadas no monitoramento da qualidade 
das águas. 

 
 

7.6.1.2.1 Significado sanitário dos parâmetros de qualidade de água selecionados 
 

Segundo CETESB (2005) o significado sanitário dos parâmetros de qualidade de 

água selecionados pode ser expresso como a seguir: 

 

a) Parâmetros Físicos utilizados: 

Coloração:  A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de 

intensidade que a luz sofre ao atravessá-la (e esta redução dá-se por absorção de parte 
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da radiação eletromagnética), devido à presença de sólidos dissolvidos,  principalmente 

material em estado coloidal orgânico e inorgânico. 

É pouco freqüente a relação entre a cor acentuada e risco sanitário nas águas coradas. O 

problema maior de coloração na água, em geral, é o estético, já que causa um efeito 

repulsivo aos consumidores. 

A coloração, realizada na rede de monitoramento, consiste basicamente na observação 

visual do técnico de coleta no instante da amostragem. 

 

Série de Resíduos: Em saneamento, sólidos nas águas correspondem a toda matéria 

que permanece como resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a 

uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado. Em linhas gerais, as 

operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações de 

sólidos presentes na água (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os 

métodos empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos (utilizando-se 

balança analítica ou de precisão).  

Para o recurso hídrico, os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida 

aquática. Eles podem se sedimentar no leito dos rios destruindo organismos que 

fornecem alimentos, ou também danificar os leitos de desova de peixes. Os sólidos 

podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição 

anaeróbia. Altos teores de sais minerais,  particularmente sulfato e cloreto, estão 

associados  à tendência de corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir sabor 

às águas. 

 

Temperatura: Variações de temperatura são partes do regime climatológico normal, e 

corpos d’água naturais apresentam variações sazonais e diurnas como estratificação 

vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como: latitude, altitude, 

estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. 

A elevação da temperatura em um corpo d’água geralmente é provocada por 

despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas. 

A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de parâmetros físico-químicos. Em geral, à 

medida que a temperatura aumenta de 0 a 30 oC, a viscosidade, tensão superficial, 
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compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor latente de vaporização 

diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam as 

solubilidades com a elevação da temperatura. Organismos aquáticos possuem limites de 

tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura 

preferida em gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e 

incubação do ovo. 

 

Turbidez: Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. 

Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de 

peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além 

disso, afeta adversamente o uso doméstico, industrial e recreacionais da água. 

 
b) Parâmetros Químicos utilizados: 

Alumínio: O alumínio é produzido e consumido em grandes quantidades em muitas 

nações, sendo o Brasil um grande produtor, em torno de 762.000 t/ano. É o principal 

constituinte de um grande número de componentes atmosféricos, particularmente de 

poeira derivada de solos e partículas originadas da combustão de carvão. 

Na água, o alumínio é complexado e influenciado pelo pH, temperatura e pela 

presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. A solubilidade é baixa 

em pH entre 5,5 e 6,0. O alumínio deve apresentar maiores concentrações em 

profundidade, onde o pH é menor e pode ocorrer anaerobiose. Se a estratificação e 

conseqüente anaerobiose não for muito forte, o teor de alumínio diminui no corpo de água 

como um todo, à medida que se distancia a estação das chuvas. O aumento da 

concentração de alumínio está associado com o período de chuvas e, portanto, com a alta 

turbidez. 

Outro aspecto chave da química do alumínio é sua dissolução no solo para 

neutralizar a entrada de ácidos com as chuvas ácidas. Nesta forma, ele é extremamente 

tóxico à vegetação e pode ser escoado para os corpos d’água.  

A principal via de exposição humana não ocupacional é pela ingestão de alimentos 

e água. O acúmulo de alumínio no homem tem sido associado ao aumento de casos de 

demência senil do tipo Alzheimer. Brown (1989, apud Moore,  1990) correlacionou o 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-301 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
  

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

aumento do risco relativo da ocorrência do Mal de Alzheimer com o nível de alumínio na 

água de abastecimento.  

 

Bário: Em geral, ocorre nas águas naturais em concentrações muito baixas, de 0,7 a 900 

μg/L. É normalmente utilizado nos processos de produção de pigmentos, fogos de 

artifício, vidros e praguicidas. A ingestão de bário em doses superiores às permitidas pode 

causar desde um aumento transitório da pressão sangüínea, por vasocontrição, até sérios 

efeitos tóxicos sobre o coração, vasos e nervos, sendo que até hoje não foi comprovado 

seu efeito cumulativo.  

 
Cádmio: O cádmio apresenta-se nas águas naturais devido às descargas de efluentes 

industriais, principalmente as galvanoplastias, produção de pigmentos, soldas, 

equipamentos eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos. É também usado como 

inseticida. A queima de combustíveis fósseis consiste também numa fonte de cádmio para 

o ambiente. Apresenta efeito crônico, pois concentra-se nos rins, fígado, pâncreas e 

tireóide e, efeito agudo, sendo que uma única dose de 9,0 gramas pode levar à morte. O 

cádmio não apresenta nenhuma qualidade, pelo menos conhecida até o presente, que o 

torne benéfico ou essencial para os seres vivos. Estudos feitos com animais demonstram 

a possibilidade de causar anemia, retardamento de crescimento e morte. O padrão de 

potabilidade é fixado pela Portaria 1469 em 0,005 mg/L. 

O cádmio ocorre na forma inorgânica, pois seus compostos orgânicos são 

instáveis; além dos malefícios já mencionados, é um irritante gastrointestinal, causando 

intoxicação aguda ou crônica sob a forma de sais  solúveis. A ação do cádmio sobre a 

fisiologia dos peixes é semelhante às do níquel, zinco e chumbo. Está presente em águas 

doces em concentrações traços, geralmente inferiores a 1μ g/L. É um metal de elevado 

potencial tóxico, que se acumula em organismos aquáticos, possibilitando sua entrada na 

cadeia alimentar. O cádmio pode ser fator para vários processos patológicos no homem, 

incluindo disfunção renal, hipertensão, arteriosclerose, inibição no crescimento, doenças 

crônicas em idosos e câncer. 

 

Carbono Orgânico Dissolvido e Absorbância no Ultravioleta: Estas duas variáveis 

não estão sujeitos à legislação, mas é importante que sejam rotineiramente avaliados 
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durante um determinado período, para que seja possível obter-se uma correlação entre 

estes com a concentração de compostos precursores de trihalometanos, o que poderá 

facilitar a detecção quando de possíveis alterações na qualidade da água com relação à 

presença desse tipo de compostos. 

 

Chumbo: Dissolvido em águas superficiais naturais, os seus teores geralmente 

encontram-se em quantidades baixas. A queima de combustíveis fósseis é uma das 

principais fontes, além da sua utilização como aditivo anti-impacto na gasolina. O chumbo 

e seus compostos também são utilizados em eletrodeposição, metalurgia, materiais de 

construção, plásticos, tintas, etc. 

O chumbo é uma substância tóxica cumulativa. Uma intoxicação crônica por este 

metal pode levar a uma doença denominada saturnismo, ocorrendo na maioria das vezes, 

em trabalhadores expostos ocupacionalmente. Quando há exposição contínua ao 

chumbo, outros sintomas como tontura, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, 

entre outros, podem aparecer afetando o sistema nervoso central. 

 

Cloreto: Um aumento no teor de cloretos na água é indicador de uma possível poluição 

por esgotos (através de excreção de cloreto pela urina) ou por despejos industriais, e 

acelera os processos de corrosão em tubulações de aço e de alumínio, além de alterar o 

sabor da água. 

 

Cobre:  As fontes de cobre para o meio ambiente incluem corrosão de tubulações de 

latão por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso de 

compostos de cobre como algicidas aquáticos, escoamento superficial e contaminação da 

água subterrânea a partir de usos agrícolas do cobre como fungicida e pesticida no 

tratamento de solos e efluentes, e precipitação atmosférica de fontes industriais. As 

principais fontes industriais incluem indústrias de mineração, fundição e refinação. No 

homem, a ingestão de doses excessivamente altas pode acarretar irritação e corrosão da 

mucosa, danos capilares generalizados, problemas hepáticos e renais, e irritação do 

sistema nervoso central seguido de depressão. Entretanto, a intoxicação por cobre é 

muito rara. 
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A presença de cobre no sistema de abastecimento de água, embora não constitua 

um perigo para a saúde, pode interferir com os usos domésticos. 

 

Condutância Específica: é uma expressão numérica da capacidade da água conduzir a 

corrente elétrica. A condutividade da água depende de suas concentrações iônicas e da 

temperatura. 

A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na 

composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece 

nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que 

mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da água aumenta. 

Altos valores podem indicar características corrosivas da água. 

Cromo: As concentrações de cromo em água doce são muito baixas, normalmente 

inferiores a 1 μg/L. É comumente utilizado em aplicações industriais e domésticas, como 

na produção de alumínio anodizado, aço inoxidável, tintas, pigmentos, explosivos e papel 

fotografia. Na forma trivalente o cromo é essencial ao metabolismo humano e, sua 

carência, causa doenças. Na forma hexavalente é tóxico e cancerígeno. Os limites 

máximos são estabelecidos basicamente em função do cromo hexavalente. 

 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): A DBO de uma água é a quantidade de 

oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia 

para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a 

quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, numa 

temperatura de incubação de 20oC. É freqüentemente usada e referida como DBO5,20. 

Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados por 

dejetos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria 

orgânica pode induzir à completa eliminação do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. 

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da micro-flora presente e 

interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis 

e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água. 
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Demanda Química de Oxigênio: É a quantidade de oxigênio necessária para oxidação 

da matéria orgânica através de um agente químico. 

Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, sendo o teste 

realizado num prazo menor (e em primeiro lugar), servindo os resultados de orientação 

para o teste da DBO. O aumento da concentração de DQO num corpo d’água deve-se 

principalmente a despejos de origem industrial. 

 

Fenóis: São compostos orgânicos que geralmente não ocorrem naturalmente nos corpos 

d’água. A presença dos mesmos, nos corpos d’água, se deve principalmente aos 

despejos de origem industrial. São compostos tóxicos aos organismos aquáticos, em 

concentrações bastante baixas, e afetam o sabor dos peixes e a aceitabilidade das águas, 

por conferir sabor e odor extremamente pronunciados, especialmente os derivados do 

cloro. 

Para o homem, o fenol é considerado um grande veneno trófico, causando efeitos 

de cauterização no local em que ele entra em contato através da ingestão. Os resultados 

de intoxicação são náuseas, vômito, dores na cavidade bucal, na garganta e estômago, 

entre outros. Inicialmente, há uma excitação seguida de depressão, e queda na pressão 

arterial, seguida de desenvolvimento de coma, convulsão e endemia nos pulmões. 

 

Ferro Total: O ferro, em quantidade adequada, é essencial ao sistema bioquímico das 

águas, podendo em grandes quantidades tornar-se nocivo, dando sabor, cor 

desagradáveis e dureza às águas, tornando-as inadequadas ao uso doméstico e 

industrial. O ferro aparece, normalmente, associado com manganês. 
 
Fluoreto: O flúor é o mais eletronegativo de todos os elementos químicos, tão reativo que 

nunca é encontrado em sua forma elementar na natureza, sendo normalmente 

encontrado na sua forma combinada como fluoreto. Traços de fluoreto são normalmente 

encontrados em águas naturais e concentrações elevadas geralmente estão associadas 

com fontes subterrâneas.  

Alguns efluentes industriais descarregam fluoreto nas águas naturais, tais como as 

indústrias de vidro e de fios condutores de eletricidade. Todos os alimentos possuem ao 

menos traços de fluoreto. Os vegetais possuem concentrações maiores principalmente 
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devido à absorção da água e do solo. Outras fontes de fluoreto são as pastas de dente, 

gomas de mascar, vitaminas e remédios.O fluoreto ingerido através da água é quase 

completamente absorvido pelo corpo humano, enquanto que o flúor presente nos 

alimentos não é totalmente absorvido. 

O fluoreto é adicionado às águas de abastecimento público para conferir-lhes 

proteção à cárie dentária. O fluoreto reduz a solubilidade da parte mineralizada do dente, 

tornando mais resistente à ação de bactérias e inibe processos enzimáticos que 

dissolvem a substância orgânica protéica e o material calcificante do dente. Constitui-se 

também em meio impróprio ao desenvolvimento de Lactobacilus acidophilus. 

Nesse sentido, a fluoretação das águas deve ser executada sob controle rigoroso, 

utilizando-se bons equipamentos de dosagem e implantando-se programas efetivos de 

controle de residual de fluoreto na rede de abastecimento de água, o que nem sempre 

tem acontecido. 

 

Fósforo Total: O fósforo aparece em águas naturais devido principalmente às descargas 

de esgotos sanitários. Nestes, os detergentes superfosfatados empregados em larga 

escala domesticamente constituem a principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os 

de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, 

abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As 

águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença 

excessiva de fósforo em águas naturais. 

Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes 

para os processos biológicos, ou seja, é um dos chamados macro-nutrientes, por ser 

exigido também em grandes quantidades pelas células. Nesta qualidade, torna-se 

parâmetro imprescindível em programas de caracterização de efluentes industriais que se 

pretende tratar por processo biológico. 

  Por ser nutriente para processos biológicos, o excesso de fósforo em esgotos 

sanitários e efluentes industriais conduz a processos de eutrofização das águas naturais. 

 

Manganês: Raramente atinge concentrações de 1,0 mg/L em águas superficiais naturais 

e, normalmente, está presente em quantidades de 0,2 mg/L ou menos. É muito usado na 
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indústria do aço na fabricação de ligas metálicas e baterias, e na indústria química em 

tintas, vernizes, fogos de artifício e fertilizantes, entre outros. 

Sua presença, em quantidades excessivas, é indesejável em mananciais de 

abastecimento público devido ao seu efeito no sabor, tingimento de instalações sanitárias, 

aparecimento de manchas nas roupas lavadas e acúmulo de depósitos em sistemas de 

distribuição. 

 

Mercúrio: As concentrações de mercúrio em águas doces não contaminadas estão 

normalmente em torno de 50 ηg/L. Entre as fontes antropogênicas de mercúrio no meio 

aquático destacam-se as indústrias cloro-álcali de células de mercúrio, vários processos 

de mineração e fundição, efluentes de estações de tratamento de esgotos, fabricação de 

certos produtos odontológicos e farmacêuticos, indústrias de tintas, etc. 

O peixe é um dos maiores contribuintes para a carga de mercúrio no corpo 

humano, sendo que o mercúrio mostra-se mais tóxico na forma de compostos organo-

metálicos. A intoxicação aguda pelo mercúrio, no homem, é caracterizada por náuseas, 

vômitos, dores abdominais, diarréia, danos nos ossos e morte. Esta intoxicação poderá 

ser fatal em 10 dias. A intoxicação crônica afeta glândulas salivares, rins e altera as 

funções psicológicas e psicomotoras. 

 

Níquel: Concentrações de níquel em águas superficiais naturais podem chegar a 

aproximadamente 0,1 mg/L, embora concentrações de mais de 11,0 mg/L possam ser 

encontradas, principalmente em áreas de mineração. A maior contribuição para o meio 

ambiente, pela atividade humana, é a queima de combustíveis fósseis. Como 

contribuintes principais temos também os processos de mineração e fundição do metal, 

fusão e modelagem de ligas, indústrias de eletrodeposição e, como fontes secundárias, 

temos: fabricação de alimentos, artigos de panificadoras, refrigerantes e sorvetes 

aromatizados. Doses elevadas de níquel podem causar dermatites nos indivíduos mais 

sensíveis e afetar nervos cardíacos e respiratórios. 

 
Óleos e Graxas: Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal 

ou animal. Estas substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre 

outros. São raramente encontrados em águas naturais, normalmente oriundos de 
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despejos e resíduos industriais, esgotos domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, 

postos de gasolina, estradas e vias públicas. 

A pequena solubilidade dos óleos e graxas constitui um fator negativo no que se 

refere à sua degradação em unidades de tratamento de despejos por processos 

biológicos e, quando presentes em mananciais utilizados para  abastecimento público, 

causam problemas no tratamento d’água. A presença de material graxo nos corpos 

hídricos, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área de contato entre 

a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, a transferência do 

oxigênio da atmosfera para a água. Os óleos e graxas em seu processo de decomposição 

reduzem o oxigênio dissolvido elevando a DBO5,20 e a DQO, causando alteração no 

ecossistema aquático. Na legislação brasileira não existe limite estabelecido para esse 

parâmetro. A recomendação é de que os óleos e as graxas sejam virtualmente ausentes 

para as classes 1, 2 e 3. 

Ortofosfato Solúvel: Os ortofosfatos são biodisponíveis, uma vez que são convertidos 

em fosfato orgânico e em fosfatos condensados. Após a morte de um organismo, os 

fosfatos condensados são liberados na água. Entretanto, eles não estão disponíveis para 

absorção biológica até que sejam hidrolizados para ortofosfatos por bactérias. 

 
Oxigênio Dissolvido (OD): Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial 

para a manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e 

estações de tratamento de esgotos. Através de medição do teor de oxigênio dissolvido, os 

efeitos de resíduos oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos 

esgotos, durante a oxidação bioquímica, podem ser avaliados. Os níveis de oxigênio 

dissolvido também indicam a capacidade de um corpo d’água natural manter a vida 

aquática. 

 
Potencial Hidrogeniônico (pH): Este, por definir o caráter ácido, básico ou neutro de 

uma solução, deve ser considerado, pois os organismos aquáticos estão geralmente 

adaptados às condições de neutralidade e, em conseqüência, alterações bruscas do pH 

de uma água podem acarretar o desaparecimento dos seres presentes na mesma. 

Valores fora das faixas recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir para a 
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corrosão do seu sistema de distribuição ocorrendo, com isso, uma possível extração do 

ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio, além de dificultar a descontaminação das águas. 

 
Potássio: Potássio é encontrado em concentrações baixas nas águas naturais, já que 

rochas que contenham potássio são relativamente resistentes às ações do tempo. 

Entretanto, sais de potássio são largamente usados na indústria e em fertilizantes para 

agricultura, entrando nas águas doces através das descargas industriais e lixiviação das 

terras agrícolas. 

Ele é pronto para ser incorporado em estruturas minerais e acumulado pela biota 

aquática pois é um elemento nutricional essencial. As concentrações em águas naturais 

são usualmente menores que 10 mg/L. Valores da ordem de grandeza de 100 e 25.000 

mg/L, podem indicar a ocorrência de fontes quentes e salmouras, respectivamente. 

 

Potencial de Formação de Trihalometanos: Com a preocupação sobre a formação de 

compostos organoclorados leves (como por exemplo, clorofórmio) durante o processo de 

cloração, chamados trihalometanos, torna-se necessária uma avaliação do manancial em 

relação à quantidade de precursores destes compostos. 

A utilização do potencial de formação de trihalometanos, como um parâmetro não 

específico da medida de precursores de THMs, pode ser usado para comparar a 

qualidade de vários mananciais de água bruta com potencial para abastecimento, com a 

possibilidade de produção de concentrações elevadas de THMs em água tratada durante 

os processos de tratamento e na distribuição. 

 
Série de Nitrogênio (nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato): As fontes de nitrogênio 

nas águas naturais são diversas. Os esgotos sanitários constituem em geral a principal 

fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido à presença de proteínas e 

nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da uréia na água, etc. Alguns efluentes industriais 

também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, 

como algumas indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, conservas 

alimentícias, matadouros, frigoríficos e curtumes. Nas áreas agrícolas, o escoamento das 

águas pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a presença de diversas 

formas de nitrogênio. Também nas áreas urbanas, a drenagem das águas pluviais, 
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associadas às deficiências do sistema de limpeza pública, constituem fonte difusa de 

difícil caracterização. 

O nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico, 

amoniacal, nitrito e nitrato. As duas primeiras chamam-se formas reduzidas e as duas 

últimas, oxidadas. Pode-se associar a idade da poluição com relação entre as formas de 

nitrogênio. Ou seja, se for coletada uma amostra de água de um rio poluído e as análises 

demonstrarem predominância das formas reduzidas significa que o foco de poluição se 

encontra próximo; se prevalecer nitrito e nitrato denota que as descargas de esgotos se 

encontram distantes.  

Quando descarregados nas águas naturais, conjuntamente com o fósforo e outros 

nutrientes presentes nos despejos, provocam o enriquecimento do meio, tornando-o mais 

fértil e possibilitam o crescimento em maior extensão dos seres vivos que os utilizam, 

especialmente as algas, o que é chamado de eutrofização. Quando as descargas de 

nutrientes são muito fortes, dá-se o florescimento muito intenso de gêneros que 

predominam em cada situação em particular. Estas grandes concentrações de algas 

podem trazer prejuízos aos múltiplos usos dessas águas, prejudicando seriamente o 

abastecimento público ou causando poluição por morte e decomposição.  

Deve ser lembrado também que os processos de tratamento de esgotos empregados 

atualmente no Brasil, não são otimizados para a remoção de nutrientes e os efluentes 

finais tratados liberam grandes quantidades destes que também podem dar margem à 

ocorrência do processo de eutrofização. 

Pela legislação federal em vigor, (resolução Nº 20 do CONAMA/86), o nitrogênio 

amoniacal é padrão de classificação das águas naturais e padrão de emissão de esgotos. 

A amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas espécies 

não suportam concentrações acima de 5 mg/L. Além disso, a amônia provoca consumo 

de oxigênio dissolvido das águas naturais ao ser oxidada biologicamente, a chamada 

DBO de segundo estágio. Por estes motivos, a concentração de nitrogênio amoniacal é 

importante parâmetro de classificação das águas naturais e normalmente utilizado na 

constituição de índices de qualidade das águas. 

Os nitratos são tóxicos, causando uma doença chamada metahemoglobinemia 

infantil, que é letal para crianças (o nitrato reduz-se a nitrito na corrente sangüínea, 
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competindo com o oxigênio livre, tornando o sangue azul). Por isso, o nitrato é padrão de 

potabilidade, sendo 10 mg/L o valor máximo permitido pela Portaria 1469. 

 
Sódio: Todas águas naturais contêm algum sódio já que é um dos elementos mais 

abundantes na Terra e seus sais são altamente solúveis em água, encontrando-o na 

forma iônica (Na+), e nas plantas e animais, já que é um elemento ativo para os 

organismos vivos. O aumento dos níveis na superfície da água podem provir de esgotos, 

efluentes industriais e uso de sais em rodovias para controlar neve e gelo.  

Concentrações de sódio na superfície natural das águas variam 

consideravelmente, dependendo das condições geológicas do local, descargas de 

efluentes e uso sazonal de sais em rodovias .  

O sódio é comumente medido onde a água é utilizada para dessedentação de 

animais ou para agricultura, particularmente na irrigação. Quando o teor de sódio em 

certos tipos de solo é elevado, sua estrutura pode degradar-se pelo restrito movimento da 

água, afetando o crescimento das plantas. 

 

Surfactantes: O principal inconveniente dos detergentes na água relaciona-se aos fatores 

estéticos, devido à formação de espumas em ambientes aeróbios. 

 
Zinco:  É largamente utilizado na indústria e pode entrar no meio ambiente através de 

processos naturais e antropogênicos, entre os quais destaca-se a produção de zinco 

primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, produção de ferro e aço e 

efluentes domésticos. A água com alta concentração de zinco tem uma aparência leitosa 

e produz sabor metálico ou adstringente quando aquecida. O zinco, por ser um elemento 

essencial para o ser humano, só se torna prejudicial à saúde quando ingerido em 

concentrações muito altas, o que é extremamente raro. Neste caso, pode acumular-se em 

outros tecidos do organismo humano; isso só ocorre quando as taxas de ingestão diária 

são elevadas. 

 
c) Parâmetros Microbiológicos utilizados: 
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Coliformes termotolerantes: As bactérias do grupo coliforme são consideradas os 

principais indicadores de contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um 

número de bactérias que inclui os generos Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e 

Enterobactéria. Todas as bactérias coliformes estão associadas com as fezes de animais 

de sangue quente e com o solo. 

O uso das bactérias coliformes termotolerantes para indicar poluição sanitária 

mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme “total”, porque as bactérias 

fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, 

febre paratifóide, desinteria bacilar e cólera. 

 

Cryptosporidium sp e Giardia sp:  As doenças parasitárias representam uma parcela 

significante de casos de morbidade e mortalidade e a Giardia lamblia e Cryptosporidium 

parvum estão entre os protozoários capazes de causar diarréias graves tanto em 

indivíduos imunocompetentes quanto imunodeficientes. Dentre os vários modos de 

transmissão destas duas protozooses, a veiculação hídrica tem sido considerada a mais 

importante. 

Os coliformes termotolerantes podem não ser bons indicadores da presença destes 

protozoários. Outro importante aspecto que justifica a avaliação dos protozoários em 

águas reside no fato de que estes não são eliminados pela ação do cloro. 

 
d) Parâmetros Hidrobiológicos utilizados: 
 

Clorofila a: A clorofila é um dos pigmentos, além dos carotenóides e ficobilinas, 

responsáveis pelo processo fotossintético. A clorofila a é a mais universal das clorofilas 

(a, b, c, e d) e representa, aproximadamente, de 1 a 2% do peso seco do material 

orgânico em todas as algas planctônicas e é, por isso, um indicador da   biomassa algal. 

 Assim a clorofila a é considerada a principal variável indicadora de estado trófico 

dos ambientes aquáticos. 
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Comunidades:  O emprego de comunidades biológicas contribui para o caráter ecológico 

da rede de monitoramento, subsidiando decisões relacionadas à preservação da vida 

aquática e do ecossistema como um todo.  

Comunidade fitoplanctônica: A comunidade fitoplanctônica pode ser utilizada como 

indicadora da qualidade da água, principalmente em reservatórios e, a análise da sua 

estrutura permite avaliar alguns efeitos decorrentes de alterações ambientais. Esta 

comunidade é a base da cadeia alimentar e, portanto, a produtividade dos elos seguintes 

depende da sua biomassa.  

Os organismos fitoplanctônicos respondem rapidamente (em dias) às alterações 

ambientais decorrentes da interferência antrópica ou natural. É uma comunidade 

indicadora do estado trófico, podendo ainda ser utilizada como indicador de poluição por 

pesticidas ou metais pesados (presença de espécies resistentes ao cobre) em 

reservatórios utilizados para abastecimento (CETESB, 1992; CETESB, 1996).  A 

presença de algumas espécies em altas densidades pode comprometer a qualidade das 

águas, causando restrições ao seu tratamento e distribuição.  
Comunidade zooplanctônica: A comunidade zooplanctônica é formada por animais 

microscópicos que vivem em suspensão, sendo protozoários, rotíferos, cladóceros e 

copépodes os grupos dominantes no ambiente de água doce. São importantes na 

manutenção do equilíbrio do ambiente aquático, podendo atuar como reguladores da 

comunidade fitoplanctônica (utilizando-a como alimento) e na reciclagem de nutrientes, 

além de servirem de alimento para diversas espécies de peixes. 

Além da sua importância na cadeia alimentar, o zooplâncton vem sendo avaliado como 

indicador da qualidade da água de lagos e reservatórios em diversos países, 

especialmente no monitoramento do processo de eutrofização (Andronikova, 1996) 

através da relação entre as diversas alterações na comunidade zooplanctônica e o grau 

de trofia. 

Comunidade bentônica: A comunidade bentônica corresponde ao conjunto de 

organismos que vive todo ou parte de seu ciclo de vida no substrato de fundo de 

ambientes aquáticos. Os macroinvertebrados (invertebrados selecionados em rede de 0,5 

mm) que compõem essa comunidade, têm sido sistematicamente utilizados em redes de 

biomonitoramento em vários países, porque ocorrem em todo tipo de ecossistema 

aquático, exibem ampla  variedade de tolerâncias a vários graus e tipos de poluição, têm 
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baixa mobilidade e estão continuamente sujeitos às alterações de qualidade do ambiente 

aquático, inserindo o componente temporal ao diagnóstico e, como monitores contínuos, 

possibilitam a avaliação a longo prazo dos efeitos de descargas regulares, intermitentes e 

difusas, de concentrações variáveis de poluentes, de poluição simples ou múltipla e de 

efeitos sinergísticos e antagônicos de contaminantes.  

 
e) Parâmetros Ecotoxicológicos utilizados 
Esses ensaios consistem na determinação de efeitos tóxicos causados por um ou por 

uma mistura de agentes químicos, sendo tais efeitos detectados por respostas fisiológicas 

de organismos aquáticos. Portanto, os ensaios ecotoxicológicos expressam os efeitos  

adversos, a organismos aquáticos, resultantes da interação das substâncias presentes na 

amostra analisada. 

A CETESB avalia os efeitos tóxicos agudos e crônicos no monitoramento da 

qualidade das águas, bem como no dos sedimentos. Os efeitos agudos caracterizam-se 

por serem mais drásticos, causados por elevadas concentrações de agentes químicos e, 

em geral, manifestam-se em um curto período de exposição dos organismos. Os efeitos 

crônicos são mais sutís, causados por baixas concentrações de agentes químicos 

dissolvidos e são detectados em prolongados períodos de exposição ou por respostas 

fisiológicas adversas na reprodução e crescimento dos organismos vivos. 

 
Ensaio de toxicidade aguda com a bactéria luminescente – Vibrio fischeri (Sistema 
Microtox): Esse ensaio é utilizado para avaliar a ocorrência de efeitos agudos em corpos 

d’água onde o oxigênio dissolvido apresenta-se muito baixo. O resultado do ensaio é 

expresso em CE20, que é a concentração da amostra que causa inibição de 20% da 

emissão da luz emitida pelo microrganismo. Assim, quanto menor o valor da CE20, mais 

tóxica é a amostra analisada. 

 

Ensaio de toxicidade aguda/crônica com o microcrustáceo Ceriodaphnia dúbia: 

Esse ensaio é utilizado para avaliar a ocorrência de efeitos tóxicos, agudos e crônicos, em 

corpos d’água para os quais está prevista a preservação da vida aquática. O resultado do 

ensaio é expresso como agudo (quando ocorre letalidade de número significativo de 

organismos, dentro do período de 48 horas) e crônico (quando ocorre inibição na 
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reprodução dos organismos, dentro do período de sete dias). A amostra é considerada 

não tóxica caso não haja detecção de qualquer dos efeitos tóxicos. 

 

Ensaios de Genotoxicidade: Estes ensaios medem a capacidade de um composto ou 

mistura de causar dano ao material genético. 

Danos genéticos não reparados geram mutações nos organismos expostos que 

podem causar doenças como câncer, anemia, distúrbios cardiovasculares e 

neurocomportamentais, além de doenças hereditárias. 

A CETESB utiliza o ensaio de mutação reversa (conhecido como teste de Ames ou 

ensaio Salmonella/microsoma), o qual é eficiente para detectar uma grande variedade de 

compostos mutagênicos. 

Amostras de mananciais utilizados para abastecimento público, que apresentam 

atividade mutagênica, sugerem a necessidade de níveis de tratamento diferenciados, bem 

como requerem a redução das fontes de contaminação nas ETAs. 

 

7.6.1.3 Índice de qualidade das águas  

 Os índices e indicadores ambientais nasceram como resultado da crescente 

preocupação social com os aspectos ambientais do desenvolvimento, processo que 

requer um número elevado de informações em graus de complexidade cada vez maiores. 

Por outro lado, os indicadores tornaram-se fundamentais no processo decisório das 

políticas públicas e no acompanhamento de seus efeitos.  

A CETESB utiliza desde 1975, o Índice de Qualidade das Águas – IQA, com vistas 

a servir de informação básica de qualidade de água para o público em geral, bem como 

para o gerenciamento ambiental das 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo. 

As variáveis de qualidade, que fazem parte do cálculo do IQA, refletem, 

principalmente, a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de 

esgotos domésticos. É importante também salientar que este índice foi desenvolvido para 

avaliar a qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para o 

abastecimento público, considerando aspectos relativos ao tratamento dessas águas. 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-315 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
  

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

A crescente urbanização e industrialização de algumas regiões do Estado de São 

Paulo tem como conseqüência um maior comprometimento da qualidade das águas dos 

rios e reservatórios, devido, principalmente, à maior complexidade de poluentes que estão 

sendo lançados no meio ambiente e à deficiência do sistema de coleta e tratamento dos 

esgotos gerados pela população. Sendo assim, a qualidade da água obtida através do 

IQA apresenta algumas limitações, entre elas a de considerar apenas a sua utilização 

para o abastecimento público. 

Além disso, mesmo considerando-se esse fim específico, o índice não contempla 

outras variáveis, tais como: metais pesados, compostos orgânicos com potencial 

mutagênico, substâncias que afetam as propriedades organolépticas da água e o 

potencial de formação de trihalometanos das águas de um manancial. 

Desde 2002, a CETESB utiliza índices específicos para cada uso do recurso hídrico: IAP - 

Índice de Qualidade de Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público e o IVA - Índice 

de Preservação da Vida Aquática. 

O IAP, comparado com o IQA, é um índice mais fidedigno da qualidade da água 

bruta a ser captada e que, após tratamento, será distribuída para a população. Do mesmo 

modo, o IVA foi considerado um indicador mais adequado da qualidade da água visando a 

proteção da vida aquática, por incorporar, com ponderação mais significativa, variáveis 

mais representativas, especialmente a toxicidade e a eutrofização.  

Para refletir a qualidade das águas para seus múltiplos usos, tem-se, ainda o índice 

de Balneabilidade, que avalia as condições da água para fins de recreação de contato 

primário. 

 

7.6.1.3.1 Qualidade das Águas Brutas para fins de Abastecimento Público –IAP 
 

O IAP é o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA  (Índice de 

Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas), que é 

composto pelo grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água, bem 

como de substâncias tóxicas, incluindo metais, além de resultados do teste de Ames 

(Genotoxicidade) e do Potencial de Formação de Trihalometanos (THMPF). Assim, o 

índice será composto por três grupos principais de variáveis: 
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IQA – grupo de variáveis básicas (temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo 

total e turbidez); 

ISTO – a) Variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas (teste de           

mutagenicidade, potencial de formação de trihalometanos, cádmio, chumbo, 

cromo total, mercúrio e níquel); 

b) Grupo de variáveis que afetam a qualidade organoléptica (fenóis, ferro, 

manganês, alumínio, cobre e zinco). 

 Índice de qualidade das águas – IQA  
Com o intuito de facilitar a interpretação das informações de qualidade de água de 

forma abrangente e útil, para especialistas ou não, a Cetesb, a partir de um estudo 

realizado em 1970 pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, adaptou e 

desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas, tendo como determinante principal à 

utilização das mesmas para abastecimento público. 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião feita junto a especialistas 

em qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem medidos, o peso relativo 

dos mesmos e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala 

de valores “rating”. Dos 35 parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente 

propostos foram selecionados 9. Para estes, a critério de cada profissional, foram 

estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a 

condição de cada parâmetro. 

A seguinte fórmula é utilizada: 

∏
=

=
n

i

W
i

iqIQA
1  

Onde: 

IQA – Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi – qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida; 

wi – peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 
função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-317 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
  

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

∑
=

=
n

i
iW

1
1

 
Em que: 
n – número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é 

inviabilizado. 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que é 

indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100. 

 

 

• 80 – 100: Qualidade Ótima 

• 52 –   79: Qualidade Boa 

• 37 –   51: Qualidade Aceitável

• 20 –   36: Qualidade Ruim 

•   0 –   19: Qualidade Péssima 

 

 ISTO – Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas 
As variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas e que afetam a 

qualidade organoléptica são agrupadas de maneira a fornecer o Índice de Substâncias 

Tóxicas e Organolépticas (ISTO), utilizado para determinar o IAP, a partir do IQA original. 

Para cada parâmetro incluído no ISTO são estabelecidas curvas de qualidade que 

atribuem ponderações variando de 0 a 1. 

As curvas de qualidade, representadas através das variáveis potencial de formação 

de trihalometanos, metais e fenóis foram construídas utilizando-se dois níveis de 

qualidade, que associam os valores numéricos 1.0 e 0.5, respectivamente, ao limite 

inferior (LI) e ao limite superior (LS) (Figura 7.40). 
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Figura 7.40 - Curva de qualidade padrão para as 
variáveis incluídas no ISTO, com exceção feita à 
variável teste de Ames. 

 

onde, 

qi = 1 ; se Valor Medido ≤ LI  
senão, 

qi = 0,5 (Valor Medido – LI) / (LS – LI) 
As faixas de variação de qualidade (qi), que são atribuídas aos valores medidos para o 

potencial de formação de trihalometanos, para os metais e para os fenóis que compõem o 

ISTO, refletem as seguintes condições de qualidade da água bruta destinada ao 

abastecimento público: 

qi = 1: águas adequadas para o consumo humano. Atendem aos padrões de potabilidade 

da Portaria 1469 do Ministério da Saúde em relação às variáveis avaliadas. 

0,5 ≤ qi < 1: águas adequadas para tratamento convencional. Atendem aos padrões de 

qualidade da classe 3 da Resolução CONAMA 20/86 em relação às variáveis 

determinadas. 

qi < 0,5: águas que não devem ser submetidas apenas a tratamento convencional. 

Não atendem aos padrões de qualidade da classe 3 da Resolução CONAMA 20/86 em 

relação às variáveis avaliadas. 

Desta forma, o limite inferior para cada uma dessas variáveis foi considerado como sendo 

os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria 518 do Ministério da Saúde. Como 

nesta documentação não se prioriza padrão de potabilidade para o níquel, foi adotado o 

padrão de consumo humano estabelecido pela OMS. 

Para o limite superior, foram adotados os padrões de qualidade de classe 3 

estabelecidos na Resolução CONAMA 20/86 ou no Regulamento da Lei Estadual 977, 
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aprovado pelo Decreto Estadual 8468. É importante ressaltar que a equação da curva de 

qualidade, para cada um desses determinantes, exige que os padrões de qualidade da 

classe 3 sejam números maiores que os limites inferiores. Portanto, para as variáveis não 

reguladas na Legislação Federal nem na Estadual, como o potencial de formação de 

trihalometanos, ou com padrões de qualidade iguais aos limites inferiores, como o níquel 

e o zinco, ou ainda com padrões de qualidade inferiores aos limites inferiores, como o 

alumínio e o cobre, foram adotados níveis que são passíveis de serem removidos através 

de tratamento convencional. Segundo resultados verificados na literatura (DRINKING 

WATER AND HEALTH, 1977), verifica-se que as taxas de remoção destes metais, 

obtidas na etapa de coagulação química, correspondem a 30% para o níquel e o zinco, 

75% para o cobre e 90% para o alumínio, representando uma remoção significativa para 

os níveis normalmente verificados na água bruta. 

No Quadro 7.61 são apresentados os limites inferiores e superiores adotados para 

as variáveis metais pesados e fenóis. 

 

Grupo Variáveis Unidade
Limite 
Inferior

Limite 
Superior 

Cádmio mg/L 0,005 0,01 

Chumbo mg/L 0,05 0,10 

Cromo 

Total 

mg/L 0,05 0,50 

Níquel mg/L 0,05 0,07 

 

 

Tóxicos 

 

Mercúrio mg/L 0,001 0,002 

Fenóis mg/L 0,0001 0,3 

Zinco mg/L 5 7 

Ferro mg/L 0,3 5 

Manganês mg/L 0,1 0,5 

Alumínio mg/L 0,2 2 

 

 

Organolépticos 

 

 

Cobre mg/L 1 4 

Quadro 7.61- Limites Superiores e Inferiores – metais 
pesados e fenóis. 
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Para determinar o valor numérico referente ao teste de Ames (qTA), na forma 

normatizada, utiliza-se uma curva de qualidade diferenciada das demais variáveis, 

segundo a seguinte formulação apresentada: 

 

QTA = (1 – (0,25*Log(Revertentes/L))) , para 100 < Revertentes/L < 10.000 

Se : 0 < Revertentes/L < 100 → qTA = 0,50 

Se : Revertentes/L > 10.000 → qTA = 0,00 

  

No caso do potencial de formação de THMs, foi estabelecida uma equação de 

regressão linear entre as variáveis potencial de formação de THMs na água bruta e, 

trihalometanos na água tratada. O potencial de formação de THMs é avaliado no 

monitoramento rotineiro da CETESB, enquanto que as medidas de trihalometanos foram 

obtidas da SABESP. A equação de regressão foi obtida a partir dos valores médios (1997 

a 2002) destas duas variáveis, considerando os mananciais do Guarapiranga, Rio 

Grande, Cantareira, Baixo Cotia, Alto Cotia e Alto Tietê. A equação de regressão, bem 

com o coeficiente de regressão apresenta-se a seguir: 

Eq. de Regressão → y = 4,4x + 21,334

 

Coef. de Regressão → R2 = 0,7961 

 

 
Tanto o limite superior quanto o inferior do potencial de formação de THMs foram 

obtidos por meio desta equação. O limite superior do potencial foi estimado para a 

concentração de THMs da Portaria 1469, de 100 µg/L, enquanto que o inferior, foi 

estimado a partir do nível de THMs estabelecido na legislação norte americana, de 80 

 µg/L. O limite superior do potencial de formação de THMs forneceu um valor de 461  µg/L 

e o inferior, 373 µg/L.   

Portanto, através das curvas de qualidade, determinam-se os valores de qualidade 

normalizados, qi (número variando entre 0 e 1), para cada uma das variáveis do ISTO, 

que estão incluídas ou no grupo de substâncias tóxicas, ou no grupo de organolépticas. 
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A ponderação do grupo de substâncias tóxicas (ST) é obtida através da multiplicação dos 

dois valores mínimos mais críticos do grupo de variáveis que indicam a presença dessas 

substâncias na água: 
 

ST = Mín-1 (qTA; qTHMFP; qCd; qCr; qPb; qNi; qHg) x Mín-2                      

(qTA; qTHMFP; qCd; qCr; qPb; qNi; qHg) 

 

A ponderação do grupo de substâncias organolépticas (SO) é obtida através da média 

aritmética das qualidades padronizadas das variáveis pertencentes a este grupo: 

 

SO = Média Aritmética (qfenóis; qAl; qCu; qZn; qFe; qMn) 

 

_ Cálculo do ISTO 

 ISTO é resultado do produto dos grupos de substâncias tóxicas e as que alteram a 

qualidade organoléptica da água, como descrito a seguir: 

 
ISTO = ST x SO 

 

_ Cálculo do IAP 
O IAP é calculado a partir do produto entre o antigo IQA e o ISTO, segundo a 

seguinte expressão: 

 
IAP = IQA x ISTO 

O índice descreverá cinco classificações, relacionadas a seguir: 

Qualidade Ótima 79 < IAP ≤ 100 

Qualidade Boa 51 < IAP ≤ 79 

Qualidade Regular 36 < IAP ≤ 51 

Qualidade Ruim 19 < IAP ≤ 36 

Qualidade Péssima IAP < 19 

 

O IAP completo será designado como sendo aquele que inclui no grupo de 

Substâncias Tóxicas (ST) do ISTO, o Teste de Ames e o Potencial de Formação de THM 
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e será aplicado para todos os pontos da Rede de Monitoramento que são utilizados para 

abastecimento público. Nos demais pontos, o IAP será calculado excluindo-se tais 

variáveis. 

Parte das variáveis do ISTO apresentam freqüência semestral, uma vez que os 

dados históricos retratam concentrações baixas nas águas. Sendo assim, nos meses 

onde não existem resultados para essas variáveis, o ISTO será calculado 

desconsiderando tais ausências. 

O Quadro 7.62 traz os resultados mensais e médias anuais do IAP-2004 na Bacia 

do Sorocaba/Médio Tietê. Os pontos de monitoramento e sua classificação podem ser 

observados no Desenho 9a. 

 
Ponto de 

amostragem 
Corpo de água Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

 

TIBB02100 Res. Barra Bonita 50  78  78   75 84  67  72 

TIBB02700 Res. Barra Bonita 81  73  87   86 88  58  79 

TIBT02500 Braço do Tietê 78  60  36  41  42  40  50 

TIET02350 Rio Tietê  36  23  28  20  23  20 25 

TIET02400 Rio Tietê 16  26  30  17  22  10  20 

TIET02450 Rio Tietê 18  24  32  14  24  11  20 

TIRG02900 Res. De Rasgão 20  36  19   15 16  20  21 

IPAN02500 Córrego Ipanema 71  70  70  58  74  61  67 

SOIT0210 Res. Itupararanga 74  76  87  78  91  84  82 

SOIT02900 Res. Itupararanga 82    87  78    83  82 

SORO02100 Rio Sorocaba 27  22  17  18  16  21  20 

SORO02200 Rio Sorocaba 32  36  35  47  26  35  35 

SORO02700 Rio Sorocaba 57    55  51    7  42 

SORO02900 Rio Sorocaba 29  60  56  37  39  54  46 

Quadro 7.62 – Resultados mensais e média anual do IAP – 2005 

Legenda:   

 Qualidade Ótima  Qualidade Aceitável  Qualidade Péssima 
 Qualidade Boa  Qualidade Ruim   

 

Com exceção do Reservatório de Barra Bonita, o Médio Tietê apresentou qualidade 

Ruim, inviabilizando o seu uso para o abastecimento público. As variáveis sanitárias (OD, 

DBO5,20, nitrogênio e fósforo totais e coliformes termotolerantes) foram as responsáveis 

pela classificação Ruim.  



IPT   Relatório Técnico no 80 401-323 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
  

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 As águas do Reservatório de Itupararanga apresentaram qualidade Ótima, em 

2004, para o abastecimento público, de acordo com o IAP. 

O Rio Sorocaba, entre Votorantim e Sorocaba, teve sua qualidade enquadrada na 

categoria Ruim, devido aos resultados das variáveis sanitárias (OD, DBO5,20, nitrogênio e 

fósforo totais e coliformes termotolerantes). Em Cerquilho, a média anual do IAP foi 

Regular, sendo que a qualidade Péssima obtida no mês de novembro foi influenciada pelo 

elevado valor do potencial de formação de THMs. 

O ponto SOIT02900 apresentou um número de células de cianobactérias ultrapassando 

10.000 células/mL, considerado pela legislação vigente para padrão de potabilidade como 

alerta, indicando necessidade de intensificação do monitoramento. 

 
Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática – IVA 
 

O IVA tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas para fins de proteção da 

fauna e flora em geral, diferenciado, portanto, de um índice para avaliação da água para o 

consumo humano e recreação de contato primário. O IVA leva em consideração a 

presença e concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os 

organismos aquáticos (toxicidade) e duas das variáveis consideradas essenciais para a 

biota (pH e oxigênio dissolvido), variáveis essas agrupadas no IPMCA – Índice de 

Variáveis Mínimas para a Preservação da Vida Aquática, bem como o IET – Índice do 

Estado Trófico de Carlson modificado por Toledo (1990). Desta forma, o IVA fornece 

informações não só sobre a qualidade da água em termos ecotoxicológicos, como 

também sobre o seu grau de trofia. 

 
 IPMCA – Índice de Variáveis Mínimas para a Preservação da Vida Aquática. 

 
O IPMCA é composto por dois grupos de variáveis: 

 
- grupo de substâncias tóxicas (cobre, zinco, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, 

cádmio, surfactantes e fenóis). Neste grupo foram incluídas as variáveis que são 

atualmente avaliadas pela Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas 

Interiores do Estado de São Paulo e que identificam o nível de contaminação por 

substâncias potencialmente danosas às comunidades aquáticas. Poderão ser 
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incluídas novas variáveis que venham a ser consideradas importantes para a 

avaliação da qualidade das águas, mesmo em nível regional. 

- grupo de variáveis essenciais (oxigênio dissolvido, pH e toxicidade).  

 
Para cada variável incluída no IPMCA, são estabelecidos três diferentes níveis de 

qualidade, com ponderações numéricas de 1 a 3 (Quadro 7.63) e que correspondem a 

padrões de qualidade de água estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86, e padrões 

preconizados pelas legislações americana (USEPA, 1991) e francesa (Code Permanent: 

Environnement et Nuisances, 1986), que estabelecem limites máximos permissíveis de 

substâncias químicas na água, com o propósito de evitar efeitos de toxicidade crônica e 

aguda à biota aquática. 

Grupos Variáveis Níveis Faixa de 
variação Ponderação 

OD (mg/L) 
A 
B 
C 

≥ 5,0 
3,0 a 5,0 

< 3,0 

1 
2 
3 

pH (Sörensen) 
A 
B 
C 

6,0 – 9,0 
< 6,0 e > 9,0 a 9,5 

< 5,0 e > 9,5 

1 
2 
3 

Variáveis 
Essenciais 

(PE) 

Toxicidade 
A 
B 
C 

Não Tóxico 
Efeito Crônico 
Efeito Agudo 

1 
2 
3 

Cádmio (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,001 
0,001 a 0,005 

> 0,005 

1 
2 
3 

Cromo (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,05 
0,05 a 1,00 

> 1,00 

1 
2 
3 

Cobre (mg/L) 
A 
B 
C 

≤  0,02 
0,02 a 0,05 

> 0,05 

1 
2 
3 

Chumbo (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,03 
0,03 a 0,08 

> 0,08 

1 
2 
3 

Mercúrio (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,0002 
0,0002 a 0,001 

> 0,001 

1 
2 
3 

Níquel (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,025 
0,025 a 0,160 

> 0,160 

1 
2 
3 

Fenóis (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,001 
0,001 a 0,050 

> 0,050 

1 
2 
3 

Substâncias 
Tóxicas 

(ST) 

Surfactantes 
(mg/L) 

A 
B 
C 

≤ 0,5 
> 0,5 a 1,0 

> 1,0 

1 
2 
3 
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Zinco (mg/L) 
A 
B 
C 

≤ 0,18 
>0,18 a 1,00 

> 1,00 

1 
2 
3 

Nível A: Padrões de qualidade de água da Legislação Federal (CONAMA 20/86), para classes 1 e 2 (BRASIL, 1986). 
Níveis B e C: Limites obtidos das legislações francesa e americana (CODE PERMANENT: ENVIRONNEMENT ET 
NUISANCES, 1986), (USEPA, 1991). 

Quadro 7.63 - Variáveis componentes do IPMCA e suas ponderações, de acordo com 
os três níveis de qualidade. 
Esses níveis refletem as seguintes condições de qualidade de água: 

 

Nível A: Águas com características desejáveis para manter a sobrevivência e a 

reprodução dos organismos aquáticos. Atende aos padrões de qualidade da 

Resolução CONAMA 20/86 (ponderação 1). 

Nível B: Águas com características desejáveis para a sobrevivência dos organismos  

aquáticos, porém a reprodução pode ser afetada a longo prazo (ponderação  2). 

Nível C: Águas com características que podem comprometer a sobrevivência dos 

organismos aquáticos (ponderação 3). 

 

_ Cálculo do IPMCA 
 
Dadas as ponderações para as variáveis determinados em uma amostra de água, o 

IPMCA é calculado da seguinte forma: 

 

IPMCA = PE x ST 
onde: 

PE: Valor da maior ponderação do grupo de variáveis essenciais, 

ST: Valor médio das três maiores ponderações do grupo de substâncias tóxicas. Este 

valor é um número inteiro e o critério de arredondamento deverá ser o seguinte: 

valores menores que 0,5 serão arredondados para baixo e valores maiores ou iguais 

a 0,5 para cima. 

 

O valor do IPMCA pode variar de 1 a 9, sendo subdividido em quatro faixas de 

qualidade, classificando as águas para proteção da vida aquática, conforme o Quadro 7.64: 
 

IPMCA Qualidade da água
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1 Boa 

2 Regular 

3 e 4 Ruim 

≥ 6 Péssima 
 

Quadro 7.64 - Faixas de variação do IPMCA 

 IET – Índice do Estado Trófico 

O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’água em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento 

por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao 

aumento da infestação de macrófitas aquáticas. 

O Índice do Estado Trófico adotado será o índice clássico introduzido por Carlson 

modificado por Toledo et al. (1983) e Toledo (1990) que, por meio de método estatístico 

baseado em regressão linear, alterou as expressões originais para adequá-las a 

ambientes subtropicais. Este índice utiliza três avaliações de estado trófico em função dos 

valores obtidos para as variáveis: transparência (disco de Secchi), clorofila a e fósforo 

total. 

Das três variáveis citadas para o cálculo Índice do Estado Trófico, foram aplicadas 

apenas duas: clorofila a e fósforo total, uma vez que os valores de transparência muitas 

vezes não são representativos do estado de trofia, pois esta pode ser afetada pela 

elevada turbidez decorrente de material mineral em suspensão e não apenas pela 

densidade de organismos planctônicos, além de muitas vezes não se dispõr desses 

dados. Dessa forma, não será considerado o cálculo do índice de transparência em 

reservatórios e rios do Estado de São Paulo. 

Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET(P), devem ser 

entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua 

como o agente causador do processo. A avaliação correspondente à clorofila a, IET(CL), 

por sua vez, deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao 

agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem 

lugar em suas águas. Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o 

efeito do processo. Deve-se ter em conta que num corpo hídrico, em que o processo de 

eutrofização encontra-se plenamente estabelecido, o estado trófico determinado pelo 
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índice da clorofila a certamente coincidirá com o estado trófico determinado pelo índice do 

fósforo. Já nos corpos hídricos em que o processo esteja limitado por fatores ambientais, 

como a temperatura da água ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila a irá 

refletir esse fato, classificando o estado trófico em um nível inferior àquele determinado 

pelo índice do fósforo. Além disso, caso sejam aplicados algicidas, a conseqüente 

diminuição das concentrações de clorofila a resultará em uma redução na classificação 

obtida a partir do seu índice. 

O Índice do Estado Trófico apresentado e utilizado no cálculo do IVA, será 

composto pelo Índice do Estado Trófico para o fósforo – IET(P) e o Índice do Estado 

Trófico para a clorofila a – IET(CL), modificados por Toledo (1990), sendo: 

 

IET(P) = 10 { 6 – [ ln ( 80,32 / P ) / ln 2 ] } 
IET(CL) = 10 { 6 – [ ( 2,04 – 0,695 ln CL ) / ln 2 ] } 

 

onde: 

P = concentração de fósforo total medida à superfície da água, em ⎧ g.L-1 

CL= concentração de clorofila a medida à superfície da água, em ⎧ g.L-1 

ln = logaritmo natural 

 

Nos meses em que estejam disponíveis dados de ambas variáveis, o resultado 

apresentado nas tabelas de IET será a média aritmética simples dos índices relativos ao 

fósforo total e à clorofila a, segundo a equação: 

 

IET = [ IET ( P ) + IET ( CL) ] / 2 
 

Na interpretação dos resultados, os pontos serão classificados conforme os 

resultados obtidos para o IET  anual.  Assim, para cada ponto, serão utilizadas as médias 

geométricas das  concentrações de fósforo total e clorofila a para cálculo do IET(P) e 

IET(CL) anual, sendo o IET final resultante da média aritmética simples dos índices 

anuais relativos ao fósforo total e à clorofila a. 

No caso de não haver resultados para o fósforo total ou para a clorofila a, o índice 

será calculado com a variável disponível e considerado equivalente ao IET, devendo, 
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apenas, constar uma observação junto ao resultado, informando que apenas uma das 

variáveis foi utilizada. 

Em virtude da variabilidade sazonal dos processos ambientais que têm influência 

sobre o grau de eutrofização de um corpo hídrico, esse processo pode apresentar 

variações no decorrer do ano, havendo épocas em que se desenvolve de forma mais 

intensa e outros em que pode ser mais limitado. Em geral, no início da primavera, com o 

aumento da temperatura da água, maior disponibilidade de nutrientes e condições 

propícias de penetração de luz na água, é comum observar-se um incremento do 

processo, após o período de inverno, em que se mostrava menos intenso. Nesse sentido, 

a determinação do grau de eutrofização médio anual de um corpo hídrico pode não 

identificar, de forma explícita, as variações que ocorreram ao longo do período anual, 

assim também serão apresentados os resultados mensais para cada ponto amostral. 

Para a classificação deste índice, foram adotados os seguintes estados de trofia: 

oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico, cujos limites e características estão 

descritos nas Tabelas 7.26. e 7.27, respectivamente. 

 
Tabela 7.26- Classificação do Estado Trófico, segundo o Índice de 
Calrson Modificado. 
Estado Trófico Critério Secchi –S(m) P-total– P(mg.m-3) 

Oligotrófico IET = 44 S = 1,6 P = 26,5 

Mesotrófico 44 < IET = 54 1,6 > S = 0,8 26,5 < P = 53,0 

Eutrófico 54 < IET = 74 0,8 > S = 0,2 53,0 < P = 211,9 

Hipereutrófico IET>74 0,2 > S 211,9 < P 

 
Tabela 7.27 - Especificações e Classes do Índice de Estado Trófico, segundo o Índice de Calrson 
Modificado. 

Estado Trófico Especificação Classes do IET 

Oligotrófico 
Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não 

ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água. 

 

1 

 

Mesotrófico 
Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis 

implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis 

aceitáveis, na maioria dos casos. 

2 

Eutrófico 
Corpos de água com alta produtividade em relação às 

condições naturais, baixa transparência, em geral afetados por 
3 
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atividades antrópicas, em ocorrem alterações indesejáveis na 

qualidade da água e interferências seus múltiplos usos. 

Hipereutrófico 

Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 

comprometimento acentuado nos seus usos, podendo inclusive 

estarem associados a episódios florações de algas de 

mortandade de peixes e causar conseqüências indesejáveis 

sobre atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

4 

 

O Quadro 7.65 contêm os resultados do IET – Índice de estado Trófico, cujo dados são 

utilizados para o cálculo do IVA. 

 
Ponto de 

amostragem 
Corpo de água Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

TIBB02100* Res.Barra Bonita 73,40  61,24  49,32   52,34 68,70  73,18  61,96

TIBB02700* Res.Barra Bonita 61,64  67,03  45,47   56,24 52,01  72,81  59,13

TIBT02500* Braço do Tietê 62,87  81,61  69,36  66,84  84,03  83,42  74,99

TIET02350 Rio Tietê  39,94  92,96  39,94  107,1  95,52  3,16 76,45

TIET02400* Rio Tietê 99,83  67,85  71,42  49,63  73,54  66,98  66,17

TIET02450 Rio Tietê 92,80  79,48  93,52  109,1  82,80  100,5  93,05

TIRG02900 Res. De Rasgão 109,4  86,38  105,7   106,3 108,2  98,27  102,4

IPAN02500 Córrego Ipanema 61,64  53,16  49,94  73,87  45,79  68,02  58,74

SOIT02100* Res. Itupararanga 55,79  38,50  49,02  50,74  44,93  51,06  45,51

SOIT02900* Res. Itupararanga 39,94  38,00  40,54  66,95  32,07  40,11  39,44

SORO02100 Rio Sorocaba 93,52  85,79  88,02  92,23  93,69  93,69  91,16

SORO02200 Rio Sorocaba 80,39  73,16  63,16  83,87  88,77  72,42  76,96

SORO02700* Rio Sorocaba 69,01  59,57  53,50  59,91  68,00  47,06  76,13

SORO02900 Rio Sorocaba 86,67  59,94  70,82  85,18  105,9  64,54  78,85

PTO*: Pontos para os quais o IET foi calculado com base nos resultados de clorofila e fósforo total exceto meses com borda 

destacada) 

Quadro 7.65: Resultados mensais e anuais do IET - 2005 

Legenda:   

 Estado Oligotrófico  Estado Mesotrófico  Estado Hipereutrófico 
 Estado Eutrófico     

 

 

 Cálculo do IVA – Índice para a proteção da vida aquática 
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Durante o desenvolvimento do índice de qualidade proposto, foi considerado que a 

melhor denominação para o IVA proposto é a de Índice para a proteção da Vida Aquática 

ao invés de Índice para a preservação da Vida Aquática. 

O IVA deverá ser calculado a partir do IPMCA e do IET, segundo a expressão: 

 

IVA = (IPMCA x 1,2) + IET 
 

Na ausência do valor do IET, para efeito dos cálculos, este deverá ser igual à 

unidade. 

O índice descreverá cinco classificações de qualidade, relacionadas a seguir: 
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Qualidade Ótima IVA = 2,2 
Qualidade Boa IVA = 3,2 

Qualidade Regular 3,4 ≤  IVA  ≤  4,4 

Qualidade Ruim 4,6 ≤  IVA  ≤ 6,8 

Qualidade Péssima IVA > 7,6 
 

De acordo com as legislações estadual (Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo 

Decreto Estadual 8468/76) e federal (Resolução CONAMA 20/86), a proteção das 

comunidades aquáticas está prevista para corpos d’água enquadrados nas classes 1, 2 e 

3, sendo, portanto, pertinente a aplicação do IVA somente para esses ambientes. Assim 

sendo, para os corpos d’água enquadrados na classe 4 não será aplicado o IVA. 

Se, em uma dada amostra, não estiverem disponíveis os resultados do teste de 

toxicidade, mas existirem resultados de oxigênio dissolvido e pH, o IVA será calculado 

nos seguintes casos: 

 

1) quando não está prevista a realização do teste de toxicidade e a concentração do 

oxigênio dissolvido é menor do que 3 mg/L, 

 

2) quando o teste de toxicidade é semestral. 

 

Nesses casos, a ausência de resultados do grupo de Substâncias Tóxicas do IPMCA não 

implicará na inviabilidade do cálculo do IVA. 

O Quadro 7.66  contêm os resultados do IVA – Índice de qualidade das águas para 

proteção da vida aquática na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê. Os pontos de 

monitoramento e sua classificação podem ser observados no Desenho 9b. 
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Ponto de 

amostragem 
Corpo de água Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

TIBB02100 Res. Barra Bonita 6,6  4,2  4,4   3,2 4,2  4,2  4,5 

TIBB02700 Res. Barra Bonita 4,2  4,2  3,2   4,2   5,4  4,2 

TIBT02500 Braço do Tietê 4,2  6,4  6,6  6,6  5,2  6,4  5,9 

TIET02350 Rio Tietê  2,2  6,4  4,6  8,8  6,4  6,4 5,8 

TIET02400 Rio Tietê 8,8  5,4  6,6  6,8  10  10,2  8,0 

TIET02450 Rio Tietê 6,4  7,6  7,6  11  7,6  11,2  8,6 

TIRG02900 Res. De Rasgão 11    11   11,2 11    11,2 

IPAN02500 Córrego Ipanema 4,2  3,2  4,4  4,2  3,5  4,2  3,9 

SOIT02100 Res. Itupararanga 5,4  2,2  3,2  4,4    3,2  3,7 

SOIT02900 Res. Itupararanga 3,4  2,2  2,2  5,4    2,2  3,1 

SORO02100 Rio Sorocaba 7,6  11,2  11,2  11,2  11,2  11,2  10,6 

SORO02200 Rio Sorocaba 7,6  6,6  6,6    7,6  10,2  7,7 

SORO02700 Rio Sorocaba 5,4  5,4  4,4  5,4  4,2  4,4  4,9 

SORO02900 Rio Sorocaba 5,2  4,2  4,2  5,2  6,4  4,2  4,9 

Quadro 7.66: Resultados mensais e anuais do IVA - 2005 

Legenda:   

 Qualidade Ótima  Qualidade Aceitável  Qualidade Péssima 
 Qualidade Boa  Qualidade Ruim   

 

 

Analisando os Quadros 7.65 e 7.66 – se chegar às conclusões descritas a seguir. 

Na bacia do Médio Tietê as médias do IET indicaram estado eutrófico e 

hipereutrófico, destacando-se o Reservatório de Rasgão e os pontos do rio Tietê, 

TIET02350, TIET02450 e TIBT02500, com cargas elevadas de fósforo total. As altas 

concentrações de surfactantes, coliformes termotolerantes e nitrogênio amoniacal do 

Reservatório de Rasgão, indicam que grande parte desta carga de fósforo total é 

proveniente de esgoto doméstico. 
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No reservatório de Barra Bonita o IET (FT, CL) também indicou eutrofização. 

Observa-se ainda que parte das cargas de fósforo total que chegam ao reservatório de 

Barra Bonita são provenientes do Rio Tietê.  

O trecho situado entre as cidades de Pirapora do Bom Jesus e Laranjal Paulista já 

se encontra na região do Médio Tietê. A maior concentração de matéria orgânica 

encontra-se no trecho inicial do Médio Tietê, evidenciando assim que os poluentes 

recebidos na RMSP, bem como da bacia do Jundiaí, consistem nas principais fontes de 

degradação da qualidade das águas do Médio Tietê. 

Em 2004, notam-se porcentagens maiores de resultados não conformes para 

cobre, níquel e zinco. Esta contaminação, provavelmente, tem sua origem na bacia do 

Alto Tietê. No Reservatório de Itupararanga as condições de trofia variaram ao longo do 

ano de oligotrófica a eutrófica; a média anual do ponto SOIT02100 foi mesotrófica e do 

ponto SOIT02900 foi oligotrófica. Neste corpo d’água, no período de estiagem, ocorrem 

baixas concentrações de clorofila a e altas concentrações de fósforo total. 

O rio Sorocaba está em pleno processo de eutrofização ou em estágio já 

avançado, evidenciado pelas elevadas cargas de fósforo total, apesar das  concentrações 

de clorofila a terem sido baixas, devido ao ambiente ser predominantemente lótico. 

O ponto SORO02100, que se localiza entre as cidades de Votorantim e Sorocaba, 

requer atenção, pois os valores de fósforo total indicaram estado hipereutrófico, e as 

concentrações de nitrôgenio amoniacal, surfactantes e coliformes termotolerantes, em 

todos os meses, estiveram bem acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA 20/86 

para classe 2, sendo que coliformes termotolerantes variaram de 69.000 a 370.000 

NMP/100mL, portanto, as altas cargas devem-se ao aporte de esgoto doméstico “in 

natura”. 

No córrego Ipanema, afluente do rio Sorocaba, a média anual do índice de estado 

trófico calculado com valores de fósforo total, indicou estado eutrófico, este aporte deve-

se, provavelmente, a fontes difusas. 

Na bacia do Rio Sorocaba, vale mencionar a toxicidade aguda à Ceriodaphnia 

dubia detectada em duas amostras do ponto SORO 02100 (em julho e setembro) e a 

toxicidade crônica (em maio). Além disso, foi constatado efeito tóxico crônico nos pontos 

IPAN 02500 (em maio), SOIT 2900 (em janeiro e julho) e SOIT 02100 (em janeiro e julho). 
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7.6.1.3.2 Índice da Comunidade Fitoplanctônica – ICFRES 
Índice de Comunidades Aquáticas – Fitoplâncton foi elaborado pela CETESB, 

juntamente com o Instituto de Botânica e Universidade Federal de São Carlos, em função 

da Resolução da Secretaria de Meio Ambiente – SMA/65, de 13/08/1998, que teve como 

objetivo reavaliar o Índice de Qualidade das Águas – IQA, até então aplicado pela 

CETESB. 

Este índice visa separar em categorias a qualidade da água em ótima, boa, regular 

e ruim, por meio da proporção dos grandes grupos que compõem o fitoplâncton, da 

densidade dos organismos e do Índice de Estado Trófico (IET). Assim, estabeleceu-se 

uma ponderação destas variáveis, que se encontram representadas no Quadro 7.67. 

 
Ponderação Níveis Categoria 

1 

Não há dominância entre os grupos 

Densidade total < 1000 org./mL  

IET ≤ 44 

Ótima 

2 

Dominância de Clorofíceas 

(Desmidiáceas) ou Diatomáceas 

Densidade total > 1000 e < 5000 org./mL 

44 < IET ≤  54 

Boa 

3 

Dominância de Clorofíceas 

(Chlorococcales) 

Densidade total > 5000 e < 10000 org./mL

54 < IET ≤  74 

Regular 

4 

Dominância de Cianofíceas ou 

Euglenofíceas 

Densidade total > 10000 org./mL 

IET > 74 

Ruim 

Quadro 7.67: Classificação do Índice da Comunidade Fitoplanctônica – ICFRES 

 

O diagnóstico da comunidade fitoplanctônica para a UGRHI 10 está descrito no  

Quadro 7.68. 
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CÓDIGO DO 
PONTO 

CORPO DE 
ÁGUA 

JAN MAR MAI JUL SET NOV MÉDIA 

TIBB02700 Res. Barra Bonita        

SOIT02900        

SOIT02100 
Res. 

Itupararanga   * *    
* Amostra não coletada 

Quadro 7.68: diagnóstico da comunidade fitoplanctônica 

Legenda:   

 Qualidade Ótima  Qualidade Aceitável   
 Qualidade Boa  Qualidade Ruim   

 

Na Bacia do Médio Tietê as análises da comunidade fitoplanctônica foram 

realizadas em apenas um ponto de coleta no Reservatório Barra Bonita –TIBB02700, a 

cada dois meses. O diagnóstico da qualidade da água do reservatório pelo índice da 

comunidade fitoplanctônica foi, na média, Regular, ressaltando que nos meses de março 

e novembro o diagnóstico foi Ruim. De maneira geral, houve uma melhora no diagnóstico 

quando comparado com os dados do ano anterior; entretanto, as densidades de 

cianofíceas ou cianobactérias foram maiores para este período. 

As altas densidades e dominância do grupo das cianofíceas, ou cianobactérias, 

principalmente pelo gênero Microcystis nos meses de março e novembro foram 

importantes neste diagnóstico. Além disso, foi registrada a presença de outras espécies 

consideradas na literatura potencialmente tóxicas como: Planktothrix, Anabaena, 

Aphanizomenon, entre outras. Esses organismos ocorrem em grandes concentrações 

geralmente em ambientes eutróficos ou hipereutróficos.  

Na bacia do Sorocaba as análises da comunidade fitoplanctônica foram realizadas 

em dois pontos do Reservatório Itupararanga – SOIT02900 e SOIT02100 a cada dois 

meses. O diagnóstico da qualidade da água do Reservatório Itupararanga pela 

comunidade fitoplanctônica revelou qualidade Boa para o ponto localizado próximo a 

barragem, SOIT02900. Entretanto, no mês de janeiro foram registradas altas densidades 

de cianofíceas ou cianobactérias, com presença do gênero Cylindrospermopsis, 

considerado na literatura como alga potencialmente tóxica. Este diagnóstico manteve-se 

quando comparado com os dados de 2003. 
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Para o ponto SOIT02100, o diagnóstico foi Ruim no mês de janeiro pela alta 

densidade e dominância de cianofíceas ou cianobactérias. Neste local, observou-se 

grande quantidade de algas do gênero Microcystis, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis 

entre outras. Para a espécie Cylindrospermopsis raciborskii há registros de 

neurotoxicidade (Lagos et al., 1999) e hepatotoxicidade(Hawkins et al., 1985). Este 

reservatório tem demonstrado, pela presença de algas potencialmente tóxicas, que está 

em franco processo de eutrofização. Isto pode ser comprovado pelos resultados de 

nutrientes sendo que os valores de fósforo total estiveram em alguns meses acima do 

limite da Resolução CONAMA/20 (BRASIL, 1986). 

 

7.6.1.3.3 Índice da Comunidade Bentônica – ICB 
Foram calculados os seguintes índices descritores da estrutura das comunidades 

bentônicas: 

 
1. Riqueza (S), sendo a soma das categorias taxonômicas encontradas na amostra. 

 

2. Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’)(Washington, 1984). 

 

3. Índice de Comparação Sequencial (ICS)(Cairns & Dickson, 1971), em cujo cálculo foi 

empregado software desenvolvido pelo prof. Dr. Aristoteli Monteiro Ferreira para a 

CETESB (Henrique-Marcelino et al., 1992). 

 

4. Razão Tanytarsini/Chironomidae (Tt/Chi) (EPA/OHIO, 1987). 

 

5. Riqueza de taxas sensíveis (Ssens), em que foram considerados sensíveis as famílias 

de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera e o gênero Stempellina de Chironomidae-

Tanytarsini em rios e as famílias de Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera e o gênero 

Stempellina de Chironomidae-Tanytarsini em reservatórios. 

 
6. Dominância de grupos tolerantes (T/DT), tendo sido considerados tolerantes, 

Tubificinae sem queta capilar, Naidinae e Chironomini, em rios e Limnodrilus 

hoffmeisteri, Dero, Pristina, Pristinella e Chironomus, em reservatórios. 
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Além disso, sempre que possível, ou seja, quando ocorreram populações 

significativas (N ≥ 100) de Chironomus nas amostras, foi avaliada a freqüência de 

deformidade no mento dessas larvas, tendo sido considerado deformidade, “gap”, falta e 

excesso de dentes (Kuhlmann et al., 2000). 

Para o diagnóstico, estes descritores foram fundidos em índices multimétricos, 

adequados a cada tipo de ambiente, ou seja, zona sublitoral de reservatórios, zona 

profundal de reservatórios e rios, como se segue: 

 
A. Índice da Comunidade Bentônica para zona sublitoral de reservatórios  (ICBRES-SL) 

CLASSE PONTO S ICS H’ T/DT Ssens

PÉSSIMA 5 AZÓICO 

RUIM 4 1 – 8 < 5,00 ≤ 1,50 ≥ 0,70 0 

REGULAR 3 9 – 16 5,00 - < 15,00 > 1,50 - ≤ 2,25 0,40 - < 0,70 1 

BOA 2 17 – 24 15,00 - < 25,00 >2,25 - ≤ 3,50 0,10 - < 0,40 2 

ÓTIMA 1 ≥25 ≥ 25,00 > 3,50 < 0,10 ≥ 3 

 

 

B. Índice da Comunidade Bentônica para zona profundal de reservatórios (ICBRES-P) 
CLASSE PONTO S ICS H’ T/DT Tt/Chi 

PÉSSIMA 5 AZÓICO 

RUIM 4 1 – 3 ≤  1,00 ≤ 0,50 ≥ 0,80 ≤ 0,03 

REGULAR 3 4 – 6 > 1,00 -  ≤ 3,50 >0,50 - ≤ 1,50 ≥0,50 - < 0,80 > 0,03 - ≤ 0,06 

BOA 2 7 – 9 > 3,50 - ≤ 7,00 >1,50 - ≤ 2,00 ≥0,20 - < 0,50 > 0,06 - < 0,10 

ÓTIMA 1 ≥ 10 ≥ 7,00 > 2,00 < 0,20 ≥ 0,10 

 

C. Índice da Comunidade Bentônica para rios (ICBRIO) 
CLASSE PONTO S ICS H’ T/DT Ssens 

PÉSSIMA 5 AZÓICO 

RUIM 4 ≤ 5 ≤ 3,00 ≤ 1,00 > 0,75 0 
REGULAR 3 6 – 13 > 3,00 - ≤ 9,50 > 1,00 - ≤ 1,50 ≥ 0,50 - ≤ 0,75 1 
BOA 2 14 – 20 > 9,50 - ≤ 20,00 > 1,50 - ≤ 2,50 > 0,25 - < 0,50 2 
ÓTIMA 1 ≥ 21 > 20,00 > 2,50 ≤ 0,25 ≥ 3 
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Para o cálculo do Índice da Comunidade Bentônica apenas um dos índices de 

diversidade (H’ ou ICS) é considerado, dando-se preferência ao ICS. O valor final, que 

gera o diagnóstico ou a classificação final da qualidade do habitat, será simplesmente a 

média aritmética do ranking dos índices parciais. 

Com relação à freqüência de deformidade em mento de larvas de Chironomus, foi 

considerada incidência natural da população valores de até 3%, como citado na literatura 

(Burt et al., 2003). Assim, foi considerada ótima a condição de freqüências de 

deformidade inferiores ou iguais a 3% e péssima aquelas superiores a 6%. Foram 

considerados regulares os sedimentos com freqüências de deformidade entre 3 e 6% e 

aqueles em que, embora o número de larvas analisado tivesse sido inferior ao ideal, a 

freqüência obtida superou 6%. 

Não foram feitas análises de comunidades bentônicas na Bacia do Médio Tietê. 

Na bacia do Rio Sorocaba, a comunidade bentônica foi avaliada em apenas uma 

localidade, no Rio Sorocaba, próxima à captação do município de Cerquilho 

(SORO02700). O Quadro 7.69 indica o diagnóstico obtido a partir dessa análise. 

 CÓDIGO DO PONTO 
 SORO 02700 
ICBRIO  

Quadro 7.69 – Diagnóstico da comunidade bentônica. 

Legenda:   

 Qualidade Ótima  Qualidade Aceitável  Qualidade Péssima 
 Qualidade Boa  Qualidade Ruim   

 

A comunidade bentônica do Rio Sorocaba exibiu riqueza (S = 12) e diversidade 

(ICS = 8,39) medianas, apesar da ausência de dominância. Na composição, houve 

presença de organismo sensível (Trichoptera da família Polycentropodidae). Os 

organismos de maior representatividade foram Sphaeriidae (molusco bivalve) e 

Tubificinae cqc (Branchiura sowerbyi). Ambos classificados como de tolerância mediana 

(Barbour et al., 1997; Mandaville, 2002) O diagnóstico final foi indicativo de qualidade 

Regular 

A concentração de oxigênio da água de fundo foi baixa (2,9 mg/l), podendo ter sido 

limitante à ocorrência de alguns membros da biota bentônica. A condutividade foi alta 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-339 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
  

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o 
único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

(201 μS/cm), mas não há indícios de cargas elevadas de esgoto doméstico “in natura” 

(coliformes termotolerantes = 208 NMP/100mL) e nem de grau elevado de trofia (clorofila 

a = 2,03 μg/L e fósforo total = 0,26 mg/L). 

Com relação aos resultados do ano de 2003, a comunidade apontou para uma 

piora de qualidade de habitat, tendo perdido em riqueza (de 18 para 12) e densidade (de 

15.673 ind./m2 para 9.763 ind./m2). A concentração do oxigênio na água próxima ao 

fundo foi baixa nos dois anos, assim como foram similares os indicadores de contribuição 

fecal e grau de trofia, não podendo ser fatores relacionados à piora da condição ecológica 

desse ponto. 

7.6.1.3.4 Índice de Balneabilidade 
O IB – Índice de Balneabilidade é baseado no monitoramento bacteriológico, 

visando avaliar a qualidade da água para fins de recreação de contato primário, sendo 

aplicado em praias de águas interiores, localizadas em rios e reservatórios. 

Com o intuito de determinar de uma maneira mais clara a tendência da qualidade das 

praias, a CETESB desenvolveu, com base nos dados obtidos do monitoramento semanal, 

uma Qualificação Anual que se constitui na síntese da distribuição das classificações 

obtidas pelas praias ao longo das 52 semanas ou 12 meses do ano. 

Baseada em critérios estatísticos simplificados, a Qualificação Anual expressa não 

apenas a qualidade mais recente apresentada pelas praias, mas aquela que apresenta 

com mais constância ao longo do tempo. 

Apresentam-se, no Quadro 7.70, as especificações que determinam a Qualificação 

Anual: 

 

Quadro 7.70: Índice de Balneabilidade 
 

O IB será designado como sendo a qualificação anual da praia. 

QUALIFICAÇÃO 
ANUAL ESPECIFICAÇÃO 

ÓTIMA Praias classificadas como EXCELENTES em 100% do ano 

BOA Praias PRÓPRIAS em 100% do ano, exceto as classificadas como 
EXCELENTES em 100% do ano 

REGULAR Praias classificadas como IMPRÓPRIAS em porcentagem de tempo inferior a 
50% do ano 

MÁ Praias classificadas como IMPRÓPRIAS em porcentagem de tempo igual ou 
superior a 50% do ano 
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Os resultados obtidos ao longo de 2004 para as praias do Reservatório de 

Itupararanga (Quadro 7.71) indicam  qualidade excelente para o banho. 

 

DATAS DAS AMOSTRAGENS 

MUNICÍPIO RESERVATÓRIO 

PRAIA LOCAL 

DE 

AMOSTRAGEM

27
/0

1/
04

 

12
/0

2/
04

 

23
/0

3/
04

 

28
/0

4/
04

 

19
/0

5/
04

 

21
/0

6/
04

 

21
/0

7/
04

 

23
/0

8/
04

 

15
/0

9/
04

 

15
/1

0/
04

 

30
/1

1/
04

 

30
/1

2/
04

 

CLUBE ACM DE 
SOROCABA 

192 7 12 1 2 1 36 1 1 5 - - 
Votorantim ITUPARARANGA 

PRAINHA DO 
PIRATUBA 

91 4 8 1 2 4 2 4 1 4 - - 

Quadro 7.71 - Resultados de E. coli (UFC/100mL) obtidos nas amostragens mensais 

7.6.1.4 Considerações e Recomendações 

Pode-se verificar que um dos principais problemas do Reservatório de Barra Bonita 

consiste na eutrofização de suas águas. O excesso de nutrientes favorece o crescimento 

acelerado de algas. As concentrações de nutrientes estiveram mais elevadas no Braço do 

Rio Tietê (TIBT02500), indicando que a contribuição mais expressiva tem origem na 

RMSP. Portanto, torna-se essencial a redução das cargas de nutrientes geradas nas 

UGRHIs do AltoTietê e do Jundiaí/Capivari/Piracicaba, bem como na bacia do Rio 

Sorocaba. 

Como os valores de células de cianobactérias ultrapassaram 10.000 céls/mL em 

alguns meses de amostragem, na água bruta do Reservatório  Itupararanga, valor 

considerado pela legislação vigente como alerta, recomenda-se cuidados especiais no 

tratamento realizado pelas empresas de saneamento, bem como o monitoramento de 

cianotoxinas na água tratada. 

Os efeitos tóxicos observados nas águas do Reservatório de Itupararanga, bem 

como a manutenção de seu estado trófico – IET (Fósforo),  decorrente especialmente das 

concentrações de fósforo total, sugerem a necessidade de uma tratativa com a Secretaria 

da Agricultura no sentido de identificar a origem desses contaminantes. Ainda com 

relação aos nutrientes, também é expressiva a contribuição doméstica, tornando-se  
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urgente a necessidade do tratamento dos esgotos gerados na bacia de contribuição do 

Reservatório de Itupararanga.  
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8 SANEAMENTO 

A UGRHI 10 conta com 36 centros urbanos, incluindo-se nesse total os 34 

municípios e 2 distritos do Município de Iperó, cujas sedes encontram-se na área de 

contribuição da bacia. 

A coleta de dados para o saneamento foi realizada por meio de preenchimento de 

questionários enviados pela equipe de pesquisa às concessionárias responsáveis pela 

operação dos serviços de saneamento em cada centro urbano. 

Portanto o preenchimento dos questionários foi feito de maneira voluntária e de 

responsabilidade de cada serviço de saneamento. Alguns municípios não retornaram os 

dados e a grande maioria retornou questionários incompletos o que dificulta a análise e a 

consistência das informações para a UGRHI como um todo. 

Ressalta-se a necessidade do envolvimento e da sistematização de coleta e 

armazenamento dos dados que possam colaborar para o aprimoramento do 

gerenciamento dos recursos hídricos, importante ferramenta para a solução de conflitos 

quanto aos usos da água e previsão de sua disponibilidade e qualidade para toda a 

região. 

A intersecção entre o saneamento e recursos hídricos é de fundamental 

importância quanto à conservação das águas uma vez que grande parte da água 

consumida e do esgoto gerado pela população de forma direta ou indireta (processos 

industriais, serviços e agricultura) passa pelo sistema de tratamento e distribuição ou 

coleta operado pelas concessionárias de saneamento como também é de fundamental 

importância na saúde da população intimamente ligada à qualidade da água de consumo 

e do afastamento e tratamento dos efluentes. 

 A situação dos centros urbanos quanto ao saneamento será verificada quanto a 

dois conjuntos de sistemas, os sistemas de abastecimento e o sistema de esgotamento. 

8.1 Sistema de Abastecimento de Água para Consumo 

A região compreendida pela UGRHI 10 conta com mais de metade de seus 

centros urbanos operados, quanto ao saneamento, pela Companhia de Saneamento 
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Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. Dos municípios restantes, 23% do total, têm 

operação realizada pela prefeitura quer seja na forma de autarquia ou órgão da 

prefeitura e em 17% não há informação. Essa distribuição pode ser vista na Figura 8.1. 
 

60%23%

17%

sabesp municipal não informado

60%23%

17%

sabesp municipal não informado
 

Figura 8.1 – Tipo de operação do sistema de saneamento na 
UGRHI 10 

 

O abastecimento de água para a região é feito a partir de mananciais superficiais 

– rios, córregos ou represas – em 31% dos municípios, conforme exposto na Figura 8.2 

enquanto que 22% dos centros urbanos utilizam-se exclusivamente de águas 

subterrâneas para o abastecimento público, 28% sistema misto e 19% não informado. 

Os principais aqüíferos explorados são o aqüífero Tubarão, seguido pelo Aqüífero 

Cristalino. 

O abastecimento totalmente subterrâneo é feito em: Bacaetava (distrito de Iperó), 

Bofete, Capela do Alto, Cesário Lange, George Oeterer (distrito de Iperó), Jumirim, 

Quadra e Tietê. 

Ainda quanto à produção de água potável, 19% dos centros urbanos lança mão 

do tipo misto de abastecimento, utilizando-se tanto de mananciais superficiais quanto 

subterrâneos. Esse abastecimento misto é feito com 88% de água superficial e 

complementado com água subterrânea como pode ser visto na Figura 8.3. 
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Figura 8.2 – Abastecimento de água conforme o tipo de 
manancial para os municípios da UGRHI Sorocaba 
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Figura 8.3 – Abastecimento misto – tipos de 
abastecimento conforme o manancial para os 
municípios da UGRHI 10. 

 

Obs: gráfico construído a partir da relação de uso para o número total de centros urbanos 

e não pela vazão ou população total da UGRHI 
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Ainda quanto ao tipo de manancial, apesar de haver um certo equilíbrio entre o 

número de centros urbanos que utilizam captação superficial e subterrânea, quando os 

volumes são analisados a situação se inverte. Existe uma predominância regional de 

abastecimento por águas superficiais como indicado na Figura 8.4. 

Para a construção da Figura 8.4 foi utilizado o volume de água captado informado 

pelos municípios. Como alguns municípios não informaram o volume total de água 

captado, em alguns casos foi utilizado para a comparação o volume produzido de água 

potável. 

Os municípios: Alambari, Alumínio, Anhembi, Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Laranjal 

Paulista, Pereiras, Porangaba, Piedade, Salto, Tietê e Vargem Grande Paulista, não 

foram incluídos na análise por falta de dados disponíveis para a elaboração de 

comparações. 

O município de Vargem Grande Paulista faz parte do sistema de abastecimento 

de água metropolitano da Sabesp, portanto, quaisquer individualizações quanto ao 

abastecimento para esse município mostram-se inviáveis já que o sistema de produção 

de água é interligado com os demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

95%

5%

superficial subterrâneo
 

Figura 8.4 – Tipo de captação de acordo com o 
volume de água captado 
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Comparando-se as Figuras 8.2 e 8.4, conclui-se que, na UGRHI 10, a vocação de 

abastecimento utilizando-se águas subterrâneas concentra-se em pequenos centros 

urbanos onde as necessidades de água são pequenas. 

O consumo per capita dos municípios varia de acordo com as condições 

climáticas, disponibilidade de água e quesitos culturais das populações. Para a região 

compreendida pela UGRHI Sorocaba Médio-Tietê o consumo, segundo os questionários 

respondidos pelos municípios, varia entre 80 e 470 L/hab.dia e conta com um valor 

médio total de 206,2 L/hab.dia. Somente 14 centros urbanos forneceram os dados do 

consumo per capita. 

Para os centros urbanos que forneceram os valores de vazão consumida e 

população atendida foi feito o cálculo do consumo per capita. Somente em 5 casos os 

consumos calculados e fornecidos nos questionários foi o mesmo, o que mostra uma 

fragilidade dos dados de consumo e vazão. 

Para os dados calculados, o consumo per capita variou de 52 a 359 L/hab.dia 

tendo como valor médio 159L/hab.dia, inferior ao valor médio fornecido nos 

questionários. O valor de 52L/hab.dia indica erros nos dados fornecidos nos 

questionários, quer sejam os dados de população atendida ou os dados de volume de 

água consumido, uma vez que um consumo mínimo aceitável por pessoa para as 

condições regionais está em torno de 120L/hab.dia. 

A comparação entre os dados fornecidos e calculados pode ser feita observando-

se a Figura 8.5 que apresenta a estratificação do consumo de água potável em faixas 

de variação de 50L/hab.dia. 
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Figura 8.5 – Estratificação do consumo de água potável para a 
UGRHI Sorocaba Médio-Tietê. 

 

Consumo per capita abaixo de 120L/hab.dia pode indicar também a existência de 

uma demanda reprimida de consumo, ou seja, existe menos disponibilidade de água 

potável para consumo que a necessária para suprir as necessidades da população 

fazendo com que o consumo por habitante seja inferior às faixas usuais de consumo. 

O consumo de água varia ao longo do ano e mesmo ao longo das horas do dia, 

atingindo picos máximos no início da manhã e início da noite. Essa variação deve ser 

atendida pelos sistemas de distribuição de água mesmo que as vazões máximas das 

estações de tratamento sejam inferiores ao consumo de pico da população. Para 

resolver esse problema as concessionárias devem utilizar sistemas de reservação que 

atendam a variação do consumo. 

Outra finalidade dos sistemas de reservação é de suprir a população com água 

potável mesmo quando a estação de tratamento tiver que suspender suas atividades por 

problemas técnicos ou manutenções de rotina. 

A recomendação é que o volume reservado supra as necessidades de um dia de 

consumo da população. A Figura 8.6 relata a adequação dessa sugestão pelos centros 
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urbanos da região. O valor utilizado para comparação foi o consumo fornecido pelos 

operadores do sistema de saneamento, sendo que alguns dados mostraram-se frágeis, 

podendo levar a uma análise errônea. Vários municípios também não informaram se 

possuem ou não reservatórios e a sua capacidade. 

11%

44%

45%

sim não não informado

11%

44%

45%

sim não não informado
 

Figura 8.6 – Municípios com reservação suficiente para o consumo 
de um dia. 

 

As estruturas de reservação são, via de regra, obras civis de custo elevado, 

principalmente no caso dos reservatórios elevados, por isso boa parte das cidades não 

atende a essa recomendação. 

Não só o volume de água é alvo de preocupação no atendimento à população, 

mas a qualidade de água que é disponibilizada deve atender padrões de potabilidade 

exigidos pela legislação. 
A água bruta captada em mananciais superficiais ou subterrâneos deve passar 

obrigatoriamente por processo de tratamento antes de ser servida à população. Em casos onde 

a água bruta é de melhor qualidade um tratamento simplificado como cloração e fluoração é 

suficiente para atender os padrões exigidos pela legislação, em outros casos deve-se promover 

o tratamento convencional ou mesmo tratamentos avançados. 

No caso de águas subterrâneas, além do tratamento devem ser realizadas análises 

periódicas da qualidade da água para acompanhar eventuais alterações, já que na maioria das 
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vezes essas águas passam somente por processo simplificado de tratamento antes de 

consumidas. 

As Figuras 8.7 e 8.8 representam, respectivamente, a porcentagem de centros 

urbanos da UGRHI 10 que se utilizam de água subterrânea e cujos poços recebem 

tratamento com adição de cloro e flúor. 
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Figura 8.7 – Municípios que promovem a cloração das águas 
subterrâneas utilizadas para abastecimento público 
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Figura 8.8 – Municípios que promovem a adição de flúor às águas 
subterrâneas utilizadas no abastecimento público 

 

Quando ocorre a captação de águas superficiais, como na maior parte da região, 

o conjunto de processos utilizados com maior freqüência para o tratamento dessas 

águas visando potabilização é o denominado “tratamento convencional”, composto pelos 

processos de gradeamento, desarenação, coagulação, floculação, decantação, filtragem, 

desinfecção e fluoração. 

As estações de tratamento de águas são construídas para que atendam ao 

crescimento populacional em um horizonte de tempo definido. Portanto o projeto de uma 

estação de tratamento de água tem uma validade prevista quanto ao atendimento da 

população de um determinado local. Para o planejamento do atendimento e da 

universalização do abastecimento de água, esse tempo de atendimento deve ser levado 

em conta para que se possa planejar ampliações das estações ou mesmo construção de 

novas unidades antes de gerar no local uma repressão de demanda. 

Somente 8 municípios enviaram informações a respeito da previsão de 

atendimento com a capacidade instalada, sendo que destes somente Mairinque afirma 

ter capacidade instalada para atender o crescimento populacional até 2020, enquanto 

que os outros municípios tem um quadro de atendimento próximo ao limite ou com 

horizonte de atendimento de, no máximo 5 anos, conforme pode ser verificado pelas 

informações expostas na Tabela 8.1. 

 

 
Tabela 8.1 – Capacidade de atendimento dos sistemas existentes de 
abastecimento de água 

Município Previsão de esgotamento da 
capacidade instalada 

Araçariguama 2010 

Bofete No limite 

Boituva 2005 

Cabreuva No limite 

Salto 2007 

Iperó 2006 
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Mairinque 2020 

Votorantim 2010 

 

Entre as estações de tratamento de água e os consumidores finais parte da água 

potável produzida é perdida, principalmente por vazamentos que ocorrem na rede e que 

nem sempre são facilmente detectáveis. A essa diferença entre o volume de água que 

sai da estação e o medido na casa dos consumidores dá-se o nome de perda. 

O valor dessas perdas, dado em porcentagem de água perdida, foi requisitado 

junto às concessionárias e também estimado com base em dados de consumo e 

produção também fornecidos pelos operadores dos sistemas de abastecimento. Mais 

uma vez nota-se uma fragilidade dos dados. Muitos dos centros urbanos não enviaram 

informações sobre perdas de água, como pode ser visto na Figura 8.9, fato ocorrido 

também com os dados utilizados para o cálculo do valor de perdas com base na 

produção de água. Embora as médias entre os valores fornecidos pelos questionários e 

os valores calculados tenham sido próximas, 34 e 35% respectivamente, somente em 3 

casos os valores foram coincidentes o que denota, mais uma vez, a fragilidade dos 

dados fornecidos. 
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Figura 8.9 – Municípios conforme perda de água no sistema de 
distribuição: estratificação 

 

As perdas de água no sistema de distribuição tendem a aumentar 

proporcionalmente com a extensão das redes e com o número de ligações prediais às 

redes de distribuição. É justamente no ponto de ligação ou nos ramais prediais onde se 

localiza a maior incidência de vazamentos. 

Para o Brasil como um todo, a média do índice de perdas oscila em torno dos 

40% embora várias concessionárias estejam concentrando esforços em diminuir esse 

valor buscando valores em torno de 18 a 20% considerados adequados em termos 

econômicos. Valores inferiores a 15% de perdas no sistema exigem, normalmente, 

gastos elevadíssimos e equipes muito especializadas sendo justificáveis em situações 

onde existe a escassez de água de forma acentuada. 

O combate às perdas surge também como uma importante medida de 

conservação dos recursos hídricos, devendo ser priorizado o combate às perdas em 

detrimento da construção de novas unidades de captação e tratamento de água.  
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8.2 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos 

Historicamente a coleta e o tratamento de esgotos tem abrangência inferior à 

distribuição e tratamento de água para o consumo. O tratamento de esgotos até bem 

pouco tempo era tido como um item desnecessário uma vez que disposto em um corpo 

d’água era levado para longe das residências. O que a população não se dava conta é 

que o esgoto carregado por um corpo d’água pode vir a comprometer a fonte de água de 

abastecimento de uma outra cidade localizada rio abaixo. Além disso, em locais onde a 

população tem contato com esgotos a céu aberto, o índice de doenças de veiculação 

hídrica é bem superior aos locais onde o esgoto é coletado e tratado. Portanto o 

tratamento de esgotos tem influência não somente na população local, que produz o 

esgoto, mas também nas populações que recebem as águas poluídas. 

A dificuldade em encontrar novas fontes de água limpa e a perda de capacidade 

de autodepuração dos corpos d’água, devido ao aumento da carga de esgotos gerada 

pelo adensamento da população, levou à percepção de que o tratamento de esgotos tem 

importância tão grande quanto o tratamento de água para a potabilização. 

Com a consciência da inter-relação entre o saneamento e os recursos hídricos 

nasce a necessidade de investimento não só em coleta e afastamento de esgotos, mas 

também em seu tratamento. Essa preocupação ganhou impulso na década de 1990, 

portanto muito depois da instalação dos sistemas de abastecimento de água, o que 

explica o abismo existente entre o atendimento de tratamento de água e o tratamento de 

esgotos mesmo em regiões como o Estado de São Paulo, um dos mais desenvolvidos 

do país. 

Além dos problemas históricos relativos ao investimento e a importância dada ao 

tratamento de esgoto, outro problema se repete quanto a análise de dados. Assim como 

para as informações sobre tratamento de água, as informações sobre tratamento de 

esgotos recebidas dos municípios contam com fragilidades que podem comprometer a 

análise da região como um todo. A ausência de dados nos questionários é um problema 

grave, mais ainda que o verificado para água potável, em parte devido a vestígios desse 

afastamento histórico existente entre os sistemas de água e esgoto. Além disso, a falta 

de sincronia entre os vários dados fornecidos por um mesmo centro urbano causa 
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distorções nas análises. Por exemplo, uma cidade com um grande crescimento 

populacional que use como dado base de população o resultado do censo do ano 2000 

do IBGE, mas forneça números de atendimento baseados em uma estimativa 

populacional de 2004 e não informe essa falta de sincronia entre as informações pode 

gerar um índice de atendimento de mais de 100%. O mesmo pode acontecer com 

cidades que tomem diferentes censos como base de informações. A análise pode levar 

em conta, por exemplo, populações de 2000 para um município e de 2002 para outro 

gerando “degraus temporais” entre as análises, mascarados nos dados. 

Para os centros urbanos contidos na UGRHI 10, 67% dos municípios possuem ao 

menos coleta de esgotos parcial (Figura 8.10) sendo que apenas 35% dos centros 

urbanos contam com cobertura de rede coletora superior a 90% (Figura 8.11), mas 

somente 28% possuem algum tipo de tratamento (Figura 8.12). Tanto o tratamento 

quanto a coleta, embora existam podem não atender a 100% do esgoto produzido no 

caso de coleta e a 100% do esgoto coletado, quanto ao tratamento. 

 

A deficiência na coleta e o baixo índice de tratamento de esgotos apontam uma 

grande fragilidade quanto aos recursos hídricos na região. Por esses dados pode-se 

inferir que existe uma acentuada contaminação dos cursos d’água próximos às áreas 

habitadas da UGRHI. indicando que a coleta e o tratamento de efluentes deve ser uma 

das prioridades para os próximos anos de planejamento. 
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Figura 8.10 – Municípios que contam com coleta de esgotos, 
mesmo que parcial 
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Figura 8.11 – Rede coletora – estratificação conforme cobertura nos 
centros urbanos 

 

Apenas 35% dos centros urbanos da UGRHI contam com cobertura de rede 

coletora de esgotos superior a 90% dos domicílios, índice considerado baixo. Somente 

Cerquilho declarou contar com 100% de atendimento, seguido por Itu, Sorocaba, 

Votorantim e Botucatu, respectivamente com cobertura de 98, 97 e 96% para as duas 

últimas. 
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Figura 8.12 – Municípios que contam com tratamento de 
esgotos, mesmo que parcial. 
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Entre os municípios que contam com tratamento parcial do esgoto estão alguns dos 

municípios mais populosos da região, como Itu, com 144.008 habitantes, que possui tratamento 

(porcentagem de atendimento não informada), Sorocaba com 493.468 habitantes, tratando 1% 

do esgoto coletado e Votorantim com 95.925 habitantes e 22% do esgoto coletado tratado. 

Botucatu, a terceira maior cidade da região, com 108.112 habitantes, não possui sistema de 

tratamento. 

Pela análise das quatro maiores cidades da região observa-se que a realidade se 

afasta do mostrado na Figura 8.12 ainda mais. Embora possuam algum tipo de 

tratamento, a capacidade desses sistemas é pequena se comparada às populações que 

habitam esses municípios.  

Estimativas em volume de esgoto produzido e tratado, para a região como um 

todo, não podem ser feitas devido à ausência de dados de grande parte dos núcleos 

urbanos, mas certamente, menos de 30% de todo o esgoto produzido na região não tem 

um tratamento adequado. 

8.3 Levantamento de Doenças Relacionadas a Deficiências Sanitárias 
e Outros Aspectos Ambientais 

Neste item apresenta-se um resumo das informações que constarão do relatório 

“Levantamento de doenças relacionadas a deficiências sanitárias e outros aspectos ambientais 

relativos aos municípios que compõem a UGRHI 10”, ora em elaboração pelo IPT, com 

atualização de dados até o ano de 2004, e que será oportunamente entregue ao CBH/SMT, 

como um complemento ao Relatório Zero, dado o detalhamento nele contido. 

A saúde de uma população determina, junto com outros fatores, a qualidade de 

vida que um país oferece. As baixas condições de vida trazem conseqüências que 

oneram as despesas públicas, particularmente em relação à saúde, que é prevista como 

responsabilidade constitucional. Problemas de saúde implicam no aumento da demanda 

por medicamentos, consultas médicas e internações, resultando muitas vezes em óbitos. 

Além disso, uma população propensa a doenças implica em baixa capacidade de 

aprendizado escolar, tendência de atraso no desenvolvimento intelectual, menor 

produtividade nos diferentes setores de atuação profissional, facilidade de disseminação 
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de doenças, número de óbitos elevado, dentre muitas outras conseqüências que fazem 

com que o Município, Região, Estado e Nação permaneçam no estágio de “terceiro 

mundo” ou “em desenvolvimento”. 

Apesar da sofisticação de recursos na área médica, o povo brasileiro ainda é 

vítima em grande escala de doenças infecto-parasitárias. Muitas das doenças do gênero 

decorrem de condições sanitárias e ambientais; a qualidade da água utilizada para 

consumo, seja para ingestão, seja para higiene pessoal e utilização no preparo de 

alimentos, é determinante para a saúde da população. 

Este levantamento seguiu a mesma linha adotada no trabalho “Qualidade e 

Quantidade de Água no Alto Tietê na Perspectiva da Vigilância Sanitária” de 

VALENTIM e QUITÉRIO (1998). 

Foi efetuada busca de dados no banco denominado DATASUS, desenvolvido pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – SUS, do Ministério da 

Saúde, acessados no endereço web: http://www.datasus.gov.br, que oferece dados 

estatísticos de saúde e a confecção, em tempo real, de tabulações sobre as bases de 

dados dos sistemas de Mortalidade e Internações Hospitalares do SUS. 

As pesquisas foram desenvolvidas considerando-se dados globais de cada 

doença, nas variáveis internações, óbitos e gastos públicos, para o que foi utilizado o 

módulo “Morbidade Hospitalar por Local de Residência”, com informações do município 

de residência do paciente, fornecidas pelas unidades hospitalares públicas ou 

particulares conveniadas, participantes do SUS. Foram também realizados 

levantamentos de internações e gastos públicos no módulo “Morbidade Hospitalar por 

Local de Internação”, com dados de ocorrência no local em que a unidade hospitalar 

está estabelecida. 
Os dados apresentados no levantamento estão fundamentados na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, comumente 

referida com o título resumido de Classificação Internacional de Doenças – CID, que sofreu 

várias revisões, sendo que a décima Revisão passou a vigorar no mês de janeiro de 1998, 

criando-se a CID 10. 
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8.3.1 Grupo de Doenças Considerado 

As doenças aqui consideradas são aquelas relacionadas a deficiências de 

saneamento básico ou associadas a outros aspectos ambientais, nos termos da 10ª 

Revisão da Classificação Internacional de Doenças, conforme indicadas no Quadro 8.1. 

Esta classificação guarda correlação com a Classificação Ambiental das 
Infecções Relacionadas com a Água, proposta por CAIRNCROSS e FEACHEM 

(1990), contida na publicação Padrões de Potabilidade da Água, editada pelo Centro de 

Vigilância Sanitária de São Paulo, onde as doenças relacionadas com a água foram 

divididas em quatro grupos, considerando-se as vias de transmissão e o ciclo do agente 

(Quadro 8.1). 
 

Classificação Internacional de Doenças 
(CID 10), 10ª revisão* 

Classificação Ambiental das Infecções 
Relacionadas com a Água (CVS)** 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias Grupos 
Cólera 
Febres tifóides e paratifóides 
Shiguelose 
Amebíase 
Diarréia e gastrenterite de origem infecciosa
presumível 
Outras doenças infecciosas intestinais 
Outras doenças bacterianas 
Leptospirose não especificada 
Outras hepatites virais 

I – Transmissão hídrica 

Tracoma 
Tifo exantemático 

II – Transmissão relacionada com a 
higiene 

Esquistossomose III – Transmissão baseada na água 

Dengue (dengue clássico) IV – Transmissão por inseto vetor que 
se procria na água 

Fontes: * http://www.datasus.gov.br (2005);    ** Cairncross e Feachem (1990). 

Quadro 8.1 - Principais doenças relacionadas a deficiências sanitárias e outros aspectos 
ambientais, de acordo com a CID 10. 

 

Com relação aos agentes transmissores, as doenças do Grupo I ocorrem quando os 

agentes encontram-se na água; as do Grupo II, quando o agente se manifesta sob condições 

inadequadas de higiene; as do Grupo III, a partir do contato do homem com um agente que 
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desenvolve parte do ciclo vital em animal aquático; e as do Grupo IV, quando o agente entra em 

contato com o homem pela picada do inseto. 

8.3.2 Número total de internações na área da UGRHI 

No período de sete anos considerado no levantamento realizado, foram quase 19 mil as 

internações registradas, em toda a UGRHI 10, para o conjunto dos 4 grupos indicados no 

Quadro 8.1, ou seja, por doenças cuja transmissão está, de alguma forma, relacionada à água. 

Registre-se que não aconteceram internações por doenças do Grupo II, no período de 1998 a 

2004, nos municípios da UGRHI. 

A Figura 8.13 ilustra a distribuição por ano das internações devidas a causas diversas 

(os quatro grupos considerados) para todos os 34 municípios que compõem a UGRHI, 

considerando-se o período de 1998 a 2004. Nela tem-se a constatação de que Sorocaba ocupa 

as quatro primeiras posições em número por ano, respectivamente e em ordem decrescente, de 

2003, 2002, 2001 e 2004. 
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Figura 8.13 – Distribuição, em número de casos de internação, por ano e por município da UGRHI 10, no período de 1998 a 2004. 
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8.3.2.1 Número total de internações pelas doenças do Grupo I, por município 

São as doenças deste Grupo (transmissão hídrica) que responderam pela quase totalidade 

dos casos de internação nos municípios da UGRHI, como pode ser verificado na Tabela 8.2, com 

um total de 18.667 internações no período considerado. 

Tabela 8.2 - Número de internações por doenças do Grupo I (transmissão hídrica), nos 

municípios da UGRHI 10, no período 1998 – 2004 

ANO 
MUNICÍPIO 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Total por 
município 

Alambari 2 0 0 3 1 7 5 18 
Alumínio 4 10 5 5 9 6 7 46 
Anhembi 8 1 4 3 5 3 6 30 

Araçariguama 6 10 8 3 4 4 7 42 
Araçoiaba da Serra 34 4 3 7 3 9 8 68 

Bofete 9 8 11 3 4 5 12 52 
Boituva 74 88 85 93 69 56 41 506 

Botucatu 92 135 112 118 104 121 151 833 
Cabreúva 255 286 272 255 224 134 109 1.535 

Capela do Alto 8 18 23 37 20 15 13 134 
Cerquilho 45 79 64 79 66 71 79 483 

Cesário Lange 93 162 161 177 134 137 98 962 
Conchas 62 87 75 45 68 83 73 493 

Ibiúna 104 138 137 171 115 70 85 820 
Iperó 13 8 13 18 21 19 15 107 

Itu 143 187 210 196 162 147 127 1.172 
Jumirim 1 3 4 4 3 0 0 15 

Laranjal Paulista 164 195 106 130 67 108 119 889 
Mairinque 69 32 31 19 13 23 25 212 
Pereiras 18 41 41 21 38 33 17 209 
Piedade 161 165 148 164 161 135 110 1.044 

Porangaba 24 16 8 6 9 8 20 91 
Porto Feliz 233 272 305 226 169 218 207 1.630 

Quadra 1 1 5 2 4 1 1 15 
Salto 126 114 133 148 127 103 65 816 

Salto de Pirapora 62 60 52 62 46 63 136 481 
São Roque 94 54 40 31 34 50 63 366 

Sarapuí 5 3 3 9 11 5 4 40 
Sorocaba 177 192 289 482 483 500 477 2.600 

Tatuí 332 286 271 275 171 142 156 1.633 
Tietê 154 186 149 127 105 93 58 872 

Torre de Pedra 10 7 5 4 5 7 5 43 
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ANO 
MUNICÍPIO 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Total por 
município 

Vargem Grande Paulista 24 16 10 27 14 14 11 116 
Votorantim 31 32 36 58 50 45 42 294 

Total por ano 2.638 2.896 2.819 3.008 2.519 2.435 2.352 18.667 
 

Observando-se os totais de internação por ano, constantes da Tabela 8.2, nota-se 

que o ano de 2001 apresentou a maior incidência, com 3.008 casos; os anos de 1999 a 

2000 mostram números muito próximos de casos e, o que é mais relevante, nos três 

últimos anos (2002 a 2004), o número de internações é um pouco menor e vem caindo 

gradativamente. Ressalta-se, entretanto, que não se dispõem de informações sobre 

eventuais medidas, ações ou projetos realizados cujos resultados tenham influenciado 

esses dados. 

Quanto ao número de internações por município, Sorocaba destaca-se com o 

maior número de casos (2.600) no período analisado, o que se justifica pela maior 

população, aproximadamente 3,5 vezes a população do segundo município mais 

populoso, Itu. Este município, por sua vez, destaca-se pela proporcionalmente baixa 

incidência de internações, uma vez que se situa em quinto lugar no número total de casos 

no período considerado (1.172). 

 

Porto Feliz é o destaque negativo no número total de internações (1.630), dado que, 

sendo o décimo município em população na UGRHI, ocupa o terceiro lugar neste quesito, 

logo abaixo de Tatuí, que se situa em segundo, com 1.633 casos, mas cuja população é 

mais que o dobro da de Porto Feliz. Destaque negativo também é o município de 

Cabreúva que, sendo o décimo quarto em população, ocupa a quarta posição, com 1.535 

casos de internação no período considerado. 

8.3.2.2 Número total de internações pela doença do Grupo III, por município 

São comparativamente muito poucas as internações por esquistossomose, a única 

correspondente ao Grupo III, como se pode verificar na Tabela 8.3. Tal número não é 

suficiente nem mesmo para se fazer maiores comparações entre os dados dos municípios 

da UGRHI. 
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Com um total de 17 internações nos sete anos considerados, o município de 

Sorocaba respondeu por 11, ou seja, mais da metade. Foram duas internações por ano, 

excetuando-se 2004, com uma internação, e 1999, em que não aconteceram internações 

nos municípios da UGRHI. As outras seis internações ocorreram uma por município nos 

sete anos considerados, conforme indicado na Tabela 8.3. 
 

Tabela 8.3 – Número de internações por doença do Grupo III (Esquistossomose) 

nos municípios da UGRHI 10 no período 1998-2004 

ANO 
MUNICÍPIO 1998 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Araçoiaba da Serra 1 0 0 0 0 0 1 
Botucatu 0 0 0 1 0 0 1 
Ibiúna 0 0 0 0 1 0 1 
Itu 0 0 1 0 0 0 1 
Sorocaba 2 2 2 2 2 1 11 
Tatuí 0 0 0 0 1 0 1 
Votorantim 1 0 0 0 0 0 1 
Total 4 2 3 3 4 1 17 

8.3.2.3 Número de internações pela doença do Grupo IV, por município 

Tal como observado para o Grupo III, também foram poucas as internações por 

doença do Grupo IV (dengue clássico) nos municípios da UGRHI 10, com um total de 31 

internações, basicamente concentradas nos anos de 2002 e 2003, sendo que estas não 

aconteceram nos anos de 1998 e 1999 (Tabela 8.4). 
 

Tabela 8.4 – Número de internações por doença do Grupo IV (Dengue clássico) nos municípios 
da UGRHI, no período 1998-2004 

ANO MUNICÍPIO 
2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Bofete 0 0 1 0 0 1 
Botucatu 0 1 8 1 1 11 

Cerquilho 0 1 0 0 0 1 
Conchas 0 0 0 1 0 1 

Ibiúna 0 0 2 0 0 2 
Itu 0 1 1 2 0 4 

Porangaba 1 0 0 0 0 1 
Porto Feliz 0 1 1 0 0 2 

Salto 0 0 0 2 0 2 
São Roque 0 0 0 1 0 1 
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Sorocaba 0 1 1 2 0 4 
Vargem Grande Paulista 0 0 0 1 0 1 

Total 1 5 14 10 1 31 
 

No ano de 2002 ocorreram 14 casos, oito deles no município de Botucatu, 

enquanto que o máximo de internações que ocorreu por município foram duas, nos anos 

de 2002 e 2003 e, nos demais anos, apenas uma por ano por município, quando houve a 

ocorrência. 

8.3.3 Número total de óbitos na área da UGRHI, no período 1998 - 2004 

No período de 1998 a 2004 ocorreram óbitos nos municípios da UGRHI 10 apenas 

por doenças relacionadas à transmissão hídrica, do Grupo I, e por transmissão baseada 

na água, do Grupo III (esquistossomose), este último com apenas uma ocorrência no 

município de Sorocaba, em 1998. Não foram registrados casos para os grupos II e IV. 

E foi relativamente grande o número de casos fatais, por ano, no período considerado, 

para as doenças do Grupo I, conforme indicado na Tabela 8.5. Dos 34 municípios da UGRHI, 

sete não apresentaram óbitos por doenças relacionadas à água: Alambari, Alumínio, 

Anhembi, Capela do Alto, Quadra, Sarapuí e Torre de Pedra. Destes, apenas Alumínio e 

Capela do Alto possuem mais de 15 mil habitantes; Sarapuí possui pouco mais de 8 mil, 

enquanto que os demais possuem população inferior a 5 mil habitantes. 

Tabela 8.5 – Número de óbitos por doenças do Grupo I (transmissão hídrica) nos 
municípios da UGRHI 10, no período 1998-2004 

ANO 
MUNICÍPIO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Araçariguama 0 1 0 0 1 0 1 3 
Araçoiaba da Serra 2 0 0 0 0 0 1 3 

Bofete 0 0 0 0 0 0 1 1 
Boituva 2 0 2 0 0 0 2 6 

Botucatu 0 3 2 1 3 11 20 40 
Cabreúva 2 0 1 0 1 3 3 10 
Cerquilho 0 0 0 1 3 0 0 4 

Cesário Lange 1 0 1 1 2 0 0 5 
Conchas 0 0 1 1 0 2 1 5 

Ibiúna 1 2 3 3 6 4 2 21 
Iperó 0 0 0 0 1 1 0 2 

Itu 5 5 8 6 3 8 11 46 
Jumirim 1 0 0 0 0 0 0 1 

Laranjal Paulista 0 0 0 0 1 1 4 6 
Mairinque 4 0 0 0 1 2 1 8 
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Pereiras 0 0 0 0 0 2 0 2 
Piedade 2 3 2 2 3 2 3 17 

Porangaba 0 0 0 0 1 0 1 2 
Porto Feliz 1 0 2 0 4 0 1 8 

Salto 6 5 4 6 2 3 4 30 
Salto de Pirapora 0 1 2 1 0 0 1 5 

São Roque 1 1 2 0 5 1 4 14 
Sorocaba 3 5 8 13 24 16 12 81 

Tatuí 2 2 1 1 4 2 9 21 
Tietê 2 0 1 0 1 0 0 4 

Vargem Grande Paulista 0 0 0 1 0 1 1 3 
Votorantim 0 1 0 2 4 2 1 10 

Total 35 29 40 39 70 61 84 358 
 

Aconteceram 358 casos de óbitos em função de doenças do Grupo I (transmissão 

hídrica) no período. Em 2004, ano de maior incidência, foram 84 casos, seguido de 2002, 

com 70, e de 2003, com 61 casos. Por outro lado, o ano de 1999, com 29 casos, e 1998, 

com 35, foram os anos com a mais baixa incidência de óbitos no período considerado. 

Com relação ao número de óbitos por município, Sorocaba aparece com o maior 

número, com o total de 81 mortes nos sete anos considerados, dos quais, 2002, com 24, 

2003, com 16, e 2001, com 13 registros de óbitos destacam-se. Por outro lado, os anos 

de 1998 e de 1999 foram aqueles em que Sorocaba apresentou as menores incidências, 

com três e cinco mortes, respectivamente. Itu foi o segundo colocado no número de óbitos 

no período, com 46 casos, sendo 11 deles em 2004, seguido de Botucatu, que foi o 

terceiro, com 40 óbitos, dos quais metade deles apenas em 2004. 

Os demais municípios com incidência de óbitos relativamente alta foram Salto (30), 

Ibiúna e Tatuí (21 cada), Piedade (17) e São Roque (14), como pode ser observado na 

Tabela 8.5. 

8.3.4 Valor dos gastos com internações nos municípios da UGRHI, no período de 
1998 a 2004 

A Tabela 8.6 apresenta os valores médios gastos com internações, por município e 

por ano considerado no período de 1998 a 2004, além do valor médio computando-se 

todos os anos no período. Os dados indicam que, no geral, as médias anuais por 

município, que se situavam em torno de R$ 110,00 a quase R$ 200,00 nos anos de 1998 

e 1999, em geral ultrapassam a casa dos R$ 200,00 em 2003 e R$ 250,00 em 2004. 
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Grosso modo, têm-se valores médios em geral abaixo de R$ 200,00 de 1998 a 2001, 

quando passa a haver um aumento significativo, vindo a superar os R$ 200,00 já em 

2001. 

Embora haja alguns valores bastante discrepantes, a média do período situa-se na 

faixa de R$ 200,00, um pouco mais ou um pouco menos. 
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Tabela 8.6 – Valores médios gastos com internações por município da UGRHI 10, por 
ano, e valor do gasto médio anual no período considerado (Reais) 

ANO MUNICÍPIO 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Média do 
Período*

Alambari 105,07 0 0 1054,22 450,57 245,15 990,76 582,96 
Alumínio 112,25 146,31 323,14 174,99 248,02 216,53 260,83 212,17 
Anhembi 181,49 387,82 262,92 411,22 380,69 364,12 853,31 408,02 
Araçariguama 116,02 218,49 230,3 246,07 579,46 186,19 1319,56 415,75 
Araçoiaba da Serra 145,81 133,09 381,46 389,11 513,46 644,55 312,17 282,31 
Bofete 473 281,26 311,86 213,46 256,68 304,66 752,98 423,03 
Boituva 129,92 140,04 182,14 203,71 226,61 201,24 292,44 188,26 
Botucatu 202,04 319,58 292,93 293,02 357,94 699,54 766,11 439,82 
Cabreúva 138,49 167,77 187,71 191,83 141,86 166,19 237,02 171,43 
Capela do Alto 129,04 136,99 189,24 183,91 286,43 192,1 425,82 214,93 
Cerquilho 118,46 139,59 180,47 184,08 246,35 197,88 257,21 192,69 
Cesário Lange 125,01 149,31 188,74 183,55 198,9 206,18 249,13 185,03 
Conchas 129,76 158,91 182,26 189,89 188,33 216,71 295,62 195,7 
Ibiúna 156,55 143,41 201,87 189,6 227,69 248,27 313,12 202,95 
Iperó 144,93 134,66 181,5 179,23 244,96 266,92 291,96 216,28 
Itu 170,11 184,08 231,52 256,17 245,67 296,23 385,47 247,43 
Jumirim 981,26 138,6 177,32 177,81 322,02 0 0 252,24 
Laranjal Paulista 115,3 144,46 195,54 193,61 185,75 246,49 289,71 187,31 
Mairinque 122,33 193,13 185,98 182,01 567,16 282,09 259,23 208,43 
Pereiras 134,31 165,41 190,6 194,63 217,9 227,94 251,56 197,03 
Piedade 127,62 143,85 191,91 186,75 227,29 210,43 294,35 192,23 
Porangaba 114,21 157,06 195,9 182,03 498,35 327,3 355,34 242,6 
Porto Feliz 118,07 135,2 176,22 178,78 198,83 209,44 244,82 176,93 
Quadra 122,97 122,97 176,05 192,32 176,97 972,16 252,3 229,54 
Salto 132,28 149,11 188,89 204,1 220,76 243,03 497 213,76 
Salto de Pirapora 115,29 170,87 164,82 138,44 182,47 209,86 233,28 182,73 
São Roque 152,12 144,7 201,47 222,68 379,76 250,67 397,34 239,25 
Sarapuí 120,92 151,62 247,72 184,92 192,74 202,31 243,21 189,28 
Sorocaba 185,11 214,86 306,31 209,78 269,06 253,66 293,46 253,98 
Tatuí 125,52 145,99 180,35 189,51 198,08 223,68 291,32 180,98 
Tietê 126,91 141,26 180,58 186,52 205,06 206,95 246,05 173,69 
Torre de Pedra 105,39 203,28 172,48 164,31 234,66 302,29 297,25 204 
Vargem Grande Paulista 186,13 340,28 189,49 260,07 210,99 407,79 326,73 269,17 
Votorantim 161,56 171,2 165,33 153,62 283,29 369,54 315,8 235,82 

* Média fornecida pelo DATASUS, com ponderação por tipo de doença. 

 
Quanto aos gastos totais com internações nos municípios da UGRHI 10, ultrapassam 

a casa dos R$ 4 milhões no período compreendido entre 1998 e 2004, como pode ser 

verificado na Tabela 8.7. Os valores totais anuais são crescentes desde 1998, quando foram 

gastos R$ 369 mil, até 2004, em que o total gasto atingiu o montante de R$ 782 mil. Exceção 

foi apenas o ano de 2001, cujos gastos ultrapassaram aqueles do ano de 2002 em R$ 17 mil. 
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Tabela 8.7 – Gastos com internações por município da UGRHI 10, por ano e total, no período 
considerado (Reais) 

ANO MUNICÍPIO 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 

Alambari 210,14 0 0 3162,67 450,57 1716,06 4953,82 10493,26
Alumínio 449,01 1463,08 1615,72 874,95 2232,14 1299,17 1825,82 9759,89 
Anhembi 1451,93 387,82 1051,67 1233,66 1903,47 1092,35 5119,84 12240,74
Araçariguama 812,17 2184,89 1842,37 738,22 2317,83 744,77 9236,92 17877,17
Araçoiaba da Serra 4957,63 532,38 1144,37 2723,76 1540,38 5800,93 2497,39 19196,84
Bofete 4257,01 2250,08 3430,51 640,39 1283,4 1523,3 9035,71 22420,4 
Boituva 9614,15 12323,28 15481,6 18945,04 15636,23 11269,53 11990,16 95259,99
Botucatu 18587,58 43142,81 32808,66 34869,37 40446,72 85344,34 116448,7 371648,1
Cabreúva 35315,21 47981,26 51056,81 48915,79 31776,69 22269,67 25834,78 263150,2
Capela do Alto 1032,31 2465,74 4352,51 6804,83 5728,64 2881,45 5535,65 28801,13
Cerquilho 5330,57 11027,29 11550,21 14726,68 16259,04 14049,59 20319,8 93263,18
Cesário Lange 11625,48 24187,63 30386,77 32488,74 26652,04 28246,13 24414,62 178001,4
Conchas 8045,41 13825,3 13669,42 8545,22 12806,21 18203,28 21580,27 96675,11
Ibiúna 16281,27 19790,08 27656,5 32420,97 26640,07 17626,89 26615,36 167031,1
Iperó 1884,13 1077,31 2359,47 3226,12 5144,09 5071,45 4379,34 23141,91
Itu 24325,09 34422,1 48618,47 50722,6 40044,82 44137,72 48954,41 291225,2
Jumirim 981,26 415,81 709,28 711,23 966,05 0 0 3783,63 
Laranjal Paulista 18909,32 28170,23 20726,99 25169,6 12445,04 26620,43 34475,23 166516,8
Mairinque 8440,75 6180,19 5765,31 3458,28 7373,09 6488,03 6480,81 44186,46
Pereiras 2417,61 6782 7814,64 4087,3 8280,37 7521,89 4276,48 41180,29
Piedade 20546,49 23734,88 28402,2 30626,98 36593,06 28408,68 32379 200691,3
Porangaba 2741,03 2512,95 1763,06 1092,16 4485,13 2618,38 7106,8 22319,51
Porto Feliz 27510,35 36774,31 53745,94 40582,06 33801,62 45657,02 50678,76 288750,1
Quadra 122,97 122,97 880,25 384,64 707,88 972,16 252,3 3443,17 
Salto 16667,85 16998,76 25122,79 30207,09 28036,16 25518,02 32304,95 174855,6
Salto de Pirapora 7148,18 10251,95 8570,72 8583,15 8393,67 13221,39 31726,14 87895,2 
São Roque 14298,82 7813,9 8058,8 6903,2 12911,72 12784,3 25032,57 87803,31
Sarapuí 604,58 454,85 743,16 1664,26 2120,15 1011,53 972,83 7571,36 
Sorocaba 33135,24 41252,72 89135,92 101745,5 130762,9 127846,4 140272,9 664151,5
Tatuí 41674,24 41752,08 48874,06 52114,63 33871,78 31986,43 45445,86 295719,1
Tietê 19543,38 26274,83 26905,93 23688,08 21531,36 19246,79 14270,69 151461,1
Torre de Pedra 1053,87 1422,99 862,4 657,26 1173,3 2116,02 1486,27 8772,11 
Vargem Grande Paulista 4467,18 5444,43 1894,86 7021,83 2953,85 6116,84 3594,06 31493,05
Votorantim 5169,77 5478,42 5951,86 8909,83 14164,45 16629,43 13263,46 69567,22

Total 369.612 
478.899,
3 

582.953,
2 

608.646,
1 

591.433,
9 

636.040,
3 

782.761,
7 

4.050.34
7 

 

Com relação aos gastos totais por município no período considerado, Sorocaba 

está à frente, com gastos de R$ 664 mil, seguido de Botucatu, com R$ 371 mil, Tatuí, com 

R$ 295 mil, Itu, com R$ 291 mil e Porto Feliz, com gastos totais de R$ 288 mil. 
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9 Áreas Protegidas  

Ao longo do processo de ocupação e desenvolvimento econômico do território 

paulista observou-se intensa devastação florestal, que culminou na redução de inúmeras 

formações vegetais a pequenos fragmentos dispersos, principalmente no interior do 

Estado. Tal situação se intensificou, principalmente nas últimas décadas do século XX, 

em decorrência da crescente expansão urbana e da cultura da cana-de-açúcar, que 

ocupa extensas áreas do Estado. Os efeitos da devastação das florestas nativas podem 

ser observados tanto na redução da biodiversidade quanto no comprometimento da 

qualidade das águas, no empobrecimento do solo, na intensificação do processo de 

erosão, entre outros.  

Para manter as áreas naturais remanescentes o Poder Público vem adotando 

medidas e restrições legais, das quais destaca-se a criação das Unidades de 

Conservação Ambiental. Segundo SILVA & FORNASARI FILHO (1992), Unidades de 

Conservação Ambiental são áreas definidas pelo Poder Público, visando a proteção e a 

preservação de ecossistemas no estado natural e primitivo, onde os recursos naturais são 

passíveis de um uso indireto sem consumo.  

A Lei Federal 9.985, de 18 de junho de 2000 institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das Unidades de Conservação, então definidas como espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000).  

Segundo o Artigo 4o da Lei 9.985, o SNUC tem os seguintes objetivos: 

• contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; 

• proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
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• contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

• promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

• promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

• proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

• proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

• proteger e recuperar os recursos hídricos; 

• recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

• proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

• valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

• favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 

em contrato com a natureza e o turismo ecológico; e 

• proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. 

 

Dentre os objetivos das Unidades de Conservação Ambiental (SILVA & 

FORNASARI FILHO, 1992; SMA, 1998) destacam-se:  

• proteger a produção hídrica, minimizando a erosão, sedimentação, especialmente 

quando afeta atividades que dependem da utilização da água e do solo; 

• garantir a manutenção de bancos genéticos, da diversidade de espécies e 

ecossistemas, ou seja, da biodiversidade, assegurando o processo evolutivo; 

• manter os processos ecológicos fundamentais e os equilíbrios indispensáveis à 

qualidade de vida; 

• proteger áreas com características extraordinárias, ou que abriguem exemplares raros 

da biota regional. 

• preservar a vida silvestre, especialmente da biota nativa; 
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• fomentar o uso racional e sustentável das riquezas naturais, por meio de áreas de uso 

múltiplo; 

• promover atividades de educação ambiental, recreativas e científicas. 

 

As Unidades de Conservação estão classificadas em diferentes categorias de 

manejo, apresentando diferentes níveis de restrições. Esta classificação também varia de 

acordo com o contexto institucional (níveis federal, estadual ou municipal). Segundo a Lei 

9.985, as Unidades de Conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 

com características específicas: 

• Unidade de Proteção Integral: seu objetivo básico é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos nesta Lei. O grupo é composto pelas seguintes categorias: Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre; e 

• Unidade de Uso Sustentável: seu objetivo básico é compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Compõem este 

grupo as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

9.1 Unidades de Proteção Integral 

 Neste item caracteriza-se a categoria de Unidade de Proteção Integral 

presente na área de estudo.  

9.1.1 Estação Ecológica - EE 

 As Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas 

brasileiros, cuja finalidade é a realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, a 

proteção do ambiente natural e o desenvolvimento da educação conservacionista. Nessas 

áreas é proibida a exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais que 
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não ocasionem danos para a manutenção da biota nativa (SILVA & FORNASARI 

FILHO,1992).  

9.2 Unidades de Uso Sustentável 

 A caracterização das categorias de Unidades de Uso Sustentável presentes 

na área de estudo é apresentada a seguir.  

9.2.1 Área de Proteção Ambiental - APA 

Segundo a Lei 9.985, a Área de Proteção Ambiental - APA é uma área em geral 

extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 

das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais (BRASIL, 2000). As APAs deverão ter sempre um zoneamento ecológico-

econômico, que estabelecerá normas de uso, condições bióticas, geológicas, 

urbanísticas, agropastoris, extrativistas, culturais e outras, do local. Qualquer que seja a 

situação dominial de uma área, a mesma poderá fazer parte de uma APA. Todas as APAs 

deverão ter uma Zona de Vida Silvestre, onde será proibido ou regulado o uso dos 

sistemas naturais” (SILVA & FORNASARI FILHO, 1992).  

9.2.2 Floresta Nacional - FLONA 

 A instituição desta UC surgiu da necessidade de se desenvolver novas técnicas de 

plantio. As Florestas Nacionais são áreas de domínio público, dotadas de vegetação 

nativa ou plantada. Têm como objetivos promover o manejo dos recursos naturais, 

garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e 

arqueológicos, além de fomentar a pesquisa científica, educação ambiental  e atividades 

de lazer, recreação e turismo (SMA, 2000). 
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9.3 Outras Áreas Especialmente Protegidas 

9.3.1 Área Natural Tombada - ANT 

Área que, pelo seu valor histórico, arqueológico, turístico, científico ou paisagístico, 

passa a sofrer restrições de uso que garantam a manutenção de suas características, 

podendo ser instituídas em terras públicas ou privadas. O tombamento se constitui numa 

intervenção ordenadora do Estado sobre a propriedade privada, não implicando na 

desapropriação do bem, apenas impõe algumas restrições às eventuais alterações que 

nele possam ocorrer. 

O tombamento não prejudica as instalações e os usos já implantados, nem ameaça 

os direitos adquiridos, desde que estejam regularmente aprovados. Também não visa 

substituir ou anular iniciativas do Estado em demarcar e efetivamente implantar outras 

Unidades de Conservação, uma vez que considera os planos de manejo dos seus órgãos 

responsáveis (SILVA & FORNASARI FILHO, 1992; SMA, 2000). 

 

Os objetos de interesse para preservação e tombamento são os seguintes: 

• paisagens naturais que se destacam tanto pela vegetação nativa e pela fauna – cujas 

espécies se acham em fase de extinção – como pelas características 

geomorfológicas, geológicas, pedológicas, hidrológicas e arqueológicas; 

• comunidades humanas que atuam em porções restritas de espaço por representarem 

padrões de articulação com o quadro natural; 

• paisagens de excepcional beleza que são de grande interesse ao desenvolvimento 

turístico. 

As diretrizes gerais definindo os objetos para interesse de tombamento são: 

• formas de vegetação nativa remanescentes, especialmente em áreas onde essa 

cobertura vegetal esteja ameaçada de extinção iminente; 

• formas de vegetação secundária que se destacam pelo seu valor científico ou pela 

escassez de formas originais; 

• áreas que se destacam pela existência de monumentos geológicos, de feições 

geomorfológicas e pedológicas particulares; 
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• áreas cuja paisagem mantém o equilíbrio do sistema ambiental, garantindo a 

manutenção de mananciais; 

• áreas consideradas habitat de espécies raras de animais; 

• paisagens que constituem exemplos de atuação antrópica efetuada através de 

manejos que considerem a preservação do espaço territorial e das estruturas sociais 

locais; 

• toda paisagem, alterada ou não pelo homem, que se caracterize pela sua 

expressividade, raridade e beleza excepcional, e pelo que representa em termos de 

interesse turístico, social e científico.  

9.3.2 Estância 

As Estâncias são municípios que contêm fontes naturais de água, dotadas de altas 

qualidades terapêuticas, e em quantidades suficientes para atenderem os fins a que se 

destinam, assim como aos apelos de natureza histórica, artística ou religiosa. Qualquer 

município pode ser constituído em Estância, em função do clima, altitude e outros 

predicados que favoreçam a instalação de hotéis, sanatórios e similares (SILVA & 

FORNASARI FILHO, 1992). Podem ser divididas, segundo suas características, em 

Estâncias balneárias, hidrominerais, climáticas ou turísticas.  

9.4 Descrição das Áreas Protegidas Presentes na Área de Estudo 

 As áreas protegidas inseridas na área de estudo estão representadas no 

DESENHO 11 e são descritas a seguir. Como pode ser observado na Tabela 9.1, algumas das 

áreas protegidas possuem apenas uma parcela de sua área total contida na    UGRHI-10.  

 

TIPO DE ÁREA 
PROTEGIDA NOME MUNICÍPIOS 

ABRANGIDOS DIPLOMA LEGAL 
ÁREA 
TOTAL  

(ha) 

ÁREA 
DENTRO 

DA UGRHI 
(ha) 

Área de Proteção 
Ambiental – APA APA Cabreúva Cabreúva Lei Estadual nº 

4.023/84 26.100 (*) 14.813,44 

Área de Proteção 
Ambiental – APA APA Cajamar Cajamar Lei Estadual nº 

4.055/84 13.400 (*) 1.259,36 

Área de Proteção 
Ambiental – APA 

APA Corumbataí, 
Botucatu e 

Barra Bonita, Dois 
Córregos, Mineiros do 

Decreto Estadual nº 
20.960/83 272.692 (*) 14.675,91 
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Tejupá – 
Perímetro 

Corumbataí 

Tietê 

Área de Proteção 
Ambiental – APA 

APA Corumbataí, 
Botucatu e 

Tejupá- 
Perímetro 
Botucatu 

Bofete, Botucatu, 
Guareí, Porangaba, 

São Manuel, Torre de 
Pedra 

Decreto Estadual nº 
20.960/83 218.306 (*) 69.177,53 

Área de Proteção 
Ambiental – APA APA Jundiaí Jundiaí Lei Estadual nº 

4.095/84 
43.200 

(*) 
4.787,56 

Área de Proteção 
Ambiental – APA 

APA Represa de 
Itupararanga 

Alumínio,Cotia, Ibiúna, 
Mairinque,  Piedade, 
São Roque, Vargem 

Grande Paulista, 
Votorantim 

Lei Estadual nº 
10.100/98 

93.429,86 
(**) 93.429,86 

Área de Proteção 
Ambiental – APA Tietê Tietê Decreto Estadual nº 

20.959/83 45.100 (*) 31.520,43 

Área Natural 
Tombada – ANT 

ANT Parque das 
Monções Porto Feliz Resolução sem nº /72 0,18 (*) 0,18 (*) 

Área Natural 
Tombada – ANT 

ANT Pedreira de 
Varvitos Itu Resolução sem nº /74 0,72 (*) 0,72 (*) 

Área Natural 
Tombada – ANT 

ANT Rocha 
Moutonneé Salto Resolução nº 45/74 0,05 (*) 0,05 (*) 

Área Natural 
Tombada – ANT 

ANT Serra de 
Boturuna 

Pirapora do Bom 
Jesus, Santana de 

Parnaíba 
Resolução nº 17/ 83  578,51 

Área Natural 
Tombada – ANT 

ANT Serras do 
Japi, Guaxinduva 

e Jaguacoara 

Cabreúva, Cajamar, 
Jundiaí, Pirapora do 

Bom Jesus 
Resolução nº 11/83  9.704,49 

Estação Ecológica 
– EE EE Ibicatu Piracicaba Decreto Estadual nº 

26.890/ 87 76,40 (*) 76,40 (*) 

continua... 
 
 

 

TIPO DE ÁREA 
PROTEGIDA NOME MUNICÍPIOS 

ABRANGIDOS DIPLOMA LEGAL 
ÁREA 
TOTAL  

(ha) 

ÁREA 
DENTRO 

DA UGRHI 
(ha) 

Estância Climática 
- ECl ECl São Roque São Roque - 31.300 (***) 27.970,31 

Estância Turística 
- ETur 

ETur Barra 
Bonita Barra Bonita Lei Estadual nº 

2.109/79 14.200 (***) 4.755,22 

Estância Turística 
- ETur ETur Itu Itu Lei Estadual nº 

2.130/79 64.200 (***) 56.585,4 

Floresta Nacional 
- FLONA FLONA Ipanema Iperó Decreto Federal nº 

530/92 
8.179,93 

(*) 5.443,6 
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Tabela 9.1 – Áreas Protegidas existentes na área de estudo 
Fonte: *SMA, 2000; **IPT (calculada nesse trabalho), ***SMA/SEADE, 1999 

9.4.1 Área Natural Tombada Parque das Monções  

Localizado no município de Porto Feliz, com área de 0,18 hectares, o Parque das 

Monções foi tombado por Resolução sem número, de 1972, da Secretaria de Estado da 

Cultura, Esportes e Turismo. A área tombada como monumento histórico, artístico e de 

interesse turístico é constituída pelo antigo Porto das Monções, situado às margens do 

Rio Tietê e áreas lindeiras, local histórico de onde partiam as “bandeiras” (SMA, 2000).  

9.4.2 Área Natural Tombada Pedreira de Varvitos  

Tombada por Resolução sem número, de 1974, da Secretaria de Estado da 

Cultura, Esportes e Turismo, a Pedreira de Varvitos está localizada no município de Itu. A 

área tombada como monumento geológico corresponde a um quadrilátero de 0,72 

hectares, que indica a possibilidade de existência, no passado, de geleiras que 

circundavam lagos periglaciais (SMA, 2000). 

9.4.3 Área Natural Tombada Rocha Moutonnée  

Está localizada no município de Salto e foi tombada como monumento geológico 

pela Resolução nº 45, de 1992, da Secretaria de Estado da Cultura. Abrangendo área de 

0,05 hectares, a Rocha Moutonnée é constituída por granito róseo, apresentando 

superfície polida, estriada e sulcada, que indica evidências da existência, no passado, de 

fenômenos glaciais (SMA, 2000).  

9.4.4 Área Natural Tombada Serra  de Boturuna 

Situada entre os municípios de Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, a 

Serra de Boturuna foi tombada pela Resolução da Secretaria de Estado da Cultura nº 17, 

de 4 de agosto de 1983. A proteção dessa serra de origem quartzítica deve-se ao seu 

valor ecológico e paisagístico, aos recursos hídricos, à vegetação remanescente e fauna 

associada. Outro motivo para o tombamento é o fato de a linha imaginária do trópico de 

Capricórnio passar pelo local (SMA, 2000). 



IPT   Relatório Técnico no 80 401-364 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 
 

9.4.5 Área Natural Tombada Serras do Japi, Guaxinduva, e Jaguacoara  

Este conjunto de serras foi tombado pela Resolução nº 11, de 1983, da Secretaria 

de Estado da Cultura. A proteção deste complexo paisagístico constituído por importante 

acidente topográfico e geológico deveu-se à sua importância como banco genético 

tropical e por ser área de refúgio para a fauna, além de apresentar características 

hidrológicas especiais (SMA, 2000). 

9.4.6 APA Cabreúva  

Esta APA foi criada pela Lei Estadual nº 4.023, de 1984, abrangendo todo o 

município de Cabreúva, totalizando 26.100 hectares. Foi criada para proteger a Serra do 

Japi (formada pelo conjunto das serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba e Cristais) e as 

bacias de abastecimento contidas na região. A importância desta área está na presença 

de um dos últimos maciços remanescentes de Mata Atlântica do Estado, que abriga fauna 

e flora diversificados, além de muitas nascentes (SMA, 2000). 

9.4.7 APA Cajamar  

 Abrangendo todo o município de Cajamar, esta APA foi criada pela Lei Estadual no 4.055, 

de 1984, totalizando 13.400 hectares. O Município integra a Região Metropolitana de São Paulo, 

sendo cortado pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes. Apresenta-se fortemente 

industrializado e bastante urbanizado, exceto nas porções norte e noroeste, onde se localizam as 

áreas de maior declividade e ainda vegetadas, que fazem parte da Serra do Japi e Serra dos 

Cristais (SMA, 2000). 

9.4.8 APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá  

Foi criada em 1983, pelo Decreto Estadual no 20 960, com extensão territorial de 

aproximadamente 649.256 hectares, subdividida em três perímetros distintos: 

Corumbataí, Botucatu e Tejupá.  

Esta APA foi instituída devido à presença de importantes atributos ambientais e 

paisagísticos, constituídos pelas Cuestas Basálticas, pela presença de remanescentes 

significativos da fauna e flora nativas (principalmente o cerrado), pela ocorrência de patrimônio 

arqueológico e por ser área de afloramento do Aqüífero Botucatu-Pirambóia (SMA, 1998). 
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O Perímetro Corumbataí apresenta área de 272.692 hectares, abrangendo parcial 

ou integralmente os municípios de Dois Córregos, Torrinha, Santa Maria da Serra, 

Itirapina, Mineiros do Tietê, São Pedro, Corumbataí, Analândia, Charqueada, Brotas, São 

Carlos, Ipeúna, Rio Claro e Barra Bonita. 

 O Perímetro Botucatu ocupa área de 218.306 hectares, abrangendo os 

municípios de Botucatu, Pardinho, Bofete, Itatinga, Avaré, Porangaba, Guareí, São 

Manuel e Angatuba (SMA, 2000). 

9.4.9 APA Jundiaí  

Instituída pela Lei Estadual nº 4.095, de 1984, esta APA abrange todo o município 

de Jundiaí (43.200 hectares). Apresenta as mesmas características da APA Cabreúva, 

descrita anteriormente (SMA, 2000). 

9.4.10 APA Represa de Itupararanga 

 Criada pela Lei Estadual nº 10.100, de 1998, tem como objetivo proteger a 

Represa de Itupararanga e garantir a manutenção e preservação dos remanescentes 

florestais ali existentes. A importância desta Represa deve-se ao fato deste reservatório 

abastecer diversos municípios da região de Sorocaba com água considerada de 

excelente qualidade (SMA, 2000). O traçado desta UC, apresentado no DESENHO 11, foi 

fornecido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê – CBH-SMT. 

9.4.11 APA Tietê  

Esta APA abrange todo o município de Tietê, com área de 45.100 hectares. Foi 

criada pelo Decreto Estadual nº 20.959, de 1983 com o objetivo de proteger o acervo 

arquitetônico e remanescentes de vegetação nativa ali existentes.    

9.4.12 Estação Ecológica Ibicatu  

Criada inicialmente como Reserva Estadual, em 1958, foi transformada em  

Estação Ecológica pelo Decreto Estadual nº 26.890, de 1987. Localiza-se no município de 

Piracicaba, abrangendo 76,40 hectares. Sua maior atração turística é constituída pelos 

jequitibás-vermelhos, além de apresentar uma fauna bem diversificada.  



IPT   Relatório Técnico no 80 401-366 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente 

assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 
 

9.4.13 Estâncias 

Na área de estudo são considerados estâncias os seguintes municípios: 

• Estâncias Turísticas: Barra Bonita, Itu; 

• Estâncias Climáticas: São Roque.  

9.4.14 FLONA de Ipanema  

 A Floresta Nacional de Ipanema está situada no município de Iperó, 

abrangendo também pequenas porções dos municípios de Capela do Alto e Araçoiaba da 

Serra, totalizando 8.179,93 hectares. Foi criada pelo Decreto Federal no 530, de 1992, 

com sede na Fazenda Ipanema, que abrange um conjunto de monumentos históricos 

relativos ao surgimento da siderurgia no Brasil.  

 A área da Fazenda Ipanema foi objeto de várias iniciativas pioneiras no 

campo da geologia, mineralogia e siderurgia, principalmente, em função das reservas 

minerais (ferro, magnetita, apatita) existentes na Serra Araçoiaba, localizada dentro de 

seus limites. Na fazenda houve exploração de madeira para produção de carvão, e 

também desmatamentos para fins agrícolas. 
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10 ÁREAS DEGRADADAS 
Neste Capítulo, a área da UGRHI é analisada quanto aos tipos de degradação observados: 

áreas degradadas por erosão e assoreamento; inundações; por atividades de mineração; e áreas 

ambientais degradadas. 

10.1 Erosão e Assoreamento 

A degradação dos solos da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê pelos processos erosivos, 

tanto urbanos como rurais, mobilizaram milhões de metros cúbicos de sedimentos, destruindo 

terras agricultáveis, equipamentos urbanos e obras civis, impactando de forma expressiva os 

recursos hídricos da Bacia, com a formação de depósitos de assoreamento ao longo de cursos 

d’água e reservatórios.  

O levantamento dos dados à respeito dos processos erosivos da Bacia Sorocaba/Médio 

Tietê foi realizado fundamentalmente a partir dos seguintes documentos: 

-  Relatório que apresenta o número de erosão total de cada município da UGRHI, 

destacando-se as erosões urbanas e o número de erosões por sub-bacia;  

- Mapa de Erosão do Estado de São Paulo (IPT,1997), que apresenta a classificação das 

áreas quanto à suscetibilidade à erosão, e de onde se compilaram os dados 

apresentados no Desenho 11. 

10.1.1 Processos erosivos: Conceitos 
Aqui apresentam-se aspectos conceituais sobre os tipos de processos erosivos atuantes, 

seguidos da análise da sua ocorrência na área da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, o que se faz 

nos itens subseqüentes. 

Erosão é o processo de “desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos 

e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou 

organismos (plantas e animais)” (IPT 1989). A erosão pode ser “natural” ou “geológica”, que se 

desenvolve em condições de equilíbrio com a formação do solo; e “acelerada” ou “antrópica”, cuja 

intensidade, é superior à da formação do solo, não permitindo a sua recuperação natural. 

A erosão acelerada pode ser de dois tipos: erosão laminar, ou em lençol, “quando causada 

por escoamento difuso das águas das chuvas, resultando na remoção progressiva dos horizontes 

superficiais do solo”; e erosão linear, “quando causada por concentração das linhas de fluxo das 

águas de escoamento superficial, resultando em incisões na superfície do terreno” na forma de 

sulcos, ravinas e boçorocas e solapamento de margens de canal. 

A erosão laminar é dificilmente perceptível, porém é evidenciada pela tonalidade mais clara 

dos solos, exposição de raízes e queda da produtividade agrícola. É determinada a partir de cálculos, 
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segundo a Equação Universal de Perdas de Solo (USLE), levando em conta os índices: erosividade 

da chuva, erodibilidade, comprimento de rampa, declividade do terreno, fator uso e manejo do solo e 

prática conservacionista adotada. Estudos a respeito desses processos vêm sendo realizados pelo 

Instituto Agronômico de Campinas - IAC, da Secretaria da Agricultura (SAA 1994). 

Das feições lineares, os sulcos são pouco profundos (inferior a 50 cm) e podem ser mais 

facilmente corrigidos por meio da melhoria do manejo do solo. Este tipo de erosão está 

geralmente associada a áreas rurais e ocorre sob a forma de áreas de concentração, sendo 

induzidas pelos seguintes fatores: 

a) manejo agrícola inadequado em áreas de cultura, sem a adoção de práticas 

conservacionistas, como o simples plantio sem obedecer as curvas de nível e sem a 

implantação de terraços e canais escoadouros vegetados; solos preparados de forma 

inadequada e culturas de má cobertura; além de outras situações. Normalmente ocorre a 

formação de sulcos de forma generalizada em toda a vertente, sendo comum a evolução 

para ravinas e boçorocas nos pontos de concentração do escoamento superficial; 

b) modificação do escoamento das águas pluviais, condicionado por trilhas de gado, 

carreadores, cercas, divisas antigas e áreas de empréstimo e áreas urbanas com infra 

estrutura precária. 

As ravinas são feições de maior porte, profundidade variável, de forma alongada e não 

atingem o nível d’água subterrânea, onde atuam mecanismos de desprendimento de material dos 

taludes laterais e transporte de partículas do solo. 

As boçorocas têm dimensões superiores às ravinas e são geralmente ramificadas. No 

mecanismo de desenvolvimento desta feição atuam tanto a ação da água de escoamento 

superficial, quanto os fluxos d’água sub-superficiais, por meio do fenômeno de piping (erosão 

interna que provoca o carreamento de partículas do interior do solo, formando “tubos” vazios, que 

provocam colapsos e escorregamentos laterais do terreno, alargando a boçoroca). Ocorrem 

principalmente em cabeceiras de drenagens, onde há uma convergência e concentração natural 

dos fluxos superficiais e subterrâneos de água, favorecendo o desenvolvimento de processos que 

caracterizam as boçorocas. 

Quanto à indução do processo, as ravinas e boçorocas podem ser classificadas em 

urbanas e rurais. 

As ravinas e boçorocas urbanas estão associadas principalmente ao processo 

desorganizado de urbanização que se concentra, em geral, nas áreas periféricas das cidades.  

A maioria das erosões, desenvolvidas nas áreas urbanas, são causadas pelo lançamento 

de águas de chuva e esgoto, diretamente ou pelo arruamento. Dependendo das características do 

terreno e das condições de infra-estrutura local, o escoamento superficial tem capacidade para 
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provocar o desenvolvimento de processos erosivos de grande porte, causando sérios prejuízos ao 

ambiente urbano. Com a evolução e erosão e conseqüentemente o aprofundamento do sulco, dá-

se o afloramento da água subterrânea no fundo e nas paredes da boçoroca; assim, a ação do 

processo erosivo torna-se ainda mais complexo e acelerado, caracterizado por abatimentos 

bruscos do terreno em taludes descalçados por erosão interna (piping). Quando as águas são 

conduzidas por sistemas de captação apropriados, normalmente o problema tem origem no ponto 

de lançamento dessas águas, sendo comum o mau dimensionamento e falta de conservação das 

obras terminais de dissipação. 

O problema agrava-se em função da necessidade de sistemas de drenagem para o 

lançamento das águas pluviais e servidas nos cursos d’água próximos às zonas urbanas, que não 

comportam um grande incremento de vazão, sofrendo rápido entalhamento e alargamento do 

leito. Os incrementos brutais das vazões, por ocasião das chuvas, aliando-se às variações do 

nível freático, conferem ao processo erosivo remontante uma dinâmica acelerada. Tais 

fenômenos, que se desenvolvem em área urbanizada, colocam em risco a segurança e os 

recursos econômicos da população local. 

As ravinas e boçorocas rurais desenvolvidas na área rural (áreas agrícolas, campos 

abandonados, pastagens e associadas às redes viárias) são causadas pelo desmatamento e 

manejo inadequado do solo, que acabam por modificar o regime hídrico regional, e por sua vez 

agindo diretamente na dinâmica dos processos erosivos.  

As ravinas e boçorocas rurais desenvolvem-se em decorrência de intervenções antrópicas 

inadequadas e por reativação cabeceiras de drenagem. 

As erosões associadas às intervenções antrópicas são induzidas e catalisadas pela 

implantação de obras civis na área rural, principalmente rodovias e ferrovias. As estradas vicinais 

sem coberturas de proteção de seu leito e sem sistemas de drenagem adequados, constituem de 

início, áreas favoráveis para a instalação dos processos erosivos e com a evolução dos mesmos, 

tornam-se ameaçadas por eles.  

A ausência de bueiros e dissipadores nas porções terminais do sistema de drenagem, que 

nem sempre comportam o incremento da vazão imposta pelas obras, faz com que ao receber um 

grande volume do escoamento superficial, ocorra o processo remontante das ravinas/boçorocas, 

colocando em risco determinados trechos do sistema viário. Muitas vezes as vias tiveram seu 

traçado modificado em função de tais erosões. 

As erosões formadas por reativação de cabeceira de drenagem resultam da alteração das 

condições hidrológicas das bacias de contribuição. Tais mudanças estão relacionadas diretamente 

ao desmatamento, muitas vezes com a retirada da mata ciliar e da vegetação em cabeceiras de 
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drenagem. Assim, o solo fica desprotegido e exposto ao impacto das chuvas. Como 

conseqüência, tem-se o incremento substancial do escoamento superficial e diminuição da 

infiltração das águas pluviais. 

O desequilíbrio hidrológico que se instala provoca alterações importantes tanto no regime 

de vazão, quanto na variação da posição e dinâmica do lençol freático. Na busca de um novo 

perfil de equilíbrio, compatível com as mudanças regionais, o processo erosivo apresenta ciclos 

de evolução acelerada, condicionados por episódios de chuvas excepcionais. 

As boçorocas resultantes desse processo são de difícil contenção, principalmente pela 

grande extensão de área afetada, o que impõe a necessidade de tratamento da bacia de 

contribuição no sentido de diminuir o aporte das águas pluviais.  

O assoreamento é formado pelo material proveniente das erosões. A quantidade de 

material pode ser tão significativa que chega a constituir extensos bancos de areia (depósitos) ao 

longo dos cursos d’água. Segundo IPT (1998) o problema do assoreamento resulta nos seguintes 

impactos mais relevantes: 

a) diminuição do armazenamento de água nos reservatórios; 

b) colmatação total de pequenos lagos e açudes; 

c) obstrução de canais de cursos d’água; 

d) destruição dos habitats aquáticos; 

e) indução de turbidez, prejudicando o aproveitamento da água e reduzindo as atividade 

de fotossíntese; 

f) degradação da água para o consumo; 

g) prejuízo dos sistemas de distribuição de água; 

h) veiculação de poluentes como pesticidas, fertilizantes, herbicidas, etc; 

i) veiculação de bactérias e vírus; e 

j) abrasão nas tubulações e nas partes internas das turbinas e bombas das usinas 

hidroelétricas. 

Em relação aos depósitos de assoreamento foi realizada apenas a avaliação qualitativa, 

uma vez que não havia nenhum mapeamento sistemático quanto à identificação de trechos de 

cursos d’água assoreados. A quantificação do número de erosões e de suas características 

geométricas permite estimar o volume de material que está sendo produzido e transportado ao 

longo dos cursos d’água. As cabeceiras de drenagens constituem em importantes áreas fonte de 

sedimentos, principalmente quando as erosões estão a elas associadas.  
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10.1.2 Distribuição dos processos erosivos e áreas suscetíveis à erosão 
A quantificação e análise dos processos erosivos da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, 

efetuadas a partir dos dados existentes, proporcionou a elaboração de cinco quadros que 

demonstram, em números, a situação dos processos erosivos na Bacia. 

Segundo IPT 1997 foram identificadas 283 feições erosivas lineares de grande porte 

(ravinas e boçorocas) entre áreas urbanas e rurais na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, distribuídas 

pelos trinta e quatro municípios com sede na Bacia (com área total ou parcial na UGRHI) e nos 

vinte municípios que não têm sede, mas apenas porção de área na Bacia.  

10.1.2.1 Processos erosivos nos municípios com sede e área total na Bacia 
De acordo com as erosões urbanas e o total dos municípios com sede e área total na 

Bacia, foi possível a elaboração de uma análise do estado de degradação em relação aos 

processos erosivos (Tabela 10.1). Estes dados foram coletados a partir do relatório IPT 1997  e 

do Mapa de Erosão do Estado de São Paulo (IPT 1997). Foram consideradas, também, as 

classes de suscetibilidade à erosão que contribuíram para a análise de criticidade dos municípios 

(Tabela 10.2). Esta base de dados foi utilizada na caracterização de áreas mais críticas, que 

deverão ser priorizadas nos planos de prevenção e controle de erosão. 

 

Tabela 10.1 - Número de erosões urbanas dos municípios com sede 
e área total na Bacia (km2). 

MUNICÍPIO ÁREA NA 
BACIA 

EROSÕES 
URBANAS 

TOTAL DE 
EROSÒES 

Alambari 159.47 0 0 
Alumínio 80.09 0 0 
Araçariguama 144.58 0 0 
Araçoiaba da Serra 254.19 0 4 
Boituva 250.54 0 0 
Capela do Alto 169.54 0 0 
Cerquilho 124.55 12   14 
Cesário Lange 193.83 2    2 
Conchas 466.31 0 35 
Iperó 169.86 0 0 
Jumirim 56.99 0 0 
Laranjal Paulista 556.16 0 1 
Mairinque 211.40 0 0 
Pereiras 228.12 0 6 
Porangaba 264.20 1 23 
Porto Feliz 558.66 1 1 
Quadra 197.76 0 1 
Salto de Pirapora 283.25 3  14 
Sorocaba 453.980511513 8 10 
Tatuí 527.010544166 2 7 
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Torre de Pedra 74.960863883 0 0 
Vargem Grande 
Paulista 32.256939125 0 0 

Votorantim 183.104450529 8 12 
TOTAIS 5640.81 37 130 
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Tabela 10.2 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão para os municípios 
com sede e área total na Bacia (km2). 

MUNICÍPIO Área Total na 
Bacia 

% área MA 
(*) 

% área A 
(*) % área M (*) % área B(*) % área MB 

(*) 

Alambari 159.474096604 45,8 0,01 0,1 48,89 5,32 

Alumínio 80.088069328 24,98  14,17 60,85  

Araçariguama 144.580179555  94,71  5,29  

Araçoiaba da Serra 254.187814759  6,15  93,4 0,45 

Boituva 250.538389006    95,88 4,12 

Capela do Alto 169.541079585  6,85  82,51 10,64 

Cerquilho 124.546640112    100  

Cesário Lange 193.834056499    100  

Conchas 466.309517519 70,36   23,27 6,37 

Iperó 169.858677266  11,04  77,27 11,69 

Jumirim 56.987647729    100  

Laranjal Paulista 556.164846619 19,11   80,89  

Mairinque 211.397511571  13,45 27,42 59,12  

Pereiras 228.118480415 13,11   84,84 2,05 

Porangaba 264.198102361 32,83   64,83 2,34 

Porto Feliz 558.656735166    100  

Quadra 197.761319405 8,25   91,75  

Salto de Pirapora 283.254975309  6,49  93,52  

Sorocaba 453.980511513  0,99  93,97 5,35 

Tatuí 527.010544166 0,04   95,93 4,03 

Torre de Pedra 74.960863883 100     

Vargem Grande 
Paulista 32.256939125  1,30 66,30  32,39 

Votorantim 183.104450529  1,00 14,98 83,55 0,47 
 (*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB) 

10.1.2.2 Processos erosivos nos municípios com sede e área parcial na Bacia 
De acordo com o número total dos municípios com sede e área parcial na Bacia foi 

possível a elaboração de uma análise do estado de degradação em relação aos processos 

erosivos (Tabela 10.3). Além destes dados, foram consideradas as classes de suscetibilidade à 
erosão que contribuíram para a análise de criticidade dos municípios (Tabela 10.4). Esta 
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base de dados foi utilizada na caracterização de áreas mais críticas que deverão ser priorizadas 

nos planos de prevenção e controle de erosão. 

 

Tabela 10.3 - Número de erosões urbanas e número total de erosões dos municípios com sede e 
parte da área na Bacia (km2). 

MUNICÍPIO 
Área do 

município 
na Bacia 

No de erosões 
urbanas 

cadastradas 
na Bacia 

N0 de erosões 
na Bacia 

Área total do 
município 

N0 total de 
erosões 

Anhembi 662.07 0 50 736.52 50 
Bofete 483.04 6 25 669.84 25 
Botucatu 810.84 30  49 1486.00 65 
Cabreúva 138.92 1  1 262.63 1 
Ibiúna 572.75 0 0 1062.16 0 
Itu 565.13 4  6 637.16 6 
Piedade 484.76 0 0 741.97 0 
Salto 103.52 0 0 135.75 0 
São Roque 278.45 0 0 307.51 0 
Sarapuí 273.83 5 10 353.53 13 
Tietê 317.03 0 1 392.55 2 

TOTAIS 4690.34 46 142 6785.62 162 
 

 
Tabela 10.4 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão para os municípios com sede e 
área parcial na Bacia (km2). 

MUNICÍPIO Área Total Área na 
Bacia 

% área 
MA (*) 

% área 
A(*) 

% área 
M (*) 

% área 
B (*) 

% área 
MB (*) 

Anhembi 736.52 662.07 77,14  20,21  2,65 

Bofete 669.84 483.04 87,88  3,87 2,44 5,81 

Botucatu 1486.00 810.84 52,92  44,30 0,03 2,75 

Cabreúva 262.63 138.92  75,52  24,48  

Ibiúna 1062.16 572.75  52,75 34,57 0,96 11,72 

Itu 637.16 565.13  6,97  93,03  

Piedade 741.97 484.76  91,99 5,56 2,45  

Salto 135.75 103.52    99,79 0,21 

São Roque 307.51 278.45  75,64 12,16 9,53 2,67 

Sarapuí 353.53 273.83 1,09 0,10 2,59 94,53 1,70 

Tietê 392.55 317.03 6,62   93,38  
 (*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB) 
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10.1.2.3 Processos erosivos nos municípios com sede em bacias limítrofes e parte da área 
na UGRHI-10 

Vinte municípios com porção de área na Bacia do Médio Tietê possuem a sede em UGRHI 

limítrofes. Para esses municípios também foi realizada uma análise do estado de degradação em 

relação aos processos erosivos (Tabela 10.5), porém, apenas em relação à área dentro da 

UGRHI-10. Levou-se em conta o número total de erosões total e rural na Bacia. Além destes 

dados, foram consideradas as classes de suscetibilidade à erosão que contribuíram para a análise 

de criticidade dos municípios (Tabela 10.6). Esta base de dados foi utilizada na caracterização de 

áreas mais, críticas que deverão ser priorizadas nos planos de prevenção e controle de erosão. 

Como por exemplo, o município de Anhembi, que tem 90% de sua área na bacia, apresenta 77% 

de seus terrenos classificados como áreas de suscetibilidade muito alta à erosão e tem registrado 

50 feições erosivas. Isto significa um alto estágio de degradação do seu território. A conseqüência 

é o agravamento da situação da bacia, necessitando de medidas efetivas de prevenção e 

controle. 

Tabela 10.5 - Número de erosões nos municípios com área parcial na Bacia e sede em UGRHI 
limítrofe (áreas em km2). 

Município  Área na 
Bacia 

No de 
Erosões 

Rurais na 
Bacia 

No de 
Erosões na 

Bacia 
Área total Total de 

erosões

Barra Bonita 48.03  0 154.22 2 
Cajamar 10.87  0 132.79 0 
Cotia 82.56  0 321.59 0 
Dois Córregos 47.99  0 635.44 13 
Elias Fausto 104.11  0 205.37 0 
Guareí 24.34  0 561.56 5 
Iguaçu do Tiete 27.88  0 97.39 0 
Indaiatuba 51.50  0 310.14 2 
Itapetininga 201.12  0 1774.87 29 
Itapevi 2.35  0 89.84 0 
Jundiaí 46.35  0 437.32 5 
Mineiros do Tiete 124.65 3 3 211.57 6 
Pilar do Sul 63.01  0 688.28 1 
Piracicaba 346.39  0 1385.18 2 
Pirapora do Bom Jesus 33.29  0 106.74 0 
Rafard 46.16  0 134.69 0 
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Rio das Pedras 5.05  0 230.47 6 
Saltinho 72.04  0 99.05 0 
Santana do Parnaíba 24.52  0 177.11 5 
São Manuel 387.96 8 8 657.68 22 

Totais       2322.92 11 11 8984.05 98 
 

Tabela 10.6 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão para os municípios com área 
parcial na Bacia e sede em UGRHI limítrofe 

Município 
Área 

TOTAL 
(Km2) 

Área na 
Bacia 
(Km2) 

(%) área 
MA (*) 

(%) 
área 
A(*) 

(%) 
área 
M(*) 

(%) área  
B(*) 

(%) área 
MB(*) 

Barra Bonita 154.22 48.03 31,14   68,85  
Cajamar 132.79 10.87  100    
Cotia 321.59 82.56  38,46 41,76  19,79 
Dois Córregos 635.44 47.99 58,35  41,66   
Elias Fausto 205.37 104.11    100  
Guareí 561.56 24.34 16,56   83,42  
Iguaçu do Tiete 97.39 27.88 10,30   89,71  
Indaiatuba 310.14 51.50    100  
Itapetininga 1774.87 201.12 5,89   94,08 0,03 
Itapevi 89.84 2.35  100    
Jundiaí 437.32 46.35  94,78 5,22   
Mineiros do 
Tiete 211.57 124.65 74,22  23,26 2,51  

Pilar do Sul 688.28 63.01  13 0,58 86,41  
Piracicaba 1385.18 346.39 93,60  6,17 0,10  
Pirapora do 
Bom Jesus 106.74 33.29  100    

Rafard 134.69 46.16    100  
Rio das Pedras 230.47 5.05   0,15 99,94  
Saltinho 99.05 72.04 18,54  5,10 76,36  
Santana do 
Parnaíba 177.11 24.52  100    

São Manuel 657.68 387.96 47,30  20,92 31,78  
(*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB) 

10.1.2.4 Processos erosivos nas sub-bacias  
A análise dos processos erosivos nas sub-bacias foi efetuada com base no número total 

de feições erosivas e das classes de suscetibilidade à erosão (Tabela 10.7). Esta base de dados 

foi utilizada para a caracterização das sub-bacias mais críticas que deverão ser priorizadas nos 

planos de prevenção e controle de erosão. 

Tabela 10.7 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão por sub-Bacia. 

SUB-BACIA 
Área 
Total 
(Km2) 

% área 
MA (*) 

%área A 
(*) 

% área 
M (*) 

% área B 
(*) 

% área 
MB (*)

Total de 
erosões

Médio Tietê Inferior 4201,8 62,8 15,4 19,3 2,6 200
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Médio Tietê Médio 1030,38 0,6 0,36 99,04 16
Baixo Sorocaba 3113,91 3,48 15,27 1,11 78,30 1,85 36
Médio Sorocaba 1212,6 4,83 1,8 89,13 4,24 24
Médio Tietê Superior 1425,32 38,69 0,17 61,12 0,01 7
Alto Sorocaba 927,94 46,94 39,57 2,38 11,11 0

Área Total 11911,95
Total de erosões 283

(*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB)  
10.2   Mineração 

As operações necessárias para o desenvolvimento da mineração - na fase de 

instalação, funcionamento e desativação dessa atividade, tendem a provocar alterações 

no meio físico, cujas conseqüências podem configurar impactos ambientais negativos, 

havendo a possibilidade de parte deles, influírem na qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, esses impactos podem ser mitigados e 

monitorados, ou compensados, através da gestão ambiental da mineração. 

Visando fornecer diretrizes básicas, que permitam a execução de um programa de 

gestão ambiental da mineração na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, foi realizado o 

levantamento dessa atividade, por meio de identificação dos bens minerais explotados e 

da quantidade de empresas atuantes na bacia. Observe-se que, a explotação de água 

não foi considerada, pois é tratada no item 7 deste Relatório. 

10.2.1  Considerações sobre as fontes de dados 
Para a obtenção dos dados, foi pesquisado no relatório técnicos do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas com compilação de dados do Departamento Nacional da 

Produção Mineral – DNPM.  

Foi realizado, ainda, levantamento de dados em campo, nas Prefeituras Municipais. 

Todavia a maior parte dos entrevistados não soube responder às questões, evidenciando 

que as Prefeituras não mantêm um cadastro de minerações atuantes no município nem 

acompanham o desenvolvimento dessa atividade. 

Assim, uma vez que a maior parte das Prefeituras não foi possível a obtenção de 

dados consistentes, referentes à atividade de mineração, trabalhou-se, exclusivamente, 

com dados cadastrais (DNPM 2002), que permite o tratamento das informações de forma 

homogênea. Entretanto, ressalva-se que os dados cadastrais apresentam as seguintes 

limitações: 
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a) os dados são relativos ao ano de 2002, podendo já ter ocorrido a desativação ou 

paralisação de algumas empresas e a instalação de outras; 

b) não existe a relação de minerações desativadas ou paralisadas; 

c) os dados referem-se a empresas regulares e não há menção às empresas que 

atuam irregularmente. 

 

10.2.2 Análise dos dados obtidos 
De acordo com os dados obtidos tem-se que: 

 

a) existem 52  bens minerais em extração na bacia; 

b) dos 34 municípios com sede na bacia, 33 possuem extração de bem mineral 

c) em 52 bens minerais explotados,  

 4 são combustíveis fósseis (Tabela 10.8 e Figura 10.1);  

 2 para uso de fertilizantes (Tabela 10.9 e Figura 10.2);  
 1 para uso de gema (Tabela 10.10 e Figura 10.3); 
  2 de rochas betuminosas (Tabela 10.11 e Figura 10.4); 

  1 para água mineral (Tabela 10.12 e Figura 10.5);  

 7 extrações para uso na construção civil (Tabela 10.13 e Figura 10.6);  

 22 para usos industriais (Tabelas 10.14 a 10.16 e Figura 10.7 a 10.9) e  

 13 extrações de minérios metaníferos para usos diversos; 
d) os bens minerais explotados são, principalmente, de uso direto na construção 

civil e uso industrial. 

 

Tabela 10.8 - Atividade de mineração de 
combustíveis fósseis nos municípios da UGRHI -
10. Fonte: DNPM (2002). 

BENS MINERAIS 
No MUNICÍPIOS 

Combustíveis Fósseis 
1 Anhembi Turfa 
2 Araçoiaba da Serra  
3 Bofete  
4 Boituva  
5 Botucatu  
6 Capela do Alto  
7 Cesário Lange  
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BENS MINERAIS 
No MUNICÍPIOS 

Combustíveis Fósseis 
8 Conchas  
9 Ibiúna  

10 Iperó 
 

11 Itu  
12 Mairinque  
13 Pereiras  
14 Porangaba  
15 Porto Feliz  
16 Salto de Pirapora  

continua... 
 

BENS MINERAIS 
No MUNICÍPIOS 

Combustíveis Fósseis 
17 São Roque  
18 Sarapuí  
19 Sorocaba  
20 Tatuí  
21 Cerquilho 
22 Porto Feliz 
23 Tietê 

Carvão 

24 Pereiras 
25 Porangaba 
26 Porto Feliz 
27 Tatuí 
28 Itu 

Sapropelito 

29 Pereiras 
30 Porangaba 

Linhito 
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Figura 10.1 – Mapa da distribuição dos minerais combustíveis 
fósseis, Fonte: IPT 2002. 

 
Tabela 10.9 - Atividade de mineração para uso 
em fertilizantes nos municípios na UGRHI-10. 
Fonte: DNPM (2002). 

BENS MINERAIS 
 Nº MUNICÍPIOS 

Uso para Fertilizantes 

1 Araçoiaba da Serra 

2 Araçoiaba da Serra 
3 Botucatu 

4 Capela do Alto 

5 Iperó 

6 Itu 

7 Porto Feliz 

Fosfato 

8 Araçoiaba da Serra 

9 Iperó 
Apatita 
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Figura 10.2 – Mapa da distribuição dos minerais par uso em 
fertilizantes 

 

Tabela 10.10 - Atividade de mineração em gema 
no município na UGRHI-10. Fonte: DNPM (2002). 

BENS MINERAIS 
Nº MUNICÍPIOS 

Gema 

1 Anhembi 

2 Conchas 
Diamante 
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Figura 10.3 – Mapa da distribuição da estração de gema, Fonte: IPT 2002. 
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Tabela 10.11 - Atividade de mineração de rochas 
betuminosas nos municípios na UGRHI-10. Fonte: 
DNPM (2002). 

BENS MINERAIS 
Nº MUNICÍPIOS 

Rochas Betuminosas 

1 Anhembi 

2 Botucatu 
Arenito Betuminoso 

3 Anhembi 

4 Porto Feliz 

Folhelho 
Betuminoso 
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Figura 10.4 – Mapa da distribuição dos minerais de rocha betuminosa, Fonte: 
IPT 2002. 

Tabela 10.12 - Atividade de extração de água mineral 
nos municípios na UGRHI-10. 

MUNICÍPIOS 

1 Alumínio 13 Itu 

2 Anhembi 14 Mairinque 

3 Araçariguama 15 Pereiras 

4 Araçoiaba da Serra 16 Piedade 

5 Boituva 17 Porangaba 

6 Boituva 18 Porto Feliz 

7 Cabreúva 19 Salto de Pirapora 

8 Cerquilho 20 São Roque 

9 Cesário Lange 21 Sarapuí 

10 Conchas 22 Sorocaba 

11 Ibiúna 23 Tatuí 

12 Iperó 24 Tietê 
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Figura 10.5 – Mapa da distribuição de extração de água mineral e água 
potável de mesa nos municípios da UGRHI-10, Fonte: IPT 2002. 

 

Tabela 10.13 - Atividade de mineração para a construção civil nos municípios da UGRHI-10.  

  BEM MINERAL 

No MUNICÍPIO Argila 
Argila 

Vermelha 
Areia Seixos Brita Folhelho Quartzito 

1 Alambari   X     

2 Anhembi X  X X X X  

3 Araçariguama   X  X   

4 Araçoiaba da Serra X  X     

5 Bofete  X X X  X X  

6 Boituva X  X  X X  

7 Botucatu X  X  X   

8 Cabreúva X X x  X  X 

9 Capela do Alto X X X  X X  
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  BEM MINERAL 

No MUNICÍPIO Argila 
Argila 

Vermelha 
Areia Seixos Brita Folhelho Quartzito 

10 Cerquilho   X  X X  

11 Cesário Lange X X    X  

12 Conchas X X X  X   

13 Ibiúna X  X  X   

14 Iperó X  X  X   

15 Itu X X X  X X  

16 Jumirim X X      

17 Laranjal Paulista  X X X X X   

18 Mairinque X  X    X 

19 Pereiras X  X     

20 Piedade X  X  X  X 

21 Porangaba  X X  X X  

22 Porto Feliz X X      

23 Quadra  X X      

24 Salto de Pirapora X  X     

25 Sarapuí X  X  X X  

26 Sorocaba X  X   X  

27 São Roque X  X  X  X 

28 Tatuí X X X  X X  

29 Tietê X  X X X   

30 Torre de Pedra   X     

31 Votorantim   X     
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Figura 10.6 – Mapa da distribuição de extração de substâncias minerais para 
construção civil nos municípios da UGRHI-10, Fonte: IPT 2002. 

Tabela 10.14 - Atividade de mineração para a Industria nos municípios da UGRHI-10.  

  BEM MINERAL 

No MUNICÍPIO 
Areia 
para 
Fundição 

Areia 
para 
Vidro 

Argila 
Aluminosa 

Argila 
Caulinítica 

Argila 
Refratária 

Calcário Feldspato 

1 Alambari     X   

2 Aluminio        

3 Anhembi X X   X   

4 Araçariguama    X  X  

5 Araçoiaba da Serra X    X   

6 Bofete  X X  X X   

7 Boituva     X   

8 Botucatu X    X   

9 Cabreúva    X   X 
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continua... 

Tabela 10.14 - Atividade de mineração para a Industria nos municípios da UGRHI-10.  

  BEM MINERAL 

No MUNICÍPIO 
Areia 
para 
Fundição 

Areia 
para 
Vidro 

Argila 
Aluminosa 

Argila 
Caulinítica 

Argila 
Refratária 

Calcário Feldspato 

10 Capela do Alto X X   X X  

11 Cerquilho        

12 Cesário Lange    X X   

13 Conchas X    X X  

14 Ibiúna    X X   

15 Iperó X    X X  

16 Itu X   X X  X 

17 Jumirim        

18 Laranjal Paulista  X  X X X X  

19 Mairinque        

20 Pereiras   X X X X  

21 Piedade  X  X X  X 

22 Porangaba X X  X X X  

23 Porto Feliz        

24 Quadra         

25 Salto de Pirapora X X  X X X X 

26 Sarapuí X X   X   

27 Sorocaba X   X X X X 

28 São Roque X X  X X X  

29 Tatuí X    X X  

30 Tietê  X    X  

31 Torre de Pedra X   X    

32 Votorantim    X X X X 
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Tabela 10.15 - Atividade de mineração para a Industria nos municípios da UGRHI-10.  
  BEM MINERAL 

No MUNICÍPIO 
Granito 

Ortamenta
l 

Mármor
e 

Hidrargit
a Quartzo Sienito Talco Varvito Vermiculit

a Ardósia Bentonita Filito Gnaisse Grafita Siltito Xisto 

1 Alambari              X  
2 Araçariguma           x     

3 Araçoiaba da 
Serra           x     

4 Boituava              X  
5 Cabreúva X          x X    

6 Capela do 
Alto  X              

7 Iperó  X            X  
8 Itu X      X    x     
9 Piedade     X X     x  X X x 

10 Salto de 
Pirapora X            X   

11 Porangaba          X      

12 Salto de 
Pirapora         x  x    X 

13 Sarapuí               X 
14 Sorocaba X   X     x       

15 São Roque X   X       x X    

16 Tatuí        X        
17 Votorantim  X  X       x     
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Tabela 10.16 - Atividade de mineração para diversos usos nos municípios da UGRHI-10.  

  MUNICÍPIOS 

No BEM MINERAL Cabreúva Ibiúna Piracicaba Salto de 
Pirapora Sorocaba São Roque Bofete 

1 Cassiterita x     x  

2 Cério x     x  

3 Cobre      x  

4 Columbita      x  

5 Estanho    x x x  

6 Ferro    x    

7 Ilmenita   x     

8 Monazita x       

9 Tungstênio  x  x    

10 Lítio     x   

11 
Nióbio 

    x   

12 Tântalo     x   

13 Ouro x x    x x 
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Figura 10.7 – Mapa da distribuição de extração de substâncias 
minerais industriais nos municípios da UGRHI-10, Fonte: IPT 2002. 
 
 

 
Figura 10.8 – Mapa da distribuição de extração de substâncias minerais industriais 
nos municípios da UGRHI-10, Fonte: IPT 2002. 
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Figura 10.9 – Mapa da distribuição de extração de substâncias minerais industriais nos 
municípios da UGRHI-10, Fonte: IPT 2002. 

 
 

10.2.3 Prováveis impactos nos recursos hídricos decorrentes da mineração 
Nesse item serão apresentados os prováveis impactos ambientais negativos, 

decorrentes da atividade de mineração, que podem alterar a qualidade e a quantidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na Bacia do Sorocaba/Médio Tietê. 

10.2.3.1 Método utilizado 

A relação de impactos negativos foi obtida através da análise ambiental da 

atividade minerária - que, na bacia, é caracterizada pelas minerações de areia, argila e 

rocha para brita - considerando-se as operações que geralmente são realizadas, na 
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explotação desses materiais. Observe-se que, o bem mineral “fragmento de rocha” pode 

enquadrar-se na extração areia (como cascalho) ou em rocha para brita, estando, assim, 

contemplada sua análise ambiental. 

10.2.3.2 Alterações em processos do meio físico e impactos associados 

 De modo geral, os principais processos que podem ser alterados pelas operações 

das minerações de areia, argila e rocha para brita, são: escoamento das águas em 

superfície; erosão pela água; deposição de sedimentos ou partículas; inundação; 

movimentação das águas em subsuperfície; e interações físico-químicas na água e no 

solo. 

 Apresenta-se, a seguir, a caracterização desses processos, com base em 

FORNASARI FILHO et al. (1992) e a indicação das prováveis alterações e impactos nos 

recursos hídricos a elas associados. 

 

10.3.1.1.1 Escoamento das Águas em Superfície 
 O processo consiste no movimento das águas precipitadas da atmosfera ou 

aflorantes no solo (cursos d’água), que escoam na superfície de um terreno. 

 A parte da água precipitada que não infiltra no solo, escoa na superfície do terreno 

sendo o padrão de escoamento condicionado pelas características extrínsecas e propriedades 

do solo. Essa água termina por atingir cursos d’água, podendo provocar mudanças abruptas 

em seu regime. 

 A água aflorante no solo que escoa em curso d’água recebe também uma parte da 

água que se infiltrou no solo e que se move lentamente em subsuperfície pelo meio 

poroso, garantindo uma certa sustentação ao escoamento fluvial nos períodos não 

chuvosos. 

 A alteração nesse processo vai se refletir em alteração nos processos erosão pela 

água, deposição de sedimentos ou partículas, inundação e movimentação das águas em 

subsuperfície. 

 As operações da mineração podem alterar o escoamento da águas em superfície ao 

modificarem as condições de superfície do solo, por exemplo, com a retirada da vegetação, e ao 

modificarem a conformação topográfica da bacia de captação, por exemplo, com a escavação de 

cavas. 
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10.3.1.1.2 Erosão pela Água 
 O processo de erosão pela água consiste na desagregação e remoção de solo, 

fragmentos e partículas de rocha pela ação combinada da gravidade e da água precipitada 

(pluvial) e de escoamento (fluvial). Tal processo pode manifestar-se de diversas formas, como 

sulcos, ravinas, boçorocas, piping (erosão interna). 

 A alteração nesse processo inicia-se pela intensificação do processo escoamento 

das águas em superfície, portanto, uma das operações de mineração que alteram esse 

processo, é as mesma que tende a alterar o processo escoamento das águas em 

superfície, qual seja, a retirada da vegetação. 

 Outras operações da mineração, também, podem alterar esse processo, por 

exemplo: (1) realização de movimentação de solo ou rocha que provoquem a 

desestruturação de solos e a exposição de horizontes suscetíveis à erosão; e (2) criação 

de superfícies, como as de corpos de bota-foras que, sem cobertura superficial, ficam 

sujeitas à ação erosiva da água. 

 Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração desse 

processo, pelas operações de mineração são: (1) a alteração no processo deposição de 

sedimentos ou partículas; (2) a perda de solo; e (3) a possibilidade da alteração no 

processo extrapolar a área da mineração e atingir outras formas de uso e ocupação do 

solo, como matas nativas e áreas edificadas. 

 

10.3.1.1.3 Deposição de Sedimentos ou Partículas 
 O processo consiste na acumulação ou concentração de partículas sólidas em 

meio aquoso, iniciando-se quando a força do agente transportador (curso d'água) é 

sobrepujada pela força da gravidade, ou quando a supersaturação das águas induz a 

deposição das partículas. 

 A alteração nesse processo inicia-se, geralmente, pela intensificação do processo 

erosivo, portanto as operações de mineração que alteram este processo são as mesmas 

que tendem a alterar o processo erosão pela água. 
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 Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração na 

deposição de partículas sólidas em cursos d'água são: (1) o assoreamento de cursos 

d'água (que provocará alteração no processo inundação); e (2) o turvamento das águas 

(que pode interferir no hábitat de organismos aquáticos e comprometer o uso da água a 

jusante do empreendimento)  

11 ANÁLISE DE DADOS 
 
11.1 Diagramas Unifilares 

 Os diagramas unifilares, que constam Anexo B1 a B6 anexos, constituem 

representações, simplificadas e sem escala, dos principais cursos d’água da UGRHI e dos 

pontos de captação e lançamento de efluentes, elaborados com o objetivo de facilitar as 

análises dos usos e demandas cadastradas. São apresentados da sub-bacia 1 a 6, nesta 

ordem. 

Os diagramas unifilares constam todas as drenagens com denominação na base 

topográfica 1:250.000 (Desenho 1), além daqueles sem nome, porem com algum tipo de 

demanda cadastrada. 

Os diagramas foram inicialmente elaborados de acordo com a divisão da UGRHI 

em 6 sub-bacias.  

Foram representados todos os pontos de captação e lançamento de efluentes 

cadastrados na UGRHI, independente de seu estado atual ou uso. As distâncias dos 

pontos cadastrados até a foz do curso d’água e a distância da confluência dos cursos até 

a foz do rio principal de cada sub-bacia foram calculadas diretamente na base digital, por 

meio do sofware AUTOCAD-2004. Embora esta informação esteja disponível nos pontos 

cadastrados junto ao DAEE, este procedimento foi adotado para todos os pontos, de 

modo a uniformizar as informações representadas. Isto, porque foram verificadas 

diferenças significativas em relação ao dado coletado e medido, provavelmente 

decorrente da diferença na forma de calculo adotada. 
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11.2 Perfil Sanitário 

O Rio Tietê percorre o estado de São Paulo de leste a oeste. Nasce em 

Salesópolis, na Serra do Mar, a 840 metros de altitude e não consegue vencer os picos 

rochosos rumo ao litoral. Por isso, ao contrário da maioria dos rios que correm para o mar, 

segue para o interior, atravessa a Região Metropolitana de São Paulo e percorre 1.100 

quilômetros, até o município de Itapura, em sua foz no rio Paraná, na divisa com o Mato 

Grosso do Sul e em sua jornada banha seis subbacias hidrográficas da UGRHI. 

No percurso do Rio Tietê a Bacia do Médio Tietê está localizado em segundo, a 

partir do Reservatório de Pirapora a leste da UGRHI, e termina na porção noroeste da 

UGRHI na Barragem de Barra Bonita, em altitude de aproximadamente 500 m, e percorre 

382,69 km aproximadamente no sentido leste-noroeste até alcançar o Rio Paraná com a 

área de reservatório de aproximadamente 225,473 km2. 

O Rio Sorocaba nasce na Represa de Itupararanga e percorre a UGRHI de sudeste 

para norte e deságua no Rio Tietê na divisa das subbacias Médio Tietê Inferior, Médio 

Tietê Médio e Baixo Sorocaba, possui uma extensão de aproximadamente de 196,12 km. 

O Rio Sorocaba é composto por 3 sub-bacias com altitudes variando de 500 m, nas 

porções mais baixa, até a cota 1200 m, nas terras mais altas. 

De acordo com o Decreto Estadual no 10.755, de 22 de novembro de 1977, que 

dispõe sobre o enquadramento de corpos de água, é classe 4 o Córrego do Ajudante e o 

Córrego do Guaraú até a sua confluência como Rio Tietê, no município de Salto; Córrego 

do Tanquinho até confluência do Rio Lavapés, no município de Botucatu e o Rio Lavapés 

até confluência com o Rio Capivara, no município de Botucatu. 

Na Bacia do Rio Sorocaba, pertencente a  classe 3  está o Ribeirão Varjão, afluente 

do Ribeirão Pirajibu, no município de Mairinque. Na classe 4 est ão o Córrego do 

Matadouro Velho até a confluência como Rio Tatuí, no município de Tatuí, e o Rio Tatuí a 

jusante da captação de água de abastecimento de Tatuí até confluência com o Rio  

Sorocaba, no município de Tatuí.  
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11.2.1 Rio Tietê 

O Perfil Sanitário do Rio Tietê foi realizado com dados levantados do ano 2004 da 

CETESB pertencente ao Relatório de Qualidades das Águas Interiores do Estado de São 

Paulo, com base em medições realizadas em 4 estações ao longo do rio, as quais foram 

definidas em função do lançamento de cargas importantes a montante e de pontos de 

mistura completa. São elas: 

 

 

 

• Ponto 1: Rio Tietê - Ponte na estrada para fazenda Santo Olegário, em Laranjal Paulista; 

• Ponto 2: Rio Tietê - Ponte na rodovia SP-113, que liga Tietê a Capivari, em Tietê; 

• Ponto  3: Rio Tietê -  A cerca de 300m da ponte da Rodovia do Açúcar (SP-308), na Fazenda Santa 

Isabel; 

• Ponto 4: Rio Tietê – Braço do Rio Tietê, Ponte na rodovia SP – 191 que liga Santa Maria da 

Serra e São Manoel 

As Figuras 11.1 a 11.3 apresenta o perfil sanitário do Rio Tietê referente ao ano de 2004. 

Os valores dos parâmetros OD e DBO5 mantêm-se de acordo com os limites da classe 2, exceto 

para o ponto 3. Face ao lançamento “in natura” dos esgotos domésticos dos municípios 

pertencentes à bacia hidrográfica, o parâmetro coli fecal tem apresentado valores superiores ao 

estabelecido para a classe 2, exceto no ponto 4 e os pontos 1 e 2 de no mês de março. 

11.2.2 Rio Sorocaba 
As Figuras 11.4 a 11.6 apresenta o perfil sanitário do Rio Sorocaba, referente ao ano de 

2004. Os valores obtidos do parâmetro coliforme fecal, apresentam fora do limite estabelecido 

pelo padrão CONAMA 20/86, exceto o ponto 1 e  ponto 2 de março de 2002.  

Os valores dos parâmetros DBO5  e OD estão fora dos limites permitidos, exceto os pontos 

1 localizado no município de Laranjal Paulista, que conserva a qualidade de suas águas.  

• Ponto 1: Rio Sorocaba - Ponte na estrada que liga Laranjal Paulista à localidade 4 de Entre 

Rios; 

• Ponto 2: Rio Sorocaba - Na captação do Município de Cerquilho; 

• Ponto  3: Rio Sorocaba -  Ponte na estrada municipal que liga Sorocaba à rodovia Castelo Branco, em 

Itavuvu; 

Ponto 4: Rio Sorocaba – Ponte Pinga-Pinga, na Av. Marginal, na cidade de Sorocaba. 
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FIGURA 11.1 - Perfil Sanitário para o Rio Tietê.

FIGURA 11.2 - Perfil Sanitário para o Rio Tietê.

FIGURA 11.3 - Perfil Sanitário para o Rio Tietê.
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FIGURA 11.4 - Perfil Sanitário para o Rio Sorocaba.

FIGURA 11.5 - Perfil Sanitário para o Rio Sorocaba.

FIGURA 11.6 - Perfil Sanitário para o Rio Sorocaba.

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é 
o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal.

Coliformes fecais (NMP/100 ml) - Rio Sorocaba

1,00

100,00

10.000,00

1.000.000,00

100.000.000,00

1 2 3 4
Ponto

mar/04 nov/04 limite p/ classe 2

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO(mg/l) -  Rio Sorocaba

0

8

16

24

32

40

1 2 3 4
Ponto

mar/04 nov/04 limite p/ classe 2

Oxigênio Dissolvido - OD (mg/l) - Rio Sorocaba

0

2

4

6

1 2 3 4Ponto

mar/04 nov/04 limite p/classe 2



IPT     Relatório Técnico no 80 401-205 - 394 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o único documento 
referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

12 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS E RECOMENDAÇÕES 

A atualização do Relatório de Situação 1995 da Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, 

apresentado em 1997 (CBH-SMT, 1997), foi realizada procurando-se seguir o roteiro 

metodológico proposto pelo CORHI (1998) para as UGRHIs se referenciarem na elaboração dos 

seus diagnósticos sistematizados e abrangentes acerca dos recursos hídricos, os quais foram à 

época denominados de Relatório Zero, por se constituírem em um primeiro trabalho dessa 

natureza. 

Os Relatórios Zero das UGRHIs foram concluídos em 1999 – 2000 e seus resultados 

foram integrados e consolidados por CRH/CORHI (2002) na forma de síntese relativa às 

condições dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.  

Apresenta-se neste capítulo a síntese dos resultados obtidos, o conjunto das principais 

conclusões e as respectivas recomendações necessárias para o aprofundamento do 

conhecimento, bem como os elementos necessários para intervir nos problemas constatados, os 

quais deverão ser detalhados no Plano da Bacia Hidrográfica do Sorocaba/Médio Tietê. Várias 

adaptações foram adotadas pela equipe executora no sentido de adequações às especificidades 

da região e, também, aos trabalhos nela já desenvolvidos, notadamente o Relatório de Situação 

1995.  

Optou-se por organizá-las no formato de blocos, procurando-se sempre ter em vista as 

inter-relações existentes entre os diversos aspectos considerados e, também, com os PDCs – 

Programas de Duração Continuada. O DESENHO 14 apresenta a espacialização da síntese de 

vários aspectos relativos à situação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

12.1 Meio Físico 

12.1.1 Arcabouço Geológico 

A UGRHI está situada, na sua porção leste, sobre rochas pré-cambrianas do 

embasamento cristalino, conhecidas genericamente como “rochas duras”, geralmente de médio a 

alto grau metamórfico e complexa estruturação que foi submetida a vários ciclos tectônicos. 

Na porção central e oeste-noroeste, por sua vez as rochas pré-cambrianas estão cobertas 

por sedimentos da Bacia Geológica do Paraná e outras coberturas mais novas. Nelas estão 

incluídos os derrames vulcânicos. 

Quanto à distribuição no território da Bacia, constata-se que as rochas do embasamento 

cristalino ocupam 24% da UGRHI, as rochas sedimentares afloram em 73% do território e os 

basaltos, relativos aos derrames vulcânicos, ocupam 3%. 
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Em termos de ocorrência das águas subterrâneas, na UGRHI 10 ela é proporcionada pela 

presença de 07 unidades aqüíferas, quais sejam: Cenozóico (2%), Bauru (1%), Guarani (21%) e 

Tubarão (36%), no grupo dos sedimentares, Serra Geral (3%), Cristalino (24%) e intrusivas 

básicas (2%), no grupo dos fraturados. Além dessas unidades, ocorre o Aqüiclude Passa Dois 

(muito baixa circulação de água, embora possa contê-la no seu interior) ocupando 11% do 

território. 

Desses aqüíferos, constata-se que os aqüíferos fraturados e, também, o Aqüífero Tubarão, 

caracterizam-se por ocorrência e potencialidades irregulares e, portanto, seria necessário a 

adoção de metodologias que subsidiem o aproveitamento desses mananciais. 

Diante disso recomenda-se que, com apoio de técnicas geofísicas, sejam efetuados 

mapeamentos litológicos, faciológicos e estruturais das unidades do Grupo Tubarão de tal modo 

que se constituam em subsídios para o conhecimento das potencialidades hidrogeológicas e 

entendimento da circulação das águas no seu contexto, consubstanciando-se em instrumento de 

orientação para locações bem sucedidas de poços. Essas ações ou projetos deverão ser 

desenvolvidos no âmbito do Programa de Duração Continuada no 4 (PDC-04): 
“Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas (PDAS)". 

Problemas similares são observados nas unidades da Formação Serra Geral, dos 

Diabásios e do embasamento cristalino, dado que a ocorrência mais significativa de água está 

preponderantemente associada a descontinuidades, tais como juntas, fraturas e falhas.Assim 

sendo, recomenda-se a aplicação de técnicas e metodologias que permitam caracterizar e 

cartografar o zoneamento do seu potencial armazenador e produtor de água, possibilitando a 

locação criteriosa de poços tubulares e melhor aproveitamento das suas potencialidades. Da 

mesma forma, deverão ser efetuados mapeamentos do manto de alteração dos basaltos e 

diabásios, de tal modo que também se constituam em subsídios para o conhecimento das 

potencialidades hidrogeológicas e entendimento da circulação das águas no contexto da 

Formação Serra Geral. Essas ações ou projetos deverão ser desenvolvidos no âmbito do 

Programa de Duração Continuada no 4 (PDC-04): “Desenvolvimento e Proteção das Águas 
Subterrâneas (PDAS)". 

12.1.2 Geomorfologia 

O conjunto de informações sobre os aspectos geomorfológicos da Bacia, hoje disponíveis 

em escala 1:1.000.000 e 1:500.000, carece de detalhamentos adequados que contemplem o 

aprofundamento do conhecimento de elementos do relevo, de fundamental importância para o 

gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, particularmente em relação à 

conservação do solo e desenvolvimento e proteção dos mananciais. 
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Nesse sentido, recomenda-se o desenvolvimento de estudos geomorfológicos na UGRHI, 

a partir daqueles ora apresentados, contemplando detalhamentos compatíveis com a escala 

1:250.000, os quais deverão avançar na caracterização, delimitação e espacialização das 

unidades, formas, feições e outros elementos ou atributos de relevo, que possibilitem valorar 

suscetibilidades e fragilidades a eles associados. 

Tais estudos deverão ser desenvolvidos no âmbito do Programa de Duração Continuada 
no 1 (PDC-01) - “Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH)”, constituindo-

se em base de informações sobre o meio físico da Bacia, de grande utilidade para o planejamento 

de ações em outros PDC, particularmente naqueles voltados para a conservação do solo e 

desenvolvimento e proteção de mananciais, nos quais podem, desde já, ser previstos: 

• PDC-04 - Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas (PDAS) 
⇒ desenvolver projeto de identificação de unidades de relevo favoráveis à infiltração de água que 

coincidam com locais de grande extração de água subterrânea e/ou agricultura irrigada 
extensiva com uso de agroquímicos. Esse projeto deverá estabelecer diretrizes de proteção e 
de monitoramento da quantidade e qualidade das águas subterrâneas, nos perímetros 
selecionados. 

• PDC-05 - Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de 
Abastecimento Urbano (PRMS) 

⇒ desenvolver projeto de identificação de áreas de contribuição de mananciais de superfície que 
apresentam características geomorfológicas com níveis de fragilidades potenciais elevados e 
estabelecer diretrizes de recomposição e proteção do meio físico/biótico e de conservação dos 
recursos hídricos. 

• PDC-08 - Prevenção e Defesa Contra Inundações (PPDI) 
⇒ desenvolver projeto de identificação, cadastramento e espacialização das planícies fluviais 

mais favoráveis à inundação e estabelecer diretrizes e ações voltadas para correção ou 
minimização dos problemas associados aos fundos de vales com uso e ocupação do solo já 
estabelecidos no seu domínio e imediações, assim como voltadas para a proteção e 
disciplinamento da ocupação das várzeas rurais parcialmente ou ainda não afetadas. 

• PDC-09 - Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e Assoreamento dos 
Corpos d’Água (PPDE) 

⇒ desenvolver projeto de identificação e zoneamento de feições e unidades geomorfológicas 
com níveis de fragilidade elevados, particularmente aqueles locais de maior declividade e que 
constituem cabeceiras de drenagens de expressão regional como mananciais superficiais, 
estabelecendo-se diretrizes e ações de proteção e conservação do solo. 

12.1.3 Cobertura Pedológica 

Os tipos de solo estão diretamente relacionados ao relevo e ao substrato rochoso. A influência 

do relevo na formação do solo manifesta-se principalmente pela interação entre as suas formas e a 

dinâmica da água. Assim, em sistemas de colinas e planícies, há uma tendência à infiltração da água, 

que, ao entrar em contato com o substrato favorecerá o desenvolvimento de solos mais profundos 



IPT     Relatório Técnico no 80 401-205 - 397 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o único documento 
referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

(Latossolos), enquanto que em relevos de alta declividade, a ação do escoamento superficial 

sobrepõe-se à infiltração, levando à formação de solos rasos (Litólicos e Cambissolos). 

Também é grande a correspondência entre as características texturais e mineralógicas dos 

perfis de solo com a composição do substrato geológico, evidenciando a influência do substrato nos 

processos de desenvolvimento pedológico. 

O Desenho 4 que corresponde ao mapa esquemático de solos na escala 1:250.000, foi 

elaborado pela equipe do Projeto como uma aproximação na tentativa de se utilizar o novo sistema 

brasileiro de classificação de solos, definido pela Embrapa (1999) e a partir do mapa pedológico do 

Estado de São Paulo do IAC (Instituto Agronômico de Campinas). 

São encontrados 10 classes de solo na UGRHI dentre a variedade de argissolos, latossolos, 

nitossolos, neossolos, planossolos e cambissolos, com predominância de argissolos vermelhos-

amarelos e denotando variabilidade de tipos, propriedades e atributos, ou, senão, quanto à resistência 

à erosão ou à fertilidade. 

Do acima exposto e no item 4.3 (Pedologia), pode-se constatar inequivocamente que o 

grau de conhecimento atual da cobertura de solo da Bacia apresenta-se bastante genérico nos 

seus vários aspectos de interesse aos recursos hídricos, caracterizando-se como importante 

lacuna para o desenvolvimento de forma sustentada da agricultura regional, por meio da aplicação 

de tecnologias de conservação do solo e água. 

Assim sendo, recomenda-se o desenvolvimento de ações por meio de projetos e estudos 

inseridos no Programa de Duração Continuada no 6 (PDC-06) "Desenvolvimento Racional da 
Irrigação (PDRI)", conforme elencados a seguir: 

⇒ Cartografia pedológica em escala 1:250.000 com investigação de campo e laboratório; 

⇒ Cartografia da declividade em escala 1:250.000; 

⇒ Zoneamento hidro-agrícola da Bacia em escala 1:250.000. 

12.1.4 Clima 

 SANT’ANNA NETO (1995) observou um aumento médio de cerca de 10% na pluviosidade 

do Estado, em 53 anos analisados. Acrescenta que a tendência de elevação dos totais pluviais, 

não ocorre de maneira uniforme em todo o território paulista.  

Na Bacia, foram observadas as seguintes tendências de aumento das chuvas: 

a) na área central da UGRHI, inserida na subunidade Depressão Meridional da unidade 

Depressão Periférica houve incremento de 30%, no período de 19941 a 1993; 

b) na região oeste da UGRHI, classificada como subunidade Cuesta de Botucatu da 

Unidade Cuestas houve oscilação, com períodos secos de 1950 a 1964 e de 1968 a 
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1975 seguidos de períodos chuvosos de 1964 a 1967 e 1979 a 1993, de acordo com 

os valores considerados como referência por Sant’Anna Neto (1995); e 

 

 SANT’ANNA NETO (1995), com base na variação espacial das chuvas, no período de 

1971-1993, identificou três grandes conjuntos. Destes, a Bacia do Sorocaba/Médio Tietê está 

inserida, de maneira geral, no segundo conjunto representado pela Cuesta de Botucatu, com 

pluviosidade média anual entre 1.500 e 2.000 mm, e no terceiro conjunto mais abrangente, com 

pluviosidade média anual entre 1.100mm e 1.500mm, que corresponde à Depressão Periférica, 

desde Sorocaba até o limite com as Cuestas Basálticas. 

 Conforme mapa de precipitações médias anuais históricas (DAEE 1997), observa-se na 

UGRHI comportamento de distribuição das chuvas, com valores regionais em torno de 1.200mm. 

Mesmo se considerarmos os dados de precipitação pluviométrica, atualizados até 2004 e 

disponibilizados pelo DAEE (www.daee.sp.gov.br), constata-se média histórica de 1.293,33mm, 

com as médias nas sub-bacias variando de 1.206,77 a 1.364,83mm. 

Assim como o clima exerce influência sobre as atividades humanas, acredita-se que ações 

antrópicas inadequadas provocam alterações nas condições climáticas, interferindo no ciclo 

hidrológico e na disponibilidade de água, através de desmatamentos em grandes extensões, das 

queimadas, da urbanização e industrialização, do desencadeamento de processos erosivos e 

assoreamento dos corpos d’água, entre outros. 

Estudos de detalhe sobre os atributos locais do clima possibilitam o gerenciamento dos 

recursos hídricos, o planejamento regional, a produção econômica, entre outros, de forma mais 

adequada, com a finalidade de prevenir e minimizar efeitos adversos do clima. 

Da mesma forma que o clima exerce influência sobre as atividades antrópicas, é de se 

esperar que o uso e ocupação do solo de forma inadequada possa trazer conseqüências para as 

condições climáticas de uma região e, por conseguinte, reflitam-se no seu ciclo hidrológico, 

repercutindo na diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. 

Assim sendo, o desenvolvimento de estudos sobre o clima se traduz em ferramentas muito 

úteis para o gerenciamento dos recursos hídricos, possibilitando melhor administrar os conflitos 

pelo uso da água, notadamente nas situações de maior escassez potencializadas por condições 

adversas do clima. 

Portanto, recomenda-se desenvolver projetos relativos ao clima da Bacia, no âmbito dos 

seguintes Programas de Duração Continuada: 

• PDC-01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) 
⇒ estudos climáticos que demonstrem tendências de comportamento regional dos vários 

elementos (chuva, temperatura, entre outros), baseando-se em séries de longa duração de 
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medição e considerando-se como referência as sub-bacias de análise, com a finalidade de 
subsidiar a elaboração de planos de contingência e de utilização prioritária dos recursos 
hídricos a ser aplicados em situações críticas (estiagem e cheias), onde devem estar 
contemplados todos os procedimentos a ser adotados, no médio e longo prazos, para 
minimização dos efeitos adversos, tais como metas para racionalização do uso da água, 
estabelecimento de limites de captação e lançamento e critérios de outorga. 

• PDC-11 – Articulação Interestadual e com a União (PAIU) 
⇒ articular ação conjunta com os estados vizinhos e com órgãos do Governo Federal, para que 

sejam desenvolvidos estudos sobre as mudanças climáticas regionais e os seus efeitos, como 
por exemplo a influência do desmatamento da região central do Brasil na atuação da massa 
tropical continental. 

Esses estudos devem contemplar o planejamento de implantação e/ou modernização de 

rede hidrometeorológica regional, sistemas de alerta, radares meteorológicos e redes 

telemétricas, dentre outros. 

12.2 Biodiversidade 

A inexistência de estudos e levantamentos biológicos sistemáticos traduz-se na 

impossibilidade de apresentação em maiores detalhes, da distribuição composicional, quantitativa 

e especializada das espécies da fauna e da flora ocorrentes na UGRHI 10. 

O Desenho 5 apresenta a carta de biodiversidade elaborada para a Bacia a partir de 

trabalho efetuado no âmbito da Hidrovia Tietê-Paraná (IPT, 2002) e do inventário florestal do 

Estado de São Paulo (IPT, 1993). 

São encontradas 9 tipologias de vegetação (formações Savânicas ou Cerrados e 

Cerradões; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Ombrófila Densa; Matas Ripária ou Ciliar; 

Capoeira; Áreas úmidas/Várzeas; reflorestamentos; culturas e campos Antrófilos/Pastagens), 

constatando-se que apenas 12,09% da área da UGRHI possui cobertura de mata nativa, e 

87,91% é ocupada por coberturas Antrófilas, onde se destacam as pastagens (67,64%). 

Em relação à fauna da Bacia, os dados mais recentes que se dispõe na bibliografia e de 

estudos realizados pelo Programa Biota-Fapesp (2004) são os seguintes: 

- Invertebrados: observam-se Filos Mollusca (Bivalvia e Gastrópoda) e Arthrópoda 

(aquáticos e terrestres); 

- Ictiofauna Dulcícola: o Estado de São Paulo possui cerca de 30% da ictiofauna conhecida 

do País, totalizando 782 espécies, sendo que 512 (65%) são marinhas e 261 (35%) são 

dulcícolas. Na UGRHI, por sua vez, dispõe-se apenas de um estudo no município de Botucatu que 

revelou a presença de 21 espécies dulcícolas; 
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- Anfíbios: no Estado de São Paulo estão representados pelas ordens Anura e 

Gymnophiona, sendo conhecidas anualmente 180 espécies de anfíbios anuros. Não se dispõe de 

informações acerca de levantamentos efetuados na UGRHI; 

- Répteis: pouco se conhece sobre padrões de diversidade do grupo no Estado de São 

Paulo. Na UGRHI 10 (municípios de Piedade e Sorocaba) foram identificadas as espécies 

jararaca e cascavel, ambas da família Viperidae. 

- Aves: o Estado de São Paulo é responsável por cerca de 45% de um total de 

aproximadamente 1.670 espécies conhecidas no Brasil. Não existem levantamentos conhecidos 

na UGRHI; 

- Mamíferos: na UGRHI constatam-se componentes próprios da região central do Brasil, 

incluindo, por exemplo, sagüis, macaco bugio, guará, lobo-guará e rato de espinhos. 

A UGRHI é pouco estudada em relação aos mamíferos apresentando, segundo Biota-

Fapesp (2004), apenas um projeto relacionado à fauna, no qual identificou apenas uma espécie 

de mamífero (capivara), no município de Itu.  

Assim sendo, julga-se conveniente recomendar algumas ações e projetos que deverão ser 

desenvolvidos no bojo dos Programas de Duração Continuada (PDC), ressaltando-se que 

outras orientações focalizadas no planejamento do uso e ocupação do solo, assim como aquelas 

voltadas para temas correlatos e de interesse aos recursos hídricos, e que foram apontadas em 

outros itens e sub-itens deste capítulo, contribuirão, certamente, para a melhoria e recuperação 

dessas áreas já impactadas e preservação ambiental daquelas não afetadas, em termos da sua 

biodiversidade. 

• PDC-01 - Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) 
⇒ Implantação de atividades de Educação Ambiental, por intermédio do Ecoturismo em áreas de 

cerrados, cerradões e matas semidecíduas, visando a conscientização ambiental e a 
preservação dessas áreas; 

⇒ Instituição/criação de áreas designadas “Reservas da Biosfera”, conforme sugerido pela 
Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO), como parte do 
Programa Homem e a Biosfera (MAB). Uma “reserva de biosfera” é o único tipo de área 
protegida destinada a combinar tanto conservação quanto uso sustentável dos recursos 
naturais. 

Para tal fim, reservas da biosfera devem incluir três zonas inter-relacionadas: 
• uma Zona Núcleo, contendo um ecossistema minimamente perturbado, característica 

de um tipo principal de meio-ambiente natural; 
• uma Zona de Barreira, na qual os usos e atividades são direcionados de forma a 

proteger o núcleo; 
• uma Zona de Transição, combinando conservação e atividades sustentáveis, tais 

como reflorestamento, agricultura e recreação. 
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A criação de tais áreas é plenamente justificada diante da concorrência pelo uso dos solos. 
Elas seriam destinadas à sobrevivência e preservação das espécies e a satisfazer as 
necessidades reais das comunidades. 

 
⇒ Formação e treinamento de Agentes Ambientais, principalmente nas entidades municipais; 

⇒ Apoio para consolidação das atividades de Educação Ambiental de entidades de âmbito 
regional; 

⇒ Concepção e implementação de Programa de Educação Ambiental; 

⇒ Estudos para inclusão de disciplina de Educação Ambiental na grade curricular do ensino 
básico (público e privado). 

• PDC-06 - Desenvolvimento Racional da Irrigação (PDRI) 
⇒ seleção de áreas de baixa fertilidade, com vistas ao estabelecimento de zonas para promoção 

da recuperação da flora e da fauna, e a conservação dos solos. 

• PDC-09 - Prevenção e Defesa Contra a Erosão e o Assoreamento dos Corpos 
d'Água (PPDE) 

⇒ No tocante à exploração sustentável dos cerrados, a SMA (1997b) sugere as seguintes 
medidas: a exploração de frutas, espécies medicinais e flores; a criação de animais nativos e a 
implantação de sistemas de agro-silvicultura; 

⇒ Geração de subsídios para a adoção de políticas de incentivo para a conservação dos 
cerrados e da mata semidecídua, presentes na área; 

⇒ Implantação de políticas mais eficientes com vistas à ampliação de reflorestamentos, que 
acarretará repovoamento biológico de áreas devastadas e re-equilíbrio dos ciclos hidrológicos; 

⇒ Instalação e manutenção de centros para reposição florestal e controle de atividades 
impactantes do meio biótico (flora e fauna). 

• PDC-10 - Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de 
Proteção de Mananciais (PDMA) 

⇒ Diagnóstico do potencial ecoturístico e estabelecimento de diretrizes para a implantação de 
eco-parques no entorno dos reservatórios, assim como em outros cursos d'água da Bacia; 

⇒ Estudos e seleção de áreas para implantação de Unidades de Conservação. 

• PDC-12 - Participação do Setor Privado (PPSP) 
⇒ estabelecimento de parcerias com todos os setores da sociedade envolvidos nas áreas de 

cerrados. 

12.3 Sócio-Economia 

Uma vez que, a ação antrópica é determinante nas modificações dos ecossistemas e da 

biodiversidade, alerta-se para novos impactos nas regiões de maior crescimento populacional, 

sobretudo nas áreas urbanas, que vão exigir infra-estrutura adequada para manter a qualidade de 

vida e preservar o meio ambiente. 

Assim, dentro da política urbana municipal devem ser contempladas medidas mitigadoras 

dos impactos decorrentes do uso desordenado do solo que quase sempre compromete os corpos 
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d’água e a vegetação remanescente, por meio da elaboração de instrumentos de planejamento 

que ordenem e disciplinem a ocupação do solo (Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

Leis Ambientais, etc.). 

Além disso, é importante dotar as cidades de infra-estrutura de saneamento básico, 

procurando abastecer com água tratada todo o conjunto da população, implantar redes coletoras de 

esgoto capazes de atender aos domicílios da região e Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs, 

para que essas águas sejam devolvidas ao meio ambiente em condições adequadas. 

Nesse contexto, não se pode esquecer dos resíduos sólidos, que devem ser devidamente 

coletados e dispostos em aterros sanitários executados segundo normas técnicas vigentes que 

incluem, entre outras formas, a impermeabilização de sua camada basal, a implantação de 

canaletas de drenagem de águas pluviais e sistemas de drenagem de gases e de chorume, 

encaminhando este último para lagoas de tratamento. 

Como essa região possui extensas áreas destinadas à agricultura, deve ser controlado o 

uso de agrotóxicos, pois colocam em risco as águas subterrâneas e os cursos d’água não só da 

região, mas também de outras áreas internas ou externas à UGRHI. 

12.4 Situação dos Recursos Hídricos e de Saneamento 

12.4.1 Usos e Demandas 

As vazões em cada sub-bacia foram determinadas a partir do estudo de regionalização 

hidrológica (DAEE 1998), que se refere a dados coletados até 1982, necessitando, portanto, de 

atualizações. 

Os trabalhos realizados evidenciaram, também, a necessidade de definição e proposição 

de uma rede hidrometeorológica otimizada para a medição das precipitações e do escoamento 

superficial na área da UGRHI, para que se possa oferecer dados mais elaborados aos usuários, 

planificadores, gestores ou técnicos em geral, de forma a colaborar nas suas atividades e também 

subsidiar os estudos hidrológicos e de planejamento da utilização dos recursos hídricos da Bacia. 

Recomenda-se as seguintes ações, por meio do desenvolvimento de estudos e projetos no 

âmbito dos Programas de Duração Continuada - PDC: 

• PDC-01 - Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) 
⇒ Elaboração, avaliação e controle do Plano Quadrienal da Bacia; 

⇒ Elaboração e publicação periódicas dos relatórios anuais de situação dos recursos hídricos; 

⇒ Concepção e execução do cadastro de usuários (urbano, industrial, agrícola e aqüicultura 
dentre outros); 

⇒ Implantação e acompanhamento de um sistema georreferenciado de postos meteorológicos, 
pluviométricos, fluviométricos e sedimentométricos; 
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⇒ Implantação e acompanhamento de um sistema georreferenciado de postos piezométricos, a 
partir de poços cadastrados na Bacia; 

⇒ Treinamento do usuário irrigante e industrial em racionalização do uso da água; 

⇒ Oferecimento de cursos de "Qualidade Total Rural" para produtores rurais. 

• PDC-04 - Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas (PDAS) 
⇒ Cadastrar todos os poços perfurados, em operação e abandonados, no âmbito da UGRHI; 

⇒ Estudar mecanismos que viabilizem com maior eficácia a aplicação da legislação, normas e 
portarias pertinentes ao licenciamento e autorização da explotação das águas subterrâneas; 

⇒ Execução de estudos hidrogeológicos em locais de grande concentração de poços para 
avaliação de interferências entre os mesmos, assim como para a proposição de instrumentos 
de gerenciamento da explotação de água subterrânea; 

⇒ Estudo de aplicação de técnicas de análise de meios fraturados para o zoneamento do 
potencial hidrogeológico dos aqüíferos fraturados (Serra Geral e Cristalino); 

⇒ Estabelecimento de diretrizes para recuperação e preservação de áreas de recarga dos 
aqüíferos  ocorrentes na UGRHI, notadamente para o aqüífero Guarani, pela sua importância 
regional e para o continente; 

⇒ Estabelecimento de diretrizes locais e regionais voltadas para os municípios usuários de 
águas subterrâneas, com vistas ao uso e preservação do recurso;  

⇒ Elaboração ou detalhamento da carta de vulnerabilidade natural dos aqüíferos à poluição, 
baseando-se no mapa elaborado por IG/CETESB/DAEE (1997) e considerando-se aspectos 
da região, como por exemplo, a grande intensidade de falhamentos nas áreas de exposição 
do aqüífero  Guarani na UGRHI; 

⇒ Cadastrar e executar um programa de controle das fontes reais e potenciais de poluição 
(difusas e pontuais), inserindo e integrando com outros planos ou programas já existentes; 

⇒ Discutir e estabelecer mecanismos eficazes e facilitadores da aplicação da legislação, 
portarias e normas de proteção das águas subterrâneas. 

• PDC-05 - Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de 
Abastecimento Urbano (PRMS) 

⇒ Elaborar e difundir, entre as concessionárias de água e esgoto, projetos orientativos de 
redução de perdas. 

• PDC-06 Desenvolvimento Racional da Irrigação (PDRI)  
⇒ Identificar e cadastrar todos os  irrigantes da UGRHI; 
⇒ Executar a parametrização físico-hídrica dos solos da Bacia; 
⇒ Cartografar as áreas irrigadas da UGRHI; 
⇒ Desenvolver estudos de diagnóstico do meio físico e plantas, com vistas à geração de 

subsídios para o controle tecnológico da agricultura irrigada; 
⇒ Desenvolver sistema remoto de monitoramento de perímetros irrigados. 

Além dessas ações e projetos, recomenda-se que o Comitê e suas Câmaras Técnicas, 

juntamente com a equipe executora do Plano de Bacia, estabeleçam discussões voltadas para a 
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implementação das medidas a seguir apresentadas, também inseridas nos Programas de 
Duração Continuada (PDC), incluindo: 

• PDC-01 - Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) 
⇒ Concepção do sistema de cobrança pelo uso da água, simulação de operação e implantação; 

⇒ Concepção, elaboração e implantação de um sistema de banco de dados básicos para apoiar 
o acompanhamento de projetos realizados e previstos para a UGRHI, em formato de SIG 
(MapInfo, ArcInfo); 

⇒ Modelagens de dados, concepção e implantação de sistema de gerenciamento das 
informações de interesse aos recursos hídricos; 

⇒ Estabelecimento de metas ambientais de preservação e conservação e, após recuperação, 
avaliar a possibilidade de reenquadramento dos corpos d’água da Bacia; 

⇒ Discutir formatos de parceria entre universidades, institutos de pesquisa e órgãos técnicos 
diversos com o CBH, com vistas à viabilização da articulação de equipe multidisciplinar de 
apoio contínuo ao Comitê; 

⇒ Monitorar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos da UGRHI, priorizando-se aqueles 
mananciais constatados como críticos; 

⇒ Execução de sobrevôo em escala 1:25.000; 

⇒ Incentivo a estudos e pesquisas, de nível superior, em recursos hídricos da UGRHI; 

⇒ Análise dos problemas jurídicos institucionais relacionados aos recursos hídricos da UGRHI; 

⇒ Dotar o CBH-SMT de infra-estrutura adequada (computadores, datashow, câmaras 
fotográficas digitais e de vídeo, etc.) para utilização em eventos na UGRHI; 

⇒ Organização de eventos semestrais alusivos à água, voltados às escolas de ensino básico. 

• PDC-04 - Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas (PDAS) 
⇒ Elaboração de Carta Geomorfológica da UGRHI em escala 1:250.000; 

⇒ Elaboração de Carta Hidrogeológica da UGRHI em escala 1: 250.000. 

• PDC-05 - Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de 
Abastecimento Urbano (PRMS) 

⇒ Incentivo, discussão e elaboração de ante-projetos de leis específicas (locais e regionais) de 
proteção de mananciais; 

⇒ Recuperação e proteção de mananciais. 

• PDC–07 – Conservação de Recursos Hídricos na Indústria (PCRI) 
⇒ Estabelecer critérios para a locação de novas indústrias, baseando-se em disponibilidades 

hídricas e na capacidade de assimilação dos corpos d’água; 

⇒ Desenvolver projetos que subsidiem e estimulem o reuso e recirculação da água nas 
diferentes indústrias, particularmente naquelas que envolvam grandes consumos de água; 

⇒ Desenvolver projetos para avaliar perdas de água e gerar subsídios que orientem a economia 
de água. 
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• PDC –10- Desenvolvimento Dos Municípios Afetados Por Reservatórios e Leis de 
Proteção de Mananciais (PDMA) 

⇒ Regulamentar a implantação de estruturas adequadas à prática de atividades múltiplas; 

⇒ Regulamentar a implantação de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgotos urbanos e de coleta e disposição de lixo;  

⇒ Instituir APAs (Áreas de Proteção Ambiental), tendo em vista a proteção dos recursos hídricos, 
fauna e flora; 

⇒ Discutir e propor subsídios para a criação de incentivos para a averbação de áreas de 
fragmentos florestais, em áreas de propriedade particular, estimulando o cumprimento da 
exigência da legislação  (averbação de 20 %  como reserva legal). 

• PDC-12 - Participação do Setor Privado (PPSP) 
⇒ Promoção de seminários para incentivo da participação do setor privado no CBH-SMT. 

12.4.2 Qualidade das Águas e Saneamento 

Recomenda-se um conjunto de ações que deverão ser implementadas, no bojo dos 

Programas de Duração Continuada (PDC), efetuando-se estudos e executando-se projetos, 

conforme descritos a seguir. 

• PDC-01 - Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) 
⇒ Desenvolvimento de projetos de coleta seletiva do lixo com vistas à preservação/conservação 

dos recursos hídricos e de disposição adequada de resíduos. 

• PDC-03 - Serviços e Obras de Proteção e Recuperação da qualidade dos 
Recursos Hídricos (PQRH) 

⇒ Implantação de obras de saneamento básico (redes de esgoto, emissários e instalação de 
estações de tratamento); 

⇒ Efetuar discussão com órgãos e instituições competentes, referente a critérios e metodologias 
de avaliação e controle de estações de tratamento de esgoto; 

⇒ Avaliação de  impactos do sistema de saneamento “in situ” no solo e mananciais superficiais; 

⇒ Efetuar reenquadramento dos rios; 

⇒ Cadastramento e caracterização de fontes de poluição industrial; 

⇒ Diagnóstico de possíveis contaminações por metais pesados; 

⇒ Instituir programa de auto-monitoramento dos efluentes industriais; 

⇒ Efetuar monitoramento e prognósticos sobre as atividades industriais e seus reflexos nos 
diversos aspectos dos recursos hídricos da Bacia; 

⇒ Efetuar levantamento de fontes difusas de poluição urbanas e rurais: agrotóxicos e antigas 
erosões aterradas com lixo, dentre outras; 

⇒ Efetuar concepção de projetos e implantação de aterros de resíduos em valas; 

⇒ Instalação de Aterros Sanitários nas cidades com mais de 20 mil habitantes; 

⇒ Instalação de incinerador de resíduos dos Serviços de Saúde para atendimento regional; 
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⇒ Estabelecimento de programa de controle integrado da instalação de diferentes equipamentos 
públicos e privados, potencialmente poluidores dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, tais como cemitérios, reservatórios e terminais de armazenagem de produtos 
combustíveis e industriais, dentre outros; 

⇒ Estabelecimento de programa de controle de resíduos sólidos urbanos, industriais e da saúde. 

• PDC-04 - Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas (PDAS) 
⇒ Desenvolver projeto multi-institucional (órgãos técnicos de hidrogeologia, OAB, CREA e 

SEBRAE) com vistas ao estudo de alternativas para a atual situação de construção de poços 
sem os devidos cuidados de proteção sanitária, sem critérios hidrogeológicos de locação e 
perfuração em áreas já com grande concentração de poços; 

⇒ Ampliação da rede de pontos de monitoramento das águas subterrâneas. 

• PDC-05 - Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de 
Abastecimento Urbano (PRMS) 

⇒ Desenvolvimento de estudos para estabelecimento de diretrizes para proteção dos locais de 
captação de água para abastecimento público; 

⇒ Desenvolvimento de bancos de dados constando de informações sobre a situação de 
mananciais de abastecimento, com a finalidade de facilitar monitoramentos diversos voltados 
para a conservação e proteção. 

12.5 Processos Erosivos 

O levantamento dos dados a respeito dos processos erosivos da Bacia do Sorocaba/Médio 
Tietê foi realizado fundamentalmente a partir de IPT (1990, 1995, 1997b, 1997c). De IPT (1997c) 
foram extraídas informações do Banco de Dados de Erosão do Estado de São Paulo, relativas ao 
número total de erosões de cada município, destacando-se as erosões urbanas e o número de 
erosões por sub-bacia; além disso foi utilizado o Mapa de Erosão do Estado de São Paulo, que 
apresenta a classificação das áreas quanto à suscetibilidade à erosão. 

Ressalta-se que o quadro poderá estar muito pior do que o que se constata no mapa, uma 
vez que os números citados referem-se a levantamento efetuado por meio de interpretação de 
aerofotos obtidas em 1972, portanto, há 28 anos (IPT, 1995 e 1997c). 

Tendo em vista que se constata que os terrenos da UGRHI são em grande parte 
propensos ao desenvolvimento de processos erosivos e que a situação instalada - ainda que 
considerando-se registros aerofotográficos de cerca de 30 anos atrás – demonstra numerosas 
erosões espalhadas no seu território, urge a necessidade da adoção de uma série de ações, 
medidas e políticas, norteando e articulando os Programas de Duração Continuada (PDC), sob 
pena de serem atingidos patamares insustentáveis de comprometimento de mananciais de 
superfície ou de outras degradações ambientais. 

Em muito curto prazo, o CBH-SMT pode já balizar critérios para a tomada de recursos 
financeiros, na parcela destinada no PDC-09 “Prevenção e Defesa Contra a Erosão e o 



IPT     Relatório Técnico no 80 401-205 - 407 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
 

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e devidamente assinado, é o único documento 
referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 

Assoreamento dos Corpos d’Água - PPDE”, a partir do nível de criticidade constatado para as 
sub-bacias, integrado com a análise da suscetibilidade natural à erosão do território municipal no 
qual se pleiteia o desenvolvimento do projeto. 

Ainda em curto prazo, recomenda-se a execução de um vôo recobrindo a área total da 
Bacia, em escala 1:25.000 – 1:30.000, com vistas à atualização de instrumento de monitoramento 
remoto da formação e evolução das erosões lineares, podendo ser utilizado, também, com várias 
outras finalidades. Esse trabalho insere-se no PDC-01 “Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – PGRH” e deverá subsidiar uma série de outros projetos e ações em outros 
PDC, conforme descrito na seqüência. 

Para o efetivo controle dos processos erosivos na Bacia, deverão ser promovidas várias 
iniciativas no curto e médio prazos, a partir dos resultados ora obtidos, contemplando estudos de 
atualização e detalhamento; estabelecimento de diretrizes e orientações; modificações e 
inovações em códigos de obras municipais; geração de instrumentos de gestão do uso e 
ocupação do solo e adoção de medidas complementares de caráter institucional e educativo, que 
deverão ser desenvolvidos articuladamente no âmbito dos Programas de Duração Continuada 
(PDC), conforme apresentado a seguir. 

• PDC-01 - Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) 

⇒ Efetuar mapeamento de locais de cabeceiras de drenagem situadas em áreas de criticidade 
alta e estabelecer diretrizes e orientações técnicas para a implantação de mata ciliar e 
proteção das encostas, por meio da revegetação com espécies nativas da região. 

Esses locais deverão ser mantidos como áreas de preservação permanente, 
notadamente nos casos onde se tratar de cabeceiras de mananciais de abastecimento 
público. 

⇒ Desenvolver programas de educação ambiental e de divulgação voltados para a 
popularização, entre os agricultores da região, da utilização de técnicas conservacionistas do 
solo, na prevenção e combate à erosão na forma laminar e de pequenos sulcos. 

• PDC-08 - Prevenção e Defesa contra Inundações (PDDI) 

⇒ Desenvolver e implementar metodologia para zoneamento de áreas inundáveis; 

⇒ Estabelecer critérios que subsidiem o disciplinamento do uso do solo em áreas inundáveis; 

⇒ Desenvolver projeto de identificação, cadastramento e espacialização de áreas urbanas e 
rurais assoreadas, estabelecendo-se diretrizes e orientações voltadas para a correção dos 
problemas constatados, assim como para a prevenção da evolução do processo; 

⇒ Elaborar diagnósticos e planos de macrodrenagem, em nível de sub-bacias e, também, 
relativamente às áreas urbanas identificadas com problemas de enchentes; 

⇒ Desenvolver, operar e manter atualizado sistema de informações sobre áreas inundáveis; 
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⇒ Desenvolver projetos de cooperação com municípios, compreendendo subsídios técnicos para 
controle e defesa contra inundações; 

⇒ Elaborar manual técnico dirigido aos municípios, constando de orientações para controle e 
defesa contra inundações. 

• PDC-09 - Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos 
Corpos d’Água (PPDE) 

⇒ Desenvolver diagnóstico atualizado, efetuando-se recadastramento geral para todos os 
municípios com área total ou parcial na UGRHI, por meio de estudos de detalhe com cadastro 
das erosões urbanas e periurbanas, contemplando informações sobre orientações e diretrizes 
de controle bem como estimativas de custos e priorização de correções; 

⇒ Efetuar diagnóstico atualizado das áreas rurais da UGRHI, compreendendo levantamento 
geral em todos os municípios, com estudo de detalhe em feições erosivas previamente 
fotointerpretadas e em locais potencializadores do processo (culturas anuais e pastagens; 
estradas de terra e asfaltadas; dentre outras intervenções de interesse), contemplando 
informações sobre orientações e diretrizes de controle, bem como estimativas de custos e 
priorização de correções, revegetação e aplicação de práticas de conservação do solo; 

⇒ Elaborar mapa de suscetibilidade e de risco à erosão da UGRHI, na escala 1:250.000, 
reavaliando-se a hierarquização das classes de suscetibilidade e de criticidade das sub-bacias 
ora estabelecidas; deverão ser indicados municípios e sub-bacias nos quais serão necessários 
maiores detalhamentos; 

⇒ Efetuar detalhamentos nas áreas urbanas de suscetibilidade e criticidade alta e muito alta, a 
partir dos resultados obtidos na escala 1:250.000, compreendendo cartas geotécnicas e de 
risco de erosão (esses instrumentos apresentam as vocações, condicionantes e fragilidades 
do meio físico e apontam as formas de implantação de usos e ocupação do solo 
ambientalmente sustentáveis). 

Os resultados obtidos nesses trabalhos deverão ser integrados aos Planos Diretores 
Municipais, com a incorporação, na lei de parcelamento do solo e no código de obras, de 
especificações técnicas referentes à prevenção e controle da erosão urbana, tal como a 
obrigatoriedade de instalação completa de infra-estrutura nos loteamentos populares e 
conjuntos habitacionais como COHAB e CDHU, dentre outros. 

 
⇒ Elaborar detalhamentos nas zonas rurais e sub-bacias, classificadas na escala 1:250.000 

como de suscetibilidade e criticidade alta, compreendendo a execução de cartas de 
capacidade de uso das terras, que apresentam as vocações, condicionantes e fragilidades do 
solo e apontam as formas de intervenção ambientalmente sustentáveis, sejam elas de 
natureza agrícola, pecuária ou quaisquer outros tipos de ocupação. 

Essas cartas deverão constituir subsídios que norteiem a aplicação de técnicas de 
prevenção, desenvolvidas no âmbito de planos e programas governamentais (Programa 
Melhor Caminho, Plano Estadual de Microbacias Hidrográficas, Programa Água Limpa, dentre 
outros), notadamente nas áreas das sub-bacias de suscetibilidade à erosão alta e muito alta, 
onde se praticam culturas anuais e de pastagem. 
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12.6 Mineração 

Recomenda-se um conjunto de ações que deverão ser implementadas, no bojo dos 
Programas de Duração Continuada (PDC), efetuando-se estudos e executando-se projetos, 
conforme descritos a seguir. 

• PDC-09 - Prevenção e Defesa Contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos 
Corpos d’Água (PPDE) 

⇒ Desenvolver estudo de diagnóstico dos impactos nos recursos hídricos das extrações 
minerais, contemplando o cadastramento global das áreas regularizadas e não regulares na 
UGRHI, inclusive os locais de extração de solo de alteração (saibreiras ou áreas de 
empréstimo), classificando-as como ativas, desativadas e paralisadas, obtendo-se 
coordenadas UTM (Escala mínima de trabalho: 1: 10.000), avaliando-se os efeitos na erosão, 
assoreamento, inundação e qualidade da água e estabelecendo-se diretrizes e orientações 
técnicas para que os municípios exerçam controle sobre essas atividades; 

⇒ Desenvolver auditoria ambiental em cada mineração ativa ou  paralisada da região; 

⇒ Executar diagnóstico ambiental das áreas de mineração desativadas; 

⇒ Formular diretrizes para recuperação de áreas degradadas; 

⇒ Executar e implementar sistema informatizado de monitoramento ambiental da atividade de 
mineração, nos moldes do existente para a Bacia do Guarapiranga, em São Paulo (IPT 
1997a). 
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12.7 Considerações finais 

O levantamento, sistematização, tratamento e análise dos dados e informações dos 

diversos temas abordados resultaram em expressivo avanço na atualização e no aprofundamento 

do conhecimento dos fatores intrinsecamente relacionados com os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos da UGRHI do Tietê/Sorocaba ou Bacia do Sorocaba/Médio Tietê, seja relativamente 

aos seus aspectos qualitativos, seja quantitativos. 

Constata-se, por um lado, um acervo de dados bastante significativo, que se refere a 

conjuntos numerosos de variáveis ou parâmetros ou constituem séries de medições bastante 

prolongadas no tempo; paradoxalmente, são identificadas lacunas importantes relacionadas à 

natureza do dado, à malha ou número de pontos de coleta, ou ainda, ao nível ou escala de 

trabalhos existentes. 

Assim sendo, acredita-se que a atualização do Relatório de Situação 1995, elaborada para 

adequação às recomendações do CORHI, cumpriu os objetivos e metas propostos, os quais se 

constituíam no conhecimento do estado da arte dos recursos hídricos da Bacia e identificação das 

lacunas a ser preenchidas, consubstanciando-se no instrumento básico para o planejamento das 

ações que deverão ser executadas para a sua contínua melhoria, não apenas no âmbito da Bacia, 

mas, também, fornecendo elementos para a integração com as UGRHIs vizinhas. 

 

 

São Paulo, 18 de novembro de 2005. 
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