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1 ANTECEDENTES E PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO PLANO DO ALTO TIETÊ (PAT) 

1.1 ANTECEDENTES GERAIS 

O Plano do Alto Tietê apresentado neste relatório corresponde à atualização do Relatório de Situação 
desenvolvido pela FUSP para o Comitê do Alto Tietê em 2002, considerando as evoluções ocorridas nos 
últimos cinco anos, e em atendimento ao previsto pelas normas legais e infra-legais vigentes. 

Para a elaboração do presente relatório seguiram-se as orientações de conteúdo mínimo estabelecidas pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos As características e complexidades da Bacia, tornaram imperativo que 
o conteúdo mínimo fosse em muito extrapolado. Assim é que, realmente, o que se desenvolveu na primeira 
etapa dos trabalhos constituiu um produto muito mais amplo do que um relatório de situação. Gerou-se de 
fato um Diagnóstico Analítico da Bacia do Alto Tietê (DAB-AT), onde a dinâmica dos principais problemas que 
afetam a Bacia prepara o leitor para a segunda etapa, que constitui o Plano de Ações Estratégicas com 
horizonte até o ano de 2020. 

O processo de elaboração do PAT foi antecedido de inúmeras discussões com os principais atores da Bacia, 
representados por um Grupo Técnico designado pelo Comitê da Bacia e por representantes da Agência do 
Alto Tietê. Seguiu-se uma fase de constituição da equipe de consultores mais adequada aos focos principais 
estabelecidos pelos representantes do Comitê. Seguiram-se reuniões periódicas com toda a equipe que 
produziram discussões notáveis entre os especialistas, contribuindo para que o Plano tivesse a dimensão 
apropriada e atingisse resultados práticos, objetivos e passíveis de entendimento por todos os atores da 
Bacia.  

A possibilidade de, pela primeira vez, contarmos com uma base de informações cartográficas georeferenciada 
constituiu um importante avanço no tratamento das informações, o que gerou análises com resultantes muito 
importantes. 

As experiências no contexto institucional ocorridas nos últimos cinco anos também permitiram à equipe de 
consultores avaliar as práticas inovadoras, os problemas e as virtudes do sistema de gestão praticado, 
propondo-se medidas de ajuste e de evolução que provavelmente gerarão intensos debates. 

Foi possível, já na etapa de diagnóstico, analisar com profundidade a problemática das disponibilidades 
hídricas na Bacia, detalhando-se para cada sistema os riscos de falha, deixando claras as suas 
vulnerabilidades. A dinâmica socioeconômica também teve um destaque importante, analogamente ao Plano 
anterior. Foram apresentados e discutidos neste diagnóstico os indicadores operacionais dos sistemas de 
abastecimento e de esgotamento sanitário, estabelecendo-se o necessário paralelo com a qualidade das 
águas na Bacia. A drenagem urbana, outro ponto importante para o planejamento no Alto Tietê, foi atualizada 
com base em levantamentos adquiridos especialmente para o desenvolvimento do PAT. 

O foco principal do Plano é o recurso hídrico, razão pela qual todas as ações, estruturais e não estruturais, que 
afetem o binômio disponibilidade / demanda de água associado à qualidade foram consideradas. 

Por último, mas não menos importante, pode-se mencionar que o Plano do Alto Tietê tem um alcance que 
extrapola as fronteiras da Bacia. Por abrigar o maior contingente populacional e o maior pólo de geração de 
renda e emprego do Brasil, e consequentemente ser palco dos maiores conflitos pelo uso da água, o Alto 
Tietê é visto por todo o Brasil como uma referência para o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos e 
fonte de experiência de que tipos de conflito podem acontecer numa bacia e de que soluções podem ser 
adotadas para resolve-los. 
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1.2 CONTEÚDO BÁSICO DO PAT 

O Relatório do Plano do Alto Tietê é constituído de onze capítulos que procuram de maneira auto-suficiente 
levar o leitor a entender a problemática da bacia, o diagnóstico de seus problemas e conhecer as ações 
propostas para conduzir a solução desses problemas. 

Até setembro de 2008 foi preparado um relatório que continha informações sobre as características 
geográficas, econômicas, sociais, da infraestrutura e, principalmente, de seus recursos hídricos. Também 
continha uma descrição e discussão sobre o contexto legal, institucional e estratégico bem como do modelo 
institucional de gestão da bacia, o que se constituiu em um diagnóstico da situação bacia (DAB) sob todos 
esses enfoques. 

O presente documento incorpora todos os capítulos desse diagnóstico e, além do que foi apresentado nesse 
relatório anterior, contém as partes relativas aos prognósticos, cenários, ações previstas, o programa de 
investimentos, as conclusões tiradas de todos os estudos conduzidos e as recomendações para o 
prosseguimento da gestão dos recursos hídricos da bacia. 

 

1.3 PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO PAT 

O PAT originou-se através de uma deliberação do Comitê da Bacia do Alto Tietê que indicou a FUSP para 
realizar a atualização do plano anterior tal qual prevista na legislação. O FEHIDRO forneceu os recursos 
financeiros necessários a realização desses trabalhos, com os quais contratou a FUSP para a sua realização.  

A complexidade das tarefas a serem realizadas fez com que, além da participação de pessoal próprio da 
fundação, fosse necessário contar com a colaboração de diversas unidades da USP (Instituto de Geociências, 
Escola Politécnica, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo).  

Para assuntos especializados como a modelagem institucional, análise de sistemas em recursos hídricos e 
estudos de risco hidrológico, aspectos legais, sistemas hidro-sanitários, economia, urbanismo e planejamento 
estratégico, consultores foram contratados pela FUSP para viabilizar a preparação dos trabalhos em prazos 
razoáveis. 

Como se descreve a seguir, os documentos preparados foram sempre discutidos a partir de suas minutas 
elaboradas para discussão com os interessados. 

1.3.1 PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

Houve uma primeira versão do documento que reuniu as informações dos consultores, que haviam verificado 
os conteúdos mínimos previstos para ver se eram suficientes para as particularidades do Alto Tietê, versão 
essa que foi levada ao GT-Plano, que é um sub grupo das Câmaras Técnicas do Comitê. Nesse ambiente houve 
grande participação do público, permitindo concluir o DAB antes do final do ano 2008. 

O diagnóstico foi apresentado aos 5 Sub-Comitês e posteriormente ao Comitê de Bacia. As contribuições 
recebidas nessas sucessivas discussões permitiram preparar as fichas do plano de ação que deu origem a uma 
nova rodada de participação pública, entendendo-se por isso a participação dos colegiados da bacia. 

Não houve participação do grande público nessa fase de elaboração do plano, por se considerar suficiente a 
representatividade desses órgãos colegiados para se ter os aportes dos interessados na bacia. Entretanto, há 
previsão de definição de ações que visem a comunicação social indispensável para o engajamento dessas 
comunidades nos objetivos do Plano. Assim se espera que a implementação das ações previstas possa contar 
com a compreensão, anuência e colaboração dos habitantes da bacia.  
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1.4 ALCANCES ESTADUAL E NACIONAL DO PAT 

Em função da importância da bacia do Alto Tietê, dentro do Estado de São Paulo, sua conexão com bacias 
vizinhas como a do Piracicaba e da Baixada Santista, e a importância desse Estado dentro do país, já se pode 
antecipar o impacto que podem ter no ponto de vista social, econômico e ambiental, as ações que serão 
adotadas dentro desta bacia que, em última análise, visam permitir o uso de seus recursos hídricos de 
maneira sustentável. 

Por outro lado, pode-se esperar que esse Comitê e suas ações continuem sendo uma referência para o resto 
do país como foi no período desde que foi promulgada a Lei de São Paulo, que precedeu a Lei Federal de 
1997. De fato, naquele período, as experiências vividas na Bacia do Alto Tietê em muito influíram na própria 
elaboração da lei federal e na constituição de outros comitês mesmo em outros Estados. 

Mas não somente os aspectos e experiências positivas contam para o longo aprendizado da gestão de bacias. 
Os problemas enfrentados e mesmo as perplexidades geradas ao longo desse processo dentro da bacia do 
Alto Tietê são lições úteis que podem ser aproveitadas. A busca de soluções para os problemas diagnosticados 
podem conduzir os diferentes grupos dentro das bacias a preconizarem soluções distintas para os mesmos 
assuntos e é normal que cada um queira ver seu ponto de vista prevalecer, gerando assim uma disputa as 
vezes bastante acirrada. 

Assim é que os conflitos existentes nas sub-bacias do Tietê são um claro reflexo da discussão em torno das 
várias alternativas para a solução dos problemas lá existentes, que podem ter vários tipos de solução, cada 
uma delas sendo defendida ardorosamente pelos vários grupos envolvidos.  

Essa aparente dificuldade gerencial, na realidade, pode ser decorrente do próprio processo de gestão que é 
muito democrático e participativo, não se constituindo necessariamente em um defeito institucional. O 
tempo se encarregará de aperfeiçoar esse processo e acelerar as decisões. 

Esses mesmos problemas e alternativas de solução poderão vir a ocorrer em outras bacias do país. Isso torna 
importante identificar corretamente o caminho a seguir na sua solução que poderá mais uma vez orientar os 
casos semelhantes que ocorram para os outros comitês que estejam sendo criados ou já operados no país. 
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2 CARACTERÍSTICAS DA BACIA DO ALTO TIETÊ 

2.1 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS E HIDROCLIMÁTICAS 

A Bacia do Alto Tietê a montante da barragem de Pirapora abrange uma área de drenagem de 5.720km2, 
incluída a bacia integral do rio Pinheiros com as sub-bacias dos reservatórios Billings e Guarapiranga.  

A bacia hidrográfica do Alto Tietê tem um comprimento de cerca de 130km, e larguras variando entre menos 
de 10 até pouco mais do que 70km. As linhas de drenagem apresentam nítida orientação segundo as direções 
E-W a ENE-WSW, ou direções ortogonais a estas, como consequência do forte controle estrutural exercido 
pelas rochas constituintes, conforme será referido no sub-item “Geologia da Bacia do Alto Tietê”, a seguir. 

Quanto às nascentes do rio Tietê, são tradicionalmente referidas a um local denominado “Nascentes do Tietê” 
localizado no município de Salesópolis, próximo à divisa com o município de Paraibuna. Esta localidade, 
porém abrange uma área constituída pelas ramificações de diversos pequenos contribuintes, tornando muito 
difícil a definição do talvegue principal do rio e assim seu verdadeiro ponto de origem. Há inclusive, conforme 
o mapeamento utilizado (I.G.G., I.G.C. ou I.B.G.E.), uma certa dispersão entre as várias nascentes indicadas 
por cada um deles. Adotando-se o critério de maior extensão do talvegue, que corresponde ao ponto mais 
distal da bacia, e da cota mais elevada, menciona-se o ponto definido no mapeamento I.G.C. cujas 
coordenadas U.T.M.são N= 7.390.825 e E= 425.070, ponto este situado no entorno da cota 1.115m. Esta 
nascente se situa a 230km de distância de Pirapora, extensão esta medida ao longo do talvegue intensamente 
meandrado do rio, conforme ainda se verifica no trecho a montante da Penha e além de Mogi das Cruzes. 

Análises cartográficas mais extensivas da hidrografia regional revelaram, porém que o ponto mais distal da 
bacia do AltoTietê está localizado, não no rio Tietê, mas no rio Paraitinga, afluente da margem direita do 
Tietê, que desemboca cerca de 11km a jusante da barragem de Ponte Nova. Assim, de acordo com o critério 
de maior extensão de talvegue, as nascentes do rio Paraitinga é que se constituiriam, a rigor, nas verdadeiras 
nascentes do rio Tietê. Este ponto, situado a cerca de 243km do mesmo marco inicial, Pirapora, e ao longo do 
mesmo talvegue meandrado, está também localizado no município de Salesópolis, mas na localidade “Bairro 
da Roseira”, a cerca de 1.300m ao sul das nascentes tradicionalmente referidas. Para fins de referência, este 
ponto possui as coordenadas U.T.M.: N=7.389.550; E= 424.600. Situa-se no entorno da cota 1.100m. 

Quanto às declividades, o rio Tietê apresenta sucessões e intercalações de trechos com características 
torrenciais assim como de planícies. Dentre os trechos com características de leito torrencial destacam-se os 
15km iniciais das cabeceiras tradicionais, com declividades variando, conforme o sub-trecho, entre 7 e pouco 
mais de 40m/km. Também na porção de jusante da bacia, a partir do desemboque do rio Cotia, já no 
município de Santana de Parnaíba, ocorrem sub-trechos torrenciais, com declividades compreendidas entre 
1,5 e 5m/km, fato este, porém mascarado pelos lagos das barragens Edgard de Souza e Pirapora. Quanto aos 
demais trechos, predominam as características de cursos de planície, com baixas declividades. Destaque-se o 
trecho situado a montante da barragem da Penha, até além de Mogi das Cruzes, cuja declividade, computada 
ao longo do curso meandrado do rio, com 124.300m de extensão, é de apenas 9cm/km. Também em São 
Paulo, no trecho compreendido entre a barragem da Penha e o Cebolão, a declividade é baixa, com pouco 
mais de 25cm/km. 

A bacia do rio Tietê abrange diversos municípios citando-se, de jusante para montante: Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, Barueri, Cotia, Jandira, Carapicuíba, Osasco, São Paulo, todos os municípios do 
ABC, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Paraibuna.  

A bacia do Alto Tietê constitui-se por uma vasta rede de tributários contabilizando-se no trecho quase uma 
centena. Vários deles se destacam não apenas pela magnitude de suas áreas de drenagem e pelos caudais 
que geram, com grandes prejuízos às atividades urbanas, mas também pela importância que representam, 
seja nos aspectos históricos da região, seja por sediar importantes projetos de engenharia nas áreas 
energética, de abastecimento e hidráulica. 
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Destacam-se, com base nas amplitudes das áreas de drenagem, no sentido de montante para jusante: 

• Na margem direita: rios Paraitinga, Baquirivu-Guaçu, Cabuçu de Cima e Juqueri. 

• Na margem esquerda: rios Claro, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Açu, Aricanduva, Tamanduatei, 
Pinheiros, Cotia e São João do Barueri. 

As Figuras 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 apresentam os Mapas das Sub-Regiões Hidrográficas, da Hidrografia, da 
Hipsometria e das Declividades da Bacia do Alto Tietê, respectivamente. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO AMBIENTAL 

2.2.1 CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA BACIA DO ALTO TIETÊ 

O rio Tietê tem suas nascentes a leste da cidade de São Paulo, junto ao divisor de águas com a vertente 
oceânica. Seu curso segue a direção geral leste-oeste e ao atingir a Barragem de Rasgão, definida como o 
limite da Bacia do Alto Tietê, drena uma área de 5.775km². Em seu curso superior a ocupação da bacia é 
predominantemente agrícola embora existam neste trecho, centros urbanos de importância, tais como Mogi 
das Cruzes e Suzano e diversas indústrias de porte.  

O rio Tietê atinge a grande concentração urbana da cidade de São Paulo e municípios adjacentes junto ao 
bairro da Penha e o município de Guarulhos. A partir deste ponto até praticamente o municípios de Barueri e 
Santana do Parnaíba o rio atravessa regiões de alta densidade demográfica e ocupação do solo intensa e 
indisciplinada. Estas características prevalecem também nas bacias dos principais afluentes do Tietê tais como 
o Pinheiros, o Tamanduateí e outros. 

Outro aspecto que adiciona complexidade à análise hidrológica da bacia são as inúmeras obras de 
aproveitamento dos recursos hídricos existentes na região e as transferências de água de outras bacias. Entre 
muitas outras, as principais transferências são (1) as águas oriundas do Sistema Cantareira, (2) a reversão de 
curso das águas do Tietê e Pinheiros para o reservatório Billings e (3) o desvio das águas do alto curso do rio 
Tietê e alguns de seus afluentes para a região central da área metropolitana. Estas transferências alteram 
significativamente a ocorrência das vazões, no tempo e no espaço, dos principais cursos de água da região. 

Por esta razão, em grandes partes da bacia, não existe nenhum significado, principalmente tendo em vista 
estudos de planejamento, em se destacar ocorrências naturais da água em termos de parâmetros mais 
clássicos e ortodoxos tais como vazões médias de longo termo, curvas de permanência de vazões, vazões 
mínimas de sete dias de duração e outros. 

Outro aspecto a ser destacado é a ocorrência de inundações que tendem a exigir cada vez mais esforços e 
recursos dos poderes públicos em razão da intensa ocupação do solo da bacia e da, cada vez mais crítica, falta 
de espaço para a implantação de medidas de controle ou mitigatórias. 

Neste tópico merece menção o fenômeno ocorrência de “ilhas de calor” que induzem a formação de 
correntes convectivas, causadoras de precipitações e alta intensidade e concentração espacial. Precipitações 
com estas características têm grande importância na gênese de cheias em pequenas bacias urbanas. Estudo 
recente elaborado pela equipe do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo - IAG/USP (Pereira Filho, et al., 2007) evidencia que a maioria dos eventos de enchente na RMSP 
– Região Metropolitana de São Paulo está relacionada com a ilha de calor e circulação de brisa marítima no 
período chuvoso. 
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Figura 2.1.1 - Sub-Regiões Hidrográficas da 
Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.1.2 - Hidrografia da Bacia do Alto 
Tietê com Dominialidade Estadual 
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Figura 2.1.3 - Hipsometria da Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.1.4 - Carta de Declividades da 
Bacia do Alto Tietê 
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Nas regiões com ocupação predominantemente rural as cheias apresentam características típicas deste tipo 
de ocupação: tempos de trânsito relativamente altos, grande dependência das umidades antecedentes do 
solo, picos de vazões compatíveis com as dimensões das várzeas. Nas regiões mais urbanizadas a mudança 
destas características é drástica. Os tempos de concentração e as lâminas de escoamento superficial direto se 
alteram significativamente e as chuvas convectivas (normalmente de maior intensidade) crescem em 
importância. 

As cheias do rio Tietê são ilustrativas destas mudanças de características. A bacia hidrográfica do rio Tietê na 
cidade de São Paulo é da ordem de 3.000km2. Em condições naturais as cheias em rios deste porte 
apresentam tempos de retardamento para atingir o pico da ordem de dias e as precipitações causadoras 
costumam ser de longa duração. Entretanto, dentro de São Paulo, as vazões de cheia atingem o pico em 
poucas horas uma vez que estão condicionadas ao comportamento dos afluentes localizados na zona urbana, 
principalmente o Tamanduateí e o Aricanduva.  

Pelas razões expostas procurou-se um recorte geográfico que permitisse algum grau de uniformidade na 
caracterização hidrológica da bacia do Alto Tietê, mesmo que tal homogeneidade não possa ser plenamente 
atingida. A bacia foi subdividida em seis regiões hidrográficas mais típicas: Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, 
Cotia-Guarapiranga, Penha-Pinheiros, Juqueri-Cantareira e Pinheiros-Pirapora. A Figura 2.2.1 apresenta a 
bacia do Alto Tietê com as sub-regiões hidrográficas e geologia. 

Em termos mais gerais a bacia do Alto Tietê apresenta índices de precipitação total média anual elevados 
próximo à Serra do Mar. No interior da bacia os índices são menores. Nas regiões da bacia hidrográfica do 
Alto Tietê como Cabeceiras, Billings e Guarapiranga próximas à vertente oceânica da Serra do Mar os índices 
estão entre 3.000 a 1.800mm. Estes índices são observados por influência da umidade vinda do mar. A 
precipitação total média anual da bacia está em torno de 1.400mm (FUSP, 2002).  

Quanto à distribuição espacial dos índices pluviométricos não cabem análises ou especulações sobre 
mudanças de comportamento de longo termo. O mapa de isoietas que consta do último plano da Bacia do 
Alto Tietê (FUSP, 2002) permanece válido como indicador do regime de chuvas da região. Eventuais 
alterações climáticas constituem fenômenos de longo prazo e os dados adquiridos após 2002, não seriam 
suficientes para evidenciar mudanças de características de longo prazo. 

Como ressaltado anteriormente, a bacia do Alto Tietê é altamente complexa em função da grande quantidade 
de obras hidráulicas existentes para regularização de vazões, controle de cheias e outros fins que alteram o 
regime natural dos seus cursos d’água. Sendo assim não faz sentido definir um regime de vazões naturais 
médias, mínimas e máximas ao longo de toda a extensão do rio Tietê. Por esta razão apresenta-se a seguir os 
principais fatores antrópicos que influem no comportamento natural da bacia. 

Na sub-região hidrográfica Cabeceiras estão localizados os aproveitamentos do Sistema Produtor do Alto 
Tietê e Rio Claro. Os aproveitamentos do Alto Tietê (Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba), 
controlam uma área de drenagem de 919km² com uma vazão média de longo termo de 19,9m³/s, resultando 
em uma vazão específica de 21,7L/s.km² . A precipitação total anual média do sistema é de 1.570mm. O 
Sistema Produtor do Rio Claro, controla uma área de drenagem de 245km2, com uma vazão média de longo 
termo de 5,5m3/s, resultando em uma vazão específica de 22,3L/s.km2. 

Na porção de influência do Sistema Produtor do Alto Tietê nas seções do rio Tietê as vazões médias de longo 
termo variam de 13,3m³/s, na confluência com o canal do Biritiba a 29m³/s imediatamente a jusante da foz do 
rio Taiaçupeba. As vazões específicas nestas seções são 22,4 e 21,9L/s.km², respectivamente. 

Na sub-região Penha-Pinheiros se encontra a cidade de São Paulo, região altamente urbanizada e complexa. 
Pesquisas revelam que num período de 70 anos houve um aumento da temperatura do ar em 2,1°C, um 
aumento da precipitação em torno de 395mm e um decréscimo da umidade relativa em torno de 7%. Sugere-
se que a mudança climática seja principalmente de origem antrópica regional, causada pela diminuição de 
áreas vegetadas, expansão horizontal e vertical da área urbana e aumento da poluição do ar (Pereira Filho, et 
al., 2007). 
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Na sub-região Billings-Tamanduateí há o Sistema Billings projetado para atender primordialmente os 
interesses de geração de energia elétrica. O reservatório Billings recebe através de bombeamento as vazões 
oriundas da bacia do rio Pinheiros. Os reservatórios da Billings (compartimentos Pedreira e rio Grande) 
possuem uma capacidade de armazenamento útil equivalente de 1148,7hm³ (FUSP, 2002). 

Na sub-região Cotia-Guarapiranga há os sistemas Guarapiranga e Cotia. O Sistema Cotia é composto por duas 
ETAS situadas no rio Cotia, denominadas de Alto Cotia e Baixo Cotia. No rio Cotia existe a barragem de Pedro 
Beicht, controla uma área de drenagem de 62,5km² e possui a capacidade de armazenamento útil de 14,1hm³ 
(FUSP, 2002). Está situada na porção de montante da bacia, que regulariza as vazões que são descarregadas 
no próprio rio Cotia e então armazenadas no reservatório das Graças (N. Sra. das Graças), de onde é feita a 
derivação para a ETA Alto Cotia. A jusante dessa barragem existem ainda duas pequenas barragens, Isolina 
Superior e Isolina Inferior que abastecem a ETA Baixo Cotia. (FUSP, 2002).  

O reservatório Guarapiranga, construído pela antiga Light e operado posteriormente pela Eletropaulo e 
atualmente pela EMAE possuía o propósito de regularizar as vazões oriundas de sua bacia, que eram 
conduzidas, através do Canal Pinheiros Superior ao Reservatório Billings. Atualmente, o reservatório 
Guarapiranga é utilizado para aduzir à ETA do ABV (Alto da Boa Vista), que abastece as regiões Sul e Sudoeste 
da RMSP. Recebe as vazões do braço do rio Taquacetuba, através da elevatória de mesmo nome, que 
descarrega as vazões na várzea dos rios Parelheiros e Itaim, afluentes da represa Guarapiranga. O reservatório 
do Guarapiranga, no rio Guarapiranga controla uma área de drenagem de 631km², a sua capacidade de 
armazenamento útil é de 180hm³ . (FUSP, 2002). 

Na sub-região Juqueri-Cantareira estão os reservatórios Juqueri (Paiva Castro) e Águas Claras. Estes 
reservatórios fazem parte do Sistema Cantareira, responsável pela transposição das águas do Alto Piracicaba 
para a bacia do Alto Tietê, principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Nos 
aproveitamentos do Sistema Cantareira (Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha) na bacia do Piracicaba a vazão 
natural média de longo termo é de 40,2m3/s, com a inclusão da bacia do rio Juqueri em Paiva Castro a vazão 
média de longo termo é de 44,8m3/s. A capacidade de armazenamento útil (volume útil) equivalente do 
Sistema Cantareira, incluindo Paiva Castro é de 988,02hm³. 

A sub-região Pinheiros-Pirapora é a região mais a jusante da bacia do Alto Tietê, onde se localiza a barragem 
de Rasgão. Esta região não é tão intensamente urbanizada quanto às suas vizinhas de montante mas, pela sua 
localização, no extremo jusante da bacia, acaba concentrando todos os efeitos de montante. 

O item 2.3 deste relatório, sobre as disponibilidades hídricas da Bacia do Alto Tietê, trata em maiores detalhes 
a questão das caracteristicas das obras citadas e dos seus efeitos nos regimes dos cursos de água da região. 

2.2.2 GEOLOGIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ 

A análise apresentada a seguir se refere aos processos geológicos mais marcantes que ocorreram na área da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê ressaltando a influência que os mesmos exerceram na modelagem do relevo 
e, consequentemente, no comportamento hidráulico-hidrológico da bacia. 

A fim de também possibilitar uma análise mais abrangente das condições físicas e morfológicas da área, 
efetuou-se a caracterização e algumas avaliações paramétricas das feições geomorfológicas mais significativas 
por ela apresentadas. 

A análise é inicialmente feita considerando-se a bacia hidrográfica integralmente. Após esta avaliação geral 
são ressaltadas as características geológico-geomorfológicas mais significativas de cada uma das Sub-Regiões 
Hidrográficas consideradas no estudo geral. 
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Figura 2.2.1 - Sub-Regiões Hidrográficas  
e Geologia da Bacia do Alto Tietê 
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A EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DA BACIA E O CONDICIONAMENTO FISIOGRÁFICO 

O conhecimento e compreensão do arcabouço geológico da região da Serra do Mar, onde se implanta a bacia 
hidrográfica do Alto Tietê, são fundamentais para o melhor entendimento das características fisiográficas que 
governam o escoamento hidráulico da bacia e, portanto do seu comportamento hidrológico.  

Inicialmente há que se destacar a grande heterogeneidade dos litotipos constituintes do embasamento 
rochoso, datado das fases Média e Superior da Era Proterozóica. O segundo aspecto, talvez mais marcante, 
refere-se à estruturação geológica dessas rochas submetidas, já desde a sua origem, a processos tectônicos 
de grande amplitude. Mesmo em era geológica bem mais recente – no Cenozóico – ocorreram importantes 
reativações destes processos e que se somaram aos eventos tectônicos anteriores, mas que se tornaram 
fundamentais para o condicionamento da conformação fisiográfica da bacia. 

Em síntese, as rochas existentes, originalmente de natureza sedimentar, foram submetidas, por tensões 
compressivas, a vários ciclos de dobramentos. Nestes processos, aos quais se somaram, mesmo tardiamente, 
no final do Proterozóico, injeções de magmas de natureza principalmente granítica, aquelas massas rochosas 
iniciais tiveram suas características petrográficas originais profundamente modificadas, transformando-se em 
rochas metamórficas, como xistos, filitos, quartzitos e migmatitos. Concomitantemente, ou pouco após tais 
processos, ocorreram numerosos e extensos falhamentos do tipo transcorrente, os quais consistem na 
mobilização horizontal dos maciços rochosos devido à ação de grandes esforços que causam sua ruptura. Com 
tal tipo de falhamento a mobilização das massas rochosas se dá horizontalmente, ao longo de planos 
subverticais de grande extensão. Ressalte-se que os planos ao longo dos quais ocorreram esses cisalhamentos 
se orientavam predominantemente segundo NE, direção esta praticamente coincidente com a orientação 
predominante já apresentada pelas foliações do complexo rochoso metamórfico recém constituído, como sua 
xistosidade e bandeamentos, por exemplo.  

Quanto às reativações dos processos tectônicos, ocorridas na Era Cenozóica, tão importantes para a atual 
estruturação da Bacia do Alto Tietê, relacionam-se elas com a subsidência e o soerguimento de massas 
rochosas, causadas pelo arqueamento, ou elevação, da crosta terrestre (Reativação Wealdeniana). Com isto, 
os antigos planos dos cisalhamentos transcorrentes ocorridos durante o Proterozóico, por já se constituírem 
nas regiões mais frágeis dos maciços rochosos, foram reativados. Agora, porém, os blocos rochosos passaram 
a se mobilizar verticalmente, por meio de cisalhamentos classificados como falhas normais e dando origem 
aos denominados “rifts”, que são vales alongados que sofreram depressão entre dois conjuntos de falhas. Os 
blocos rochosos têm conformação alongada, também segundo a direção geral E-NE – W-SW, apresentando-se 
escalonados e basculados no sentido N-NW. Como peculiaridade observa-se que os desnivelamentos 
ocorreram sempre de modo a abater os blocos situados nos setores SE das falhas. A faixa de “rifts” estende-
se, na Serra do Mar, paralelamente à linha de costa, por quase 1.000km com ocorrências marcantes desde o 
estado do Paraná, até o Rio de Janeiro. Os fenômenos de soerguimento e abatimento tiveram como 
consequência a incidência de outros processos geológicos importantes, como intrusões de magmas e 
intensificação de processos erosivos. 

Como conclusão, destaca-se o fato de que devido à magnitude e sucessão dos eventos geológicos ocorridos, 
em particular a última reativação tectônica cenozóica, a conformação fisiográfica, além de outras feições 
geomorfológicas da bacia hidrográfica do Alto Tietê, foram fortemente influenciadas sendo a elas 
condicionadas. Entre tais efeitos destaca-se, inicialmente, a própria morfologia da bacia hidrográfica, que é 
nitidamente longilínea e orientada segundo E-NE, com seu eixo maior medindo cerca de 130km de extensão e 
o eixo menor variando entre 20 e 80km. A direção geral ENE-WSW, que é a direção ao longo da qual as rochas 
são também estruturadas e ao longo da qual ocorreram os dobramentos, os cisalhamentos e, mais 
recentemente, as mobilizações verticais dos blocos rochosos, passou a se constituir num forte condicionante 
morfológico da bacia, ressaltando-se o fato de ser esta a orientação preferencial da drenagem. Também em 
decorrência da ação do conjunto de fatores geotectônicos resultaram, na bacia, feições geomorfológicas e 
conformações fisiográficas particularizadas, agora atenuadas devido ao processo denudacional que vem 
atuando. Mencionam-se, por exemplo, a elevada densidade da drenagem, os entalhamentos de vales, 
ombreiras íngremes, mormente nas áreas de cabeceiras, conformações particularizadas das seções 
transversais dos vales, descontinuidade das linhas de drenagem em consequência de processos de captura 
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fluvial, citando-se também alteração do padrão de drenagem ao longo de um mesmo curso d’água. Uma 
análise mais detalhada do relevo da área é feita no subitem “Caracterização Geomorfológica”, adiante. 

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA 

Quanto às rochas constituintes da bacia tem-se predominantemente, formando o substrato e aflorando nas 
áreas de cabeceira da bacia, litotipos metamórficos diversos, como gnaisses, xistos, filitos, quartzitos, 
anfibolitos e metacarbonatos. Mencionam-se também ocorrências bastante comuns de milonitos, que são 
rochas pré-existentes que foram trituradas e esmagadas pela ação dos tectonismos. Também fazendo parte 
integrante do embasamento, porém relacionados a processos de intrusões magmáticas, incluem-se rochas 
ígneas intrusivas, em sua maioria de natureza granitóide (por exemplo, granitos, adamelitos e granodioritos). 
São também descritas intrusões pegmatíticas, para fins de classificação e datação, estes diversos litotipos 
estão agrupados em conjuntos lito-estratigráficos dentre os quais se destacam, principalmente, os Grupos São 
Roque e Açungui (englobando os Complexos Pilar e Embu), além das denominadas Suítes Graníticas Sin e Pós 
Tectônicas, citando-se como exemplo o Fácies Cantareira. 

A intensa mobilização vertical das massas rochosas, ocorrida no tectonismo cenozóico, resultou na formação 
de grandes depressões e numa topografia extremamente irregular a qual, durante o Período Terciário, passou 
a ser preenchida, regularizada e recoberta por intensa sedimentação fluvial. O material sedimentar provinha 
dos produtos intemperizados da bacia, muito desenvolvidos pela intensa meteorização decorrente da ação de 
climas quentes e úmidos que atuavam sobre as rochas constituintes. A liberação dos detritos se dava pela 
ação de chuvas torrenciais, incluindo prováveis corridas de lama, tendo o transporte dos detritos sido 
efetuado, conforme assinalado, por via fluvial. As deposições eram feitas sob a forma de leques aluviais e em 
planícies aluviais de rios entrelaçados, ou de rios meandrantes; ocorreram também, localmente, fases 
lacustres de deposição. 

O pacote sedimentar tornou-se espesso, provavelmente com mais de duas centenas de metros, estendendo-
se por toda a cidade de São Paulo: na direção E – W por cerca de 75km alcançando, a leste, mesmo que de 
forma descontínua, as regiões de Salesópolis e Biritiba-Mirim; na direção N - S por 25km. Conforma a região 
com colinas e morros baixos e constitui as vertentes do trecho paulistano do rio Tietê e de seus tributários. 
Localmente e de forma circunscrita, como em Arujá, Itaquaquecetuba e Osasco, profundas depressões 
tectônicas ali existentes foram preenchidas por estes sedimentos terciários. Muitas delas vêm sendo 
exploradas por meio de grandes cavas para obtenção de materiais granulares de construção. 

Litologicamente, os depósitos terciários são formados pela sucessão alternada de camadas descontínuas e de 
lentes, constituídas genericamente por argilas siltosas e areias diversas, podendo também conter cascalhos 
em sua composição.  

Litoestratigraficamente, este conjunto de sedimentos é reunido sob a denominação de Grupo Taubaté, o qual 
é subdividido, da base para o topo, nas Formações Resende, Tremembé e São Paulo, cada uma delas com 
condições deposicionais próprias. Há ainda uma quarta Formação, Itaquaquecetuba, depositada 
discordantemente sobre aquelas, portanto de idade posterior.  

Por erosão deste pacote sedimentar as rochas do Embasamento, sotopostas, estão sendo expostas, sendo o 
processo de denudação mais evidente nas porções média e alta da bacia hidrográfica. Citam-se, por exemplo, 
as ocorrências terciárias já citadas a montante de Mogi das Cruzes que se constituem em verdadeiros 
testemunhos de erosão. Convém mencionar o fato de que as reativações tectônicas cenozóicas prosseguiram, 
durante o Período Terciário, com soerguimentos e afundamentos dos blocos cristalinos basais afetando assim 
o próprio pacote sedimentar terciário depositado por sobre eles. Dada a extrema variabilidade da topografia 
da base e os processos erosivos que vem rebaixando o topo, torna-se muito difícil a determinação precisa da 
espessura total dos depósitos terciários. 

Finalmente, constituindo e recobrindo as extensas planícies de inundação do rio Tietê e de seus principais 
tributários, ou sob a forma de cordões que se estendem ao longo dos fundos dos vales dos cursos menos 
caudalosos, ocorrem os sedimentos aluviais, quaternários. 
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Apesar do mascaramento propiciado pela urbanização pode-se observar que as planícies de inundação do rio 
Tietê e dos trechos finais de diversos de seus tributários, com destaque para os rios Pinheiros, Tamanduateí, 
Baquirivu-Guaçu, Taiaçupeba / Jundiaí e Paraitinga, são muito amplas podendo as seções transversais 
alcançar vários quilômetros de largura. Nas planícies mais amplas, os cursos d’água são muito meandrados, 
denotando intensa contribuição de sedimentos pela bacia hidrográfica, fato associado às baixas velocidades 
do escoamento em virtude das baixas declividades do terreno. Ressaltam-se as conformações meandradas do 
rio Tietê, atualmente ainda presentes a montante da Penha, e nas condições originais do rio na cidade de São 
Paulo, na do rio Pinheiros e do rio Tamanduateí, anteriormente à retificação e canalização destes cursos. 

Nas planícies mais amplas, os sedimentos aluviais têm espessuras da ordem de 6 a 8m, enquanto que 
naquelas de menor expressão as espessuras se restringem de 2 a 4m, ou até menos. São geralmente 
constituídos por camadas e lentes de cascalhos, na base, sucedidas por argilas moles e areias diversas. 
Ocorrem, portanto recobrindo os sedimentos terciários ou as rochas e solos do Embasamento. 

Não se pode deixar de mencionar, finalmente, um material de origem não propriamente geológica, mas de 
ocorrência generalizada recobrindo principalmente os aluviões nos fundos de vale.  

Trata-se dos aterros, também denominados de depósitos tecnogênicos, lançados artificialmente para fins de 
alteamento de superfícies inundáveis ou para fins de regularização topográfica dessas áreas. Resultam, 
geralmente, de bota-foras de obras de escavações e, em decorrência, possuem uma constituição 
extremamente variada de solos e rochas e até mesmo de lixo. Os aterros são também muito comuns no 
recobrimento dos solos de encostas de topografia menos íngreme, mormente em áreas urbanas. 

CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

Com base no Mapeamento Geomorfológico do Estado de São Paulo, a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê se 
constitui, em quase sua totalidade, por três Unidades de Relevo Regional: a Unidade denominada Planalto 
Paulistano / Alto Tietê, a Unidade Planalto de São Paulo e a Unidade das Planícies Fluviais.  

Ocorre também uma quarta Unidade de Relevo Regional, restrita, porém, à sub-bacia do rio Juqueri, situada 
na porção de jusante da área em estudo: trata-se da Unidade denominada Planalto de Jundiaí. 

A Unidade Planalto Paulistano / Alto Tietê tem ocorrência predominante e integra, como todas as demais, o 
compartimento Planalto Atlântico, pertencente à Unidade Morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico. É 
condicionada a áreas de constituição cristalina e teve sua gênese vinculada à sucessão de eventos 
geotectônicos ocorridos durante o Proterozóico e reativados durante o Cenozóico, acima já descritos. 
Ressalta-se aqui novamente que a reativação cretácea foi marcante para a região, pois produziu escarpas 
acentuadas como as Serras do Mar e da Mantiqueira, além dos diversos “rifts”, que são vales profundos.  

Esta unidade morfológica, atualmente sob a ação de processos erosivos generalizados de denudação, 
caracteriza-se pela configuração de morros médios e altos de topos convexos, com altimetria 
predominantemente compreendida entre 800 e 1.000m, e declividades entre 10% e 20%. Destaca-se a 
presença de três serras que atingem altitudes compreendidas entre 1.000 e 1.150m: Itapeti, Cantareira e 
Itaqui.  

O padrão da drenagem é do tipo dendrítico, comumente controlada pelos lineamentos estruturais das rochas. 

Pedologicamente, tendo em vista os litotipos geradores, em que predominam xistos, migmatitos e granitos, 
são do tipo podzólico Vermelho-Amarelo e Cambissolos. 

Conforme será visto mais adiante, os parâmetros que envolvem as formas de dissecação, representados pelo 
entalhamento dos vales e pela densidade de drenagem, classificam a área como possuindo nível de 
fragilidade potencial médio. A conclusão é a de que esta Unidade está sujeita a fortes atividades erosivas, 
envolvendo movimentos de massa e erosões lineares em voçorocas. 

A segunda Unidade de Relevo Regional identificada na bacia é o denominado Planalto de São Paulo, restrito 
às áreas de ocorrência de sedimentos terciários e abrange grande parte da Região Metropolitana. 
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As formas de relevo apresentadas também indicam a atividade de processos denudacionais, com formas de 
relevo de colinas e de patamares aplanados. 

Os vales apresentam-se em suas cabeceiras bastante entalhados, sendo o processo menos intenso nos 
patamares.  

Altimetricamente, os patamares aplanados se situam no entorno de 740m e as colinas entre 760m e 800m. 

As vertentes das colinas apresentam declividades variando entre 20% e 30%. 

Os solos são predominantemente Latossolos Vermelho-Amarelos e Vermelho Escuros. 

Constituindo a Unidade de Relevo Regional das Planícies Fluviais citam-se as áreas situadas ao longo do rio 
Tietê e de seus principais afluentes. 

Conforme já mencionado, constituem-se por sedimentos aluviais, apresentando as planícies declividades 
inferiores a 2%. 

Em São Paulo estão altimetricamente situadas entre as cotas 720-730m. 

Pedologicamente são constituídas por solos Glei Húmico e Pouco Húmico. 

A constituição predominantemente arenosa, as constantes inundações e as oscilações do lençol freático, 
geralmente elevado, conferem à região um elevado potencial de fragilidade, significando alta erodibilidade 
destes terrenos.  

Finalmente, menciona-se a Unidade Planalto de Jundiaí, que conforme já assinalado, está restrita, na área da 
Bacia do Alto Tietê, apenas à bacia do rio Juqueri. Os modelados dominantes são de colinas e morros baixos, 
de topos convexos, com declividades das vertentes de 30-40%. A altimetria dominante situa-se entre 800 a 
900 metros. A drenagem é do tipo dendrítica.  

Predomina também, na área, processo denudacional. Será visto adiante que a região possui elevada 
densidade de drenagem e entalhamento do vales. Os parâmetros indicam que o nível de fragilidade potencial 
do terreno é considerado alto estando a área sujeita a ocorrência de movimentos de massas, com 
desenvolvimento de processos erosivos do tipo linear. 

Dentre as propriedades que caracterizam geomorfologicamente uma região quanto à fragilidade à erosão por 
ela apresentada cita-se o denominado Grau de Dissecação do Relevo, constituindo-se básicos para a sua 
definição numa dada área os parâmetros Dimensões Interfluviais Médias e Grau de Entalhamento dos Vales.  

Cada um destes parâmetros se constitui por 5 Classes, a saber: 

Dimensões Interfluviais - Muito Pequena (< 250m) 
- Pequena (250 a 750m) 
- Média (750 a 1.350m) 
- Grande (1.350 a 3.750m) 

- Muito Grande (> 3.750m) 

Graus de Entalhamento dos Vales - Muito Fraco (< 20m) 
- Fraco (20 a 40m) 
- Médio (40 a 80m) 

- Forte (80 a 160m) 
- Muito Forte (160m) 
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Tendo em vista as grandes dimensões da área da Bacia do Alto Tietê, serão apresentadas adiante, no item 
“Caracterização Geológico-Geomorfológica das Sub-Regiões Hidrográficas”, as avaliações destes importantes 
parâmetros elaboradas para o entorno destas áreas, tomando-se por base o “Mapeamento Geomorfológico 
do Estado de São Paulo”, já referido. 

2.2.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICA DAS SUB-REGIÕES HIDROGRÁFICAS 

É feita a seguir uma caracterização sucinta das principais características geológico-geomorfológicas 
apresentadas por cada uma das Sub-Regiões Hidrográficas consideradas.  

SUB- REGIÃO CABECEIRAS 

Esta Sub-Região abrange toda a bacia hidrográfica do rio Tietê em seu trecho a montante da barragem da 
Penha. 

Os três grupos litológicos principais mencionados anteriormente ocorrem nesta área: as rochas cristalinas 
proterozóicas, os sedimentos terciários da bacia de São Paulo e os sedimentos aluviais quaternários. 

As rochas cristalinas são representadas dominantemente pelas rochas granitóides advindas das intrusões 
magmáticas, seguidas pelas rochas de origem metamórfica, com destaque aos gnaisses e micaxistos e, em 
menor proporção, por micaxistos, quartzitos, filitos e anfibolitos. As rochas metamórficas são fortemente 
estruturadas, tanto pelas lineações peculiares destes litotipos, como pelos sistemas de fraturas decorrentes 
dos esforços aplicados, e que geraram rupturas com ou sem cisalhamentos. Tanto estas estruturas, como os 
contatos entre os diversos litotipos, apresentam marcante orientação segundo as direções gerais NE e ENE. 

Os sedimentos terciários do Grupo Taubaté representados pelas diversas modalidades texturais 
características das Formações Resende e São Paulo estão restritos ao setor NW da Sub-Região, mais 
especificamente às vertentes N e S do trecho extremo de jusante do rio Tietê, entre a barragem da Penha e 
Itaquaquecetuba. Há também ocorrências mais restritas, situadas no entorno dos reservatórios de 
Taiaçupeba e Jundiaí. 

Os sedimentos aluviais apresentam-se constituindo as amplas várzeas, tanto do rio Tietê, desde jusante da 
barragem de Ponte Nova até a barragem da Penha, como de diversos de seus tributários, destacando-se os 
rios Baquirivu-Guaçu e o conjunto Taiaçupeba / Jundiaí. São também importantes as ocorrências aluviais dos 
tributários Guaió / Itaim, Botujuru e Paraitinga. 

Em termos estruturais ressalta-se, a orientação das diversas lineações ocorrentes, ressaltando-se importantes 
falhamentos transcorrentes abrangendo esta Sub-Região em toda sua extensão. Por sua escala regional 
destacam-se as falhas de Taxaquara (em parte da área), de Cubatão e de Natividade. Delimitando a borda Sul 
ocorre também um falhamento marcante designado Bairro Alto. 

Para fins de avaliação do Grau de Dissecação do Relevo mencionam-se as Dimensões Interfluviais Médias, 
com predominância da Classe Pequena (entre 250 e 750m), e o Grau de Entalhamento Médio dos Vales, 
variando entre Muito Fraco (< 20m) e Fraco (de 20 a 40m). 

SUB-REGIÃO PENHA - PINHEIROS 

Com exceção do setor Norte, em toda sua extensão, correspondendo à Serra da Cantareira, e de pequena 
área à SW, esta Sub-Região é dominantemente constituída pelos sedimentos terciários do Grupo Taubaté. A 
Serra da Cantareira tem constituição dominantemente granítica. 

Nos sedimentos terciários puderam ter mapeadas duas das suas Formações mais extensas; isto foi possível 
em razão da topografia desta área ter sido modelada sob a forma de colinas que propiciam a visualização de 
afloramentos. De modo geral, a Formação Resende constitui a base destas colinas e a Formação São Paulo o 
topo e as cristas deste relevo. Desta forma, em setores submetidos a processos erosivos, como as vertentes 
dos vales e os talvegues dos rios mais encaixados, a Formação São Paulo inexiste, aflorando a Formação 
Resende.  
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Os projetos e as obras envolvendo o aprofundamento de rios, como o Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, 
Aricanduva, Cabuçu e outros, demonstraram que abaixo dos sedimentos terciários, quando estes estão 
presentes, há rochas e solos de alteração do Embasamento Cristalino, o qual se constitui, portanto num 
maciço único mesmo que com suas variações litológicas; as descontinuidades do maciço decorrem de 
processos geotectônicos, principalmente falhamentos, resultando na subsidência variável dos blocos 
rochosos.  

De fato, grandes falhamentos transcorrentes como Taxaquara e Caucáia atingem esta Sub-Região, 
provenientes de oeste, prosseguindo juntos, para leste, por baixo do talvegue do rio Tietê. Em local situado 
pouco a montante, entre o Mandaqui e a Penha, esses falhamentos se subdividem em outras estruturas de 
cisalhamento transcorrente, que prosseguem com as denominações de falhas do Mandaqui, de Jaguari, de 
Buquira e outras; o próprio falhamento de Taxaquara tem continuidade para leste e atravessa um pequeno 
setor ao norte da Sub-Região das Cabeceiras. Daí ele prossegue, além da borda Norte desta Sub-Região, 
dirigindo-se para o Estado do Rio de Janeiro. 

Desta forma o Embasamento se apresenta, sob a várzea do rio Tietê, com um relevo subterrâneo 
extremamente irregular. As concavidades e subsidências das rochas cristalinas foram preenchidas pelos 
sedimentos terciários, podendo os mesmos atingir localmente, nos grandes abatimentos sofridos pelo 
Embasamento, espessuras consideráveis de muitas dezenas, ou mesmo centenas de metros. As ocorrências 
pontuais do Embasamento em meio às várzeas ou em áreas de domínio terciário correspondem ao 
afloramento das cristas deste relevo tão acidentado. 

Litologicamente esta Sub-Região apresenta, ainda, uma outra unidade litológica importante: trata-se dos 
sedimentos aluviais constituindo e recobrindo as várzeas dos rios. Destacam-se, por suas extensões, as 
várzeas dos rios Tietê e Pinheiros e, secundariamente, dos rios Tamanduateí, Aricanduva e Cabuçu de Cima. 

Já foi mencionado o fato de que estes rios tinham originalmente seus traçados intensamente meandrados em 
decorrência das baixas declividades de suas várzeas. Em decorrência do processo de urbanização de São Paulo 
a maioria destes rios. As inúmeras obras de retificação envolveram, para fins de regularização do terreno, o 
preenchimento das antigas calhas, com 5-6m de profundidade e ao longo de muitos quilômetros, com aterros 
os mais diversos, desde sedimentos das próprias várzeas até bota-foras de várias origens.  

Quanto ao Grau de Dissecação do Relevo, considerando-se que a região se constitui por litotipos cristalinos e 
sedimentares, têm-se dois grupos de valores; Para as áreas cristalinas os parâmetros são: Distâncias 
Interfluviais Médias predominando a Classe Pequena (250 a 750m). O Grau de Entalhamento da Classe há 
também uma Classe predominante: é o Médio (40 a 80m).  

Em áreas de constituição terciária: para as Distâncias Interfluviais predomina a Classe Média (750 a 1350m); o 
Grau de Entalhamento dos Vales varia entre as Classes Muito Fraco (< 20m) e Fraco (20 a 40m). 

SUB-REGIÃO JUQUERI -CANTAREIRA 

A constituição geológica da bacia do rio Juqueri é bastante complexa, tanto quanto aos litotipos ocorrentes, 
como quanto às feições estruturais por eles apresentadas. 

Quanto às rochas ocorrentes, mencionam-se como dominantes as de natureza metamórfica, pertencentes ao 
Grupo São Roque, datado do Proterozóico Superior. Ocorrem na área, além de micaxistos e filitos, que 
predominam, anfibolitos, metabasitos, metarenitos, metacarbonatos, quartzitos e outras, de menor 
expressão territorial, como gnaisses e migmatitos. 

Cita-se também, como muito importante, a ocorrência de maciços magmáticos intrusivos granito - 
granodioríticos, pertencentes ao Fácies Cantareira. Estas massas abrangem dimensões territoriais de 
diferentes magnitudes, uma delas constituindo a Serra da Cantareira. 

Há ocorrências pontuais, principalmente no entorno de Franco da Rocha, de sedimentos terciários da Bacia de 
São Paulo. Trata-se muito provavelmente de testemunhos do processo erosivo a que estes depósitos foram 
submetidos. 
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Finalmente, mencionam-se sedimentos aluviais do Quaternário constituindo depósitos de várzeas, com forma 
de cordões muito estreitos, que acompanham os principais rios da malha hidrográfica. As seções são de 
pequena extensão, com larguras máximas de algumas poucas dezenas de metros, portanto de pequena 
expressão territorial ou geológico-geotécnica e denotando baixa tendência de sedimentação na bacia. 

Estruturalmente, ressalta-se a presença de lineações inerentes às próprias rochas e aos sistemas de fraturas, 
além de dois falhamentos muito importantes, de natureza transcorrente e de âmbito regional. Foram aí 
mapeados os falhamentos de Taxaquara e de Jundiuvira orientados segundo a direção geral SW-NE. Ressalta-
se o forte controle estrutural exercido pelos elementos estruturais das rochas sobre a drenagem regional. 

Para a avaliação do Grau de Dissecação: Dimensões Interfluviais variando entre a Classe Pequena (250 a 
750m) e a Grande (1.350 a 3.750m); Grau de Entalhamento dos Vales variando entre Fraco (20 a 40m) e Forte 
(80 a 160m). 

SUB-REGIÃO PINHEIROS - PIRAPORA 

Correspondendo à sub-bacia do rio Tietê em seu trecho final de jusante, a Sub-Região Pinheiros-Pirapora 
apresenta-se dominantemente constituída por rochas do Embasamento Cristalino. O setor centro-sul da área, 
situado ao sul de Santana do Parnaíba, apresenta predominância de rochas granitóides, enquanto que o setor 
centro-norte é constituído por rochas metamórficas, com predomínio de filitos e pequenas intercalações de 
quartzitos, anfibolitos e raros metacarbonatos. 

Quanto aos sedimentos terciários, além dos raros afloramentos, com dimensões pontuais, mas que podem 
ser visualizados no Mapa Geológico, menciona-se também o mesmo litotipo constituindo parte do talvegue 
do canal do rio Tietê, de forma quase contínua, ocorrendo desde a foz do rio Pinheiros até cerca de 8km a 
jusante. Destaque-se o fato de que os sedimentos terciários são abundantes na região de Osasco, em trecho 
correspondente à vertente Sul do rio Tietê. Todas estas ocorrências se referem a testemunhos da erosão a 
que os sedimentos vem sendo submetidos. 

Os sedimentos aluviais são mais notáveis nas várzeas do rio Tietê, no trecho compreendido entre a foz do rio 
Pinheiros e a foz do rio Cotia, por cerca de 15km de extensão. Neste trecho as seções transversais aluviais 
atingem larguras da ordem de uma centena de metros. Afora isto, eles restringem-se a estreitos cordões 
apenas que recobrem os fundos de vale, com larguras de poucos metros e espessuras variando de 0,5 a 2m. 

As rochas são fortemente afetadas por estruturas, tanto as inerentes aos litotipos metamórficos ocorrentes, 
como as de origem geotectônica. A região de Pirapora do Bom Jesus é marcada pela presença de diversos 
falhamentos importantes, destacando-se as falhas de Jundiuvira, de Taxaquara e a de Pirapora, todas de 
escalas regionais e que cruzam a Sub-Região segundo as direções gerais E-W a NE-SW. 

O Grau de Dissecação do Terreno é avaliado por Distâncias Interfluviais com Classes variando desde Muito 
Pequena (<250m) até Média (750 a 1.350m) e pelo Grau de Entalhamento, com predomínio da Classe Fraco 
(20 a 40m).  

SUB-REGIÃO COTIA - GUARAPIRANGA 

Como a anterior, esta Sub-Região constitui-se quase que integralmente por rochas cristalinas do 
Embasamento, com exceção de pequenas áreas situadas nas vertentes do rio Embu-Guaçu e no topo do 
divisor de águas entre as represas de Guarapiranga e Billings, constituídas por sedimentos terciários. 

As rochas cristalinas são predominantemente representadas pelos litotipos granitóides; no setor sul da Sub-
Região, entretanto, a constituição é de rochas metamórficas, representadas principalmente por micaxistos. 
Ocorrências de outras rochas metamórficas são insignificantes.  

Mencionam-se ainda os sedimentos aluviais quaternários, sendo que os depósitos mais significativos são 
restritos aos vales dos rios Embu-Guaçu e Santa Rita, formadores do reservatório Guarapiranga em sua 
vertente Sul. 
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Estruturalmente, além das lineações inerentes aos micaxistos, menciona-se que esta sub-região é 
atravessada, segundo a mesma direção geral SW-NE, pela falha de Caucaia, que tem continuidade por sob os 
sedimentos terciários de São Paulo, na Sub-Região Penha-Pinheiros, sob a qual se funde ao falhamento de 
Taxaquara, conforme já mencionado. Os contatos litológicos orientam-se predominantemente segundo a 
direção SSW-NNE.  

As Dimensões Interfluviais variam entre as Classes Muito Pequena (< 250m) e Pequena (250 a 750m) sendo o 
Grau de Entalhamento predominante da Classe Fraco (de 20 a 40m). 

SUB-REGIÃO BILLINGS - TAMANDUATEÍ 

Nesta Sub-Região, apesar de suas dimensões relativamente reduzidas, ocorre grande diversidade litológica 
com ocorrências dos principais litotipos do Embasamento Cristalino, ocorrendo também sedimentos 
terciários, além de depósitos aluviais, apesar da área abranger os setores altos e médios das diversas bacias 
hidrográficas que engloba. 

O Embasamento Cristalino é representado tanto por rochas ígneas, como por diversos dos litotipos 
metamórficos. As rochas ígneas, de natureza granítica, ocorrem em diversos corpos intrusivos distribuídos 
pela área, aparentemente independentes entre si; os litotipos metamórficos são dominantemente 
representados pelos micaxistos, seguidos pelos gnaisses, quartzitos e, de forma mais restrita, por anfibolitos. 

Os sedimentos terciários, mapeados como pertencentes à Formação Resende, e sugerindo tratarem-se de 
testemunhos de erosão, estão presentes, constituindo as vertentes da bacia do Médio Tamanduateí, no setor 
norte da Sub-Região, e em áreas restritas da vertente oeste do rio Grande, principal formador da represa 
Billings. 

Quanto aos depósitos aluviais deve ser ressaltado que esta área abrange, em quase sua totalidade, as 
nascentes e os trechos altos das bacias hidrográficas do rio Tamanduateí e da represa Billings. Mesmo assim 
há depósitos relativamente bem desenvolvidos no rio Tamanduateí e nos ribeirões dos Couros e dos Meninos, 
seus tributários. 

Estruturalmente, além das lineações inerentes aos litotipos metamórficos, aqui igualmente orientadas 
segundo a direção geral SW-NE, não são descritas feições estruturais maiores, mencionando-se tão somente a 
presença dos sistemas de fraturas comuns nas demais Sub-Regiões. 

Por abranger áreas de constituição Cristalina e Terciária, devem ser consideradas as duas condições para a 
avaliação do Grau de Dissecação: nas áreas Cristalinas as Dimensões Interfluviais variam entre Muito Pequena 
(< 250m) e Pequena (250 a 750m); o Grau de Entalhamento dos Vales varia desde Muito Fraco (<20m) a Fraco 
(20 a 40m). 

Nas áreas de constituição terciária predomina a Classe Média (750 a 1.350m) para as Distâncias Interfluviais, 
sendo o Grau de Entalhamento Fraco (20 a 40m). 

PROPRIEDADES HIDROLÓGICAS DOS SOLOS 

O comportamento hidrológico dos solos, quanto à sua maior ou menor capacidade de infiltração ou de 
escoamento superficial das águas de chuva depende, além dos gradientes do relevo também, e 
determinantemente, da própria constituição pedológica. Esta, por sua vez, depende da natureza das rochas 
que geraram esses solos. Estudos efetuados na bacia permitiram classificar os solos ali ocorrentes, nas classes 
hidrológicas estabelecidas de acordo com os critérios do USSCS – United States Soil Conservation Service. Este 
trabalho procurou também quantificar tais ocorrências, ressaltando o fato que os solos se constituem na 
realidade em misturas, em várias proporções, das diferentes classes determinantes do comportamento 
hidrológico dos solos. 

Destaca-se inicialmente, ao se focar os solos derivados do intemperismo de rochas cristalinas, a extrema 
variabilidade ocorrente. Assim, ao se considerar os solos decorrentes da meteorização de xistos e de filitos, 
mais argilosos, os mesmos seriam classificados, de acordo com o critério do SCS, como predominantemente 
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pertencentes aos grupos C e D, portanto com elevados índices de escoamento superficial. Quanto aos solos 
derivados de gnaisses e migmatitos, por serem pouco mais arenosos, além de também se enquadrarem 
nestes grupos C e D, podem também apresentar uma parcela ponderável do grupo hidrológico B, possuindo, 
portanto, um maior potencial de infiltração do que os anteriores. Em se tratando de solos derivados de 
granitos apesar das quatro classes estarem presentes, as classes A e B superam as classes C e D, dando-lhes 
assim melhores condições de infiltração do que os exemplos acima citados.  

Quanto aos solos derivados dos sedimentos terciários, em se tratando dos horizontes silto-argilosos, 
predominantes, os teores das classes hidrológicas C e D são elevados. Assim, nas áreas de ocorrência de 
litotipos terciários o potencial de escoamento superficial deve ser considerado elevado. 

Quanto aos sedimentos aluviais, podem apresentar teores praticamente similares das classes B, C e D, 
permitindo assim infiltração das águas, limitadamente, até que seja atingida a sua saturação. 

2.2.4 BIODIVERSIDADE DA BACIA DO ALTO TIETÊ 

A Mata Atlântica que era originalmente um extenso manto luxuriante de floresta que cobria grande parte do 
Estado de São Paulo é, na realidade, um bioma com ecossistemas diversificados, compreendendo um sistema 
atlântico de vegetação, um mosaico rico em diversidade de espécies e endemismos, isto é, espécies que só 
ocorrem nesse bioma. Esse sistema natural diverso e rico em espécies e nichos ecológicos evoluiu de maneira 
a se tornar extremamente frágil diante de interferências ambientais externas, justamente nas regiões onde os 
colonizadores começaram seus estabelecimentos. A Mata Atlântica hoje é, seguramente, o bioma do país 
mais influenciado pela ação do homem. 

INSERÇÃO DA BACIA DO ALTO TIETÊ NO CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO 

Há cerca de 100 milhões de anos, quando a América do Sul se separou da África, o estrato de rochas 
enrugadas deu origem às montanhas, que sofreram erosão pelas fortes chuvas da região durante longo 
período de tempo geológico, dando o aspecto de escarpas e penhascos de granito e gnaisses erodidos e 
montanhas e morros cobertos por florestas, que Ab'Saber (1970) chamou de mares de morros. 

As fitofisionomias, isto é, as diferentes unidades de paisagem formadas pela vegetação, variam de um lugar 
para outro em função de vários gradientes ambientais, incluindo diferenças topográficas e altitude. No topo 
dos morros e montanhas, por exemplo, a altura das árvores e a fitossociologia (o arranjo de espécies na 
comunidade) variam quando essas árvores são comparadas com ambientes mais baixos, onde o lençol d'água 
está próximo à superfície do solo.  

A riqueza de espécies de árvores da família das Mirtáceas, por exemplo, é uma das características da Mata 
Atlântica. O estrato da floresta úmida é habitado por grande número de plantas herbáceas e epífitas. Cerca de 
metade das plantas da região é endêmica do bioma, sendo a taxa de endemismo maior entre as plantas 
herbáceas e epífitas (Mori et al., 1981). Há registros de 458 espécies de plantas lenhosas em apenas um 
hectare de Mata Atlântica (MMA, 2000).  

Essa cadeia de arranjos de espécies em gradientes ambientais diversos forma diferentes hábitats naturais ou 
fisionomias, que recebem denominações variadas tais como floresta de terra baixa, floresta montana, floresta 
de altitude, tabuleiros, brejos etc. A floresta de ambiente montano, por exemplo, conta com dominância de 
árvores de porte de 20 a 30 metros de altura, tais como gonçalo-alves Astronium graveolens, ipê-amarelo 
Tabebuia serratifolia e jequitibá Lecythis lanceolata.  

O bioma Mata Atlântica está hoje subdividido em 12 ecorregiões que são definidas como "conjunto de 
comunidades naturais geograficamente distintas que compartilham a grande maioria de suas espécies, 
dinâmica ecológica, e condições ambientais similares, e cujas interações ecológicas são essenciais para a sua 
persistência a longo prazo" (MMA, 2000).  



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

28   
 

Os remanescentes do bioma estão mapeados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por 
organizações não-governamentais (ONGs) como a SOS Mata Atlântica, que produziu o "Atlas de Evolução dos 
Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados no Domínio da Mata Atlântica", além de monitorados 
pelo serviço florestal do Estado de São Paulo e pelo município da capital, que produziu o "Atlas Ambiental do 
Município de São Paulo". 

Esses hábitats naturais abrigam uma diversidade impressionante de animais, como é o caso dos 
invertebrados. Entre os insetos, só uma família de besouro (Cerambycidae) conta com cerca de 3.500 espécies 
na Mata Atlântica, e somente o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, que inclui a Floresta da Tijuca, conta 
com mais de 1.200 espécies dessa família. Isso ilustra a magnitude da diversidade biológica do bioma.  

Os vertebrados do bioma (mamíferos, aves, répteis e anfíbios – exceto peixes) são representados por 1.810 
espécies, que compreendem 7% de toda a diversidade desses grupos do mundo, e, desse número de espécies 
desses vertebrados, 389 são endêmicas (MMA, 2000). Contudo, devido à perda de hábitats, cerca de 10% das 
espécies de aves do bioma (perto de mil) estão sob alguma categoria de ameaça (cerca de 100 espécies) e, no 
caso dos mamíferos, essa taxa chega a 14% (38 espécies). Há 250 espécies de mamíferos na Mata Atlântica; 
dessas, 55 são endêmicas. Os anfíbios (sapos, rãs e pererecas) são representados por 310 espécies na Mata 
Atlântica, sendo que compreendem 65% das espécies de anfíbios conhecidas no Brasil. Já entre os répteis 
(lagartos, lagartixas, jacarés, tartarugas e jabutis), há 197 espécies no bioma que representam mais de 40% 
das espécies conhecidas do país.  

A região focal da Bacia do Alto Tietê está inserida nesse bioma Mata Atlântica, riquíssimo em biodiversidade, 
e compreende seus gradientes originais de ambientes topográficos e de altitudes, desde as cabeceiras, na 
Serra do Mar. Apresentam-se como: floresta ombrófila densa alto montana ou mata nebular, campos naturais 
(alto-montanos ou simplesmente campos), floresta ombrófila densa e rala de terras mais baixas de planalto, 
onde hoje está a cidade de São Paulo. Além disso, há formações de várzeas com brejos ao longo dos cursos 
d'água e outras fitofisionomias como floresta ombrófila densa sobre turfeira, nas outras sub-bacias (Cotia-
Guarapiranga, Juqueri-Cantareira, Billings-Tamanduateí e Jusante Pinheiros-Pirapora). A região onde hoje se 
insere a cidade de São Paulo apresentava-se originalmente coberta por vegetação de várzea, campos e 
florestas. 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO HUMANA E PERDA DA BIODIVERSIDADE 

A ocupação da região começou com a fundação da Vila Piratininga, há mais de 450 anos, quando o rio Tietê 
foi considerado pelos Jesuítas como o principal motivo para a instalação do povoado que deu origem à 
Grande São Paulo de hoje. Nesses primórdios da colonização, os índios da região já faziam amplo uso da 
biodiversidade, para sua subsistência: "Anchieta encontrou Nóbrega entregue ao afã de mudar o colégio, de 
São Vicente para o planalto. O local já estava escolhido. Ficava a dez léguas do mar... Ali o superior dos 
jesuítas vinha juntando as tribos esparsas da região... Nóbrega terá sido aconselhado pelos índios, bons 
conhecedores da região e inigualáveis rastreadores de boas condições de ambientes para se instalar. O local 
era uma elevação, na confluência de dois rios... Um dos rios, o Anhangabaú, limitava-a no lado mais voltado 
para noroeste, o outro, o Tamanduateí, no lado nordeste, formando ambos um V... A pouca distância, 
divisava-se o rio Anhembi, ou Anhambi, ou Tietê, como seria chamado mais tarde, onde desembocava o 
Tamanduateí." (Toledo, 2003). 

De fato, a pesca de subsistência sempre esteve associada aos povos que se instalaram às margens do rio 
Tietê, como relata o Padre José de Anchieta em uma de suas cartas, em meados do Século XVI, descrevendo 
as chuvas que ocorriam na região em época de enchente do rio, formando poças ou áreas inundadas 
adjacentes: “...nessa ocasião sai do leito do rio uma grande multidão de peixes, e se deixam apanhar com 
muita facilidade”. Esses relatos são feitos no estudo de Janes Jorge sobre a pesca na cidade de São Paulo 
entre 1890 e 1940, consultando outras fontes como "Centenário da Descoberta do Brasil" de 1900 (Jorge, 
2007). Nessas poças adjacentes ao rio, os peixes que não eram recolhidos pelos índios ou colonos, no início da 
colonização, quando essas poças secavam os peixes morriam e ficavam expostos secos; daí provavelmente o 
nome Piratininga, para denominar a região: pira=peixe, tininga=seco. 
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Em 1901, com a construção da Represa Guarapiranga e posteriormente da Represa Billings, formadas para a 
geração de energia elétrica e abastecimento público, extensas regiões cobertas por vegetação nativa foram 
ocupadas pelos dois reservatórios. Em meados do século XIX, com a expansão da cultura cafeeira, a maior 
parte da cobertura florestal foi devastada, desde a Serra da Cantareira até os limites da Serra do Mar 
(Mantovani, 2000). 

Em 1910, o naturalista Rodolpho Ihering presenciou a mesma modalidade de pesca relatada por Anchieta, 
quando moradores das “várzeas alagadas do rio Tamanduateí, entre as estações de Ipiranga e São Caetano”, 
cercavam os peixes que haviam saído do rio para os campos alagados para desovar. “Esbarrando contra as 
redes e tapumes, não podiam as tabaranas voltar ao leito do rio e assim a pescaria rendeu algumas centenas 
de quilos de peixe”. Com menos de meio quilo de peso e menos que meio metro de comprimento total, as 
tabaranas eram os maiores peixes da bacia do Alto Tietê, em cujas bacias e sub-bacias não ocorriam, em 
geral, peixes de grande porte. Os pescadores da época registram que, depois do Salto do Itu, aí sim podiam 
ocorrer pintados, surubins, jaús e dourados. 

O ciclo do café, com sua intensificação no final do século XIX, e mais tarde o processo de industrialização, 
causaram o desmatamento, com a consequente perda de hábitats naturais, pela rápida conversão da floresta 
em plantios, a expansão urbana e a degradação de ambientes aquáticos e terrestres. Esse crescimento 
econômico motivou uma significativa perda da biodiversidade regional. Em menos de 30 anos, a população da 
cidade aumentou cerca de 7,7 vezes (31 mil habitantes em 1872 – 239 mil em 1900). Vinte anos depois 
(1920), já havia mais 340 mil habitantes, somando 579.000, número que explodiu em 1940 (outros 20 anos 
mais tarde), com a marca de 1.326.261 pessoas, ou seja, um acréscimo populacional correspondente a mais 
de 5,5 vezes num período de 40 anos (1900-1940).  

A rápida metropolização da cidade e sua expansão acarretaram inexoravelmente um processo de drástica 
mudança na paisagem natural, afetando os hábitats aquáticos e terrestres, a flora e a fauna locais. Essa 
tendência de urbanização com ocupação sem planejamento de terras e "favelização" foi exacerbada em 
períodos mais recentes (Gonçalves, 2005). 

Relatos da literatura (Jorge, 2007) mostram que entre 1900 e 1930 ainda se pescava e mariscava com 
frequência nos rios formadores do Tietê (Pinheiros e seus afluentes como o rio Grande, este modificado por 
obras em 1926). No córrego do Pirajuçara, no Tamanduateí e em pontos distantes do Tietê, a montante de 
São Miguel e de Conceição dos Guarulhos e a jusante da Lapa, a pesca com bombas era praticada e logo foi 
proibida, mas com sequelas para a diversidade de peixes e outros organismos aquáticos. 

Em locais com menores densidades demográficas e de difícil acesso, como a Serra da Cantareira e o entorno 
das nascentes, depois do declínio do ciclo do café, o abandono do cultivo propiciou o estabelecimento de 
vegetação natural secundária, que constitui hoje a maioria da cobertura florestal existente na região do Alto 
Tietê. 

A poluição gerada pelos esgotos domésticos, atirados nos corpos d'água, foi exacerbada pela enorme 
concentração industrial. Uma geração vultosa de resíduos sólidos, líquidos e gasosos passou a contribuir para 
a contaminação das águas, atingindo, direta ou indiretamente, os esgotos públicos, o solo, terrenos 
abandonados, a atmosfera e os pequenos riachos que deságuam no Tietê. 

Com essa tendência, a perda de cobertura vegetal e em consequência da biodiversidade foi drástica, ao passo 
que as áreas urbanas cresciam com taxas altas, atingindo por volta de 1989 perto de 50%, com o agravante de 
se verificar que quase 40% da ocupação humana nesse período ocorreram em áreas com severas restrições 
ambientais. As favelas, por exemplo, passaram de 1991 a 1996 a ter um índice de crescimento de mais de 
50%, muitas delas localizadas em áreas de mananciais (Waldman, 2007). As favelas e invasões de loteamentos 
clandestinos em regiões inicialmente destinadas às áreas verdes trouxeram impacto negativo considerável 
para a biodiversidade da região. 
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FLORA E FAUNA AQUÁTICAS E TERRESTRES 

Os fragmentos florestais e as unidades de conservação e outras áreas protegidas constituem hoje importantes 
remanescentes dos ambientes naturais da Bacia do Alto Tietê (BAT) e abrigam uma biodiversidade de extrema 
importância para a conservação. 

Desde que o Brasil tornou-se signatário da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), durante a Conferência 
Rio-92, o tema biodiversidade vem merecendo a atenção de vários programas em níveis federal, estadual e 
municipal. No âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente promoveu, em parceria com várias instituições, 
o programa "Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos 
Sulinos". Seus objetivos foram identificar lacunas de conhecimentos, promover ações de conservação e definir 
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade do bioma, com base em critérios de importância 
biológica, de integridade dos ecossistemas e de oportunidades de ações de conservação da biodiversidade.  

No nível estadual, o programa Biota-Fapesp é um exemplo dessa iniciativa para implementar os 
compromissos com a CDB. É o resultado da articulação da comunidade científica do Estado de São Paulo para 
cumprir os compromissos com a conservação da biodiversidade no Estado.  

A administração da cidade de São Paulo organizou o Atlas Ambiental do Município de São Paulo, que é um 
projeto conjunto da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano. É uma atividade interdisciplinar que tem como objetivo a criação e a manutenção de 
um Sistema Municipal de Informações Ambientais, que inclui temas tais como Cobertura Vegetal, Flora e 
Fauna.  

O “Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo” constitui uma sequência das ações que 
o Instituto Florestal tem desenvolvido, objetivando efetuar o mapeamento e a avaliação dos remanescentes 
da vegetação natural do Estado de São Paulo, para fins de estudos e controle da dinâmica de suas alterações. 

O fator ecológico relevante é que, na região da Bacia do Alto Tietê, o profundo e acelerado processo de 
fragmentação dos ecossistemas da Mata Atlântica resultou em ilhas ou fragmentos isolados de 
remanescentes florestais, muitos deles bastante pequenos e já alterados pela ação do homem. Os efeitos 
negativos desse processo se refletem não só na perda da biodiversidade, mas também nos chamados serviços 
ecossistêmicos, tais como suprimento de água e ar de boa qualidade. A fragmentação de ecossistemas é um 
tópico altamente relevante em conservação da biodiversidade. Os processos da ocupação humana separaram 
em fragmentos o que antes era contínuo – a cobertura vegetal.  

Os fragmentos atuais são o que restou de um todo que foi, no passado, o bioma íntegro e contínuo. A 
fragmentação traz o isolamento ou a insulação de populações e espécies, com dificuldades para o intercâmbio 
do fluxo gênico. Uma das soluções que se pensam hoje para ligar esses fragmentos (ou ilhas) do antigo bioma 
contínuo é o que se convencionou chamar de "corredor ecológico", para tentar facilitar o necessário 
intercruzamento de indivíduos dessas espécies, o que é dificultado pelo isolamento.  

A fragmentação pode extinguir hábitats especiais, exigidos por espécies que se tornam agora ameaçadas. 
Além disso, os fragmentos de florestas sofrem com o chamado efeito de borda, isto é, o limite abrupto entre 
um ambiente aberto e um pacote isolado de floresta, com infiltração de luz e vento nas bordas, alterando a 
composição de espécies, além de propiciar a proliferação de espécies invasoras, estranhas ao ecossistema.  

Os critérios para a definição das categorias de cobertura vegetal estão descritos no capítulo Uso e Ocupação 
do Solo (Mata, Capoeira, Campo, Vegetação de Várzea etc). 

A Reserva Florestal do Morro Grande é um dos maiores remanescentes florestais do Planalto Atlântico 
paulista, região que foi submetida a fortes pressões de desmatamento, tanto para a agricultura quanto para a 
exploração da lenha e do carvão e, mais recentemente, para a expansão imobiliária (Metzger et al. 2006). As 
florestas dessa região apresentam composição de espécies particular, com elementos das florestas ombrófila 
densa e mesófila semi-decidual.  

Além da redução da cobertura florestal, a maioria dos remanescentes é de dimensão reduzida e teve sua 
composição e estrutura muito modificada pelo homem. Contudo, os estudos conduzidos pelo BIOTA/FAPESP 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  31 
 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) mostram estágios bem avançados de sucessão 
ecológica, isto é, áreas que foram antes degradadas, mas que estão bem protegidas por um grande espaço de 
tempo. Considerando o Morro Grande e o conjunto florestal presente na Serra de Paranapiacaba, a região 
apresenta um predomínio de florestas em estágios médios e avançados de sucessão (praticamente 60%). 

Os estudos do BIOTA/FAPESP mostram ainda que o Morro Grande, malgrado seu estágio de antropização, 
ainda abriga uma diversidade biológica representativa da Mata Atlântica. São indicadores biológicos da 
comunidade arbórea (Catharino et al., 2006), de plântulas (Alves & Metzger, 2006), de grandes mamíferos 
(Negrão & Valladares-Pádua, 2006), de pequenos mamíferos (Pardini & Umetsu, 2006), de aves (Develey & 
Martensen, 2006), de répteis e anfíbios (Dixo & Verdade, 2006), e de aranhas orbitelas (Nogueira et al., 2006). 

Com relação aos mamíferos, por exemplo, as espécies menores, como o esquilo (Sciurus aestuans), o gambá 
(Didelphis aurita) e o tapiti (Sylvilagus brasiliense) foram as mais registradas e estavam presentes em quase 
todas as áreas amostradas. O predomínio de espécies menores e de espécies generalistas é um indício do alto 
grau de perturbação e do comprometimento da qualidade da Reserva. O estudo mostra que a Reserva 
Florestal do Morro Grande não é capaz de preservar a integridade da fauna de mamíferos de maior porte. 
Nesses fragmentos de mata da BAT já houve forte pressão de caça sobre mamíferos de médio e grande porte. 

Quanto aos anfíbios e répteis, a lista inclui 27 espécies de anuros, cinco de lagartos e três de serpentes. 
Dezoito espécies de anuros foram utilizadas para a comparação de seis áreas da Reserva, três situadas em 
áreas de vegetação predominantemente secundária e três em áreas de vegetação predominantemente 
madura. As análises indicam que existe diferença significativa entre esses ambientes. Os estudos 
mencionados também compararam a similaridade entre a anuro-fauna da Reserva Florestal de Morro Grande 
à de outras seis localidades do estado de São Paulo. A anuro-fauna da Reserva é mais similar àquela 
encontrada em outras localidades do planalto Atlântico que àquela de localidades da baixada litorânea. O 
pequeno número de espécies de répteis amostrados não permitiu realizar as mesmas análises feitas para os 
anuros. A baixa abundância desses animais na floresta tornou problemática a comparação entre áreas.  

Com relação às aves, o estudo do BIOTA/FAPESP (Develey & Martensen, 2006), mostrou um total de 198 
espécies de aves que ocorrem na Reserva Florestal do Morro Grande. Existe uma grande heterogeneidade da 
avifauna na Reserva, sendo que as diferenças mais marcantes se encontram entre os trechos de matas 
primárias e secundárias. As matas primárias são mais ricas e apresentam muitas espécies exclusivas. No 
entanto, mesmo entre os trechos de mata secundária, também existem diferenças. Apesar de ser uma grande 
área de mata contígua às matas da Serra de Paranapiacaba, muitas aves parecem já ter desaparecido da 
Reserva, como aquelas sensíveis à caça e as espécies frugívoras de dossel. Mesmo assim, a Reserva do Morro 
Grande abriga uma alta diversidade de espécies, com muitas aves endêmicas e ameaçadas.  

O estudo "Atlas Ambiental do Município São Paulo" indica os seguintes remanescentes florestais na região da 
BAT: 

• Floresta ombrófila densa, “mata”: APA (Área de Proteção Ambiental) do Carmo, Fazenda Sabesp – 
Capivari, Pq. Santo Dias, Pq. Anhanguera, Pq. Carmo, Pq. Chico Mendes, Pq. Guarapiranga, Pq. 
Previdência, Pq. Vila dos Remédios, Reserva do Morumbi e Cemucam – Cotia e outras; 

• Floresta ombrófila densa alto montana (mata nebular), “mata”: Pq. Estadual da Serra do Mar - Núcleo 
Curucutu; 

• Floresta ombrófila densa sobre turfeira: Cratera da Colônia; 

• Campos naturais (campos alto-montanos), “campo”: Pq. Estadual da Serra do Mar – Núcleo Curucutu; 

• Reflorestamento, “bosque de pinus”: Pq. Estadual da Serra do Mar – Núcleo Curucutu; 

• Formações de várzea – campos (brejo): Cratera da Colônia, APA do Carmo, Tiquatira e o Parque Ecológico 
do Tietê.  

Nas áreas amostradas pelo "Atlas Ambiental do Município São Paulo" foram identificadas 312 espécies de 
animais silvestres, sendo oito diferentes espécies de peixes, 21 espécies de anfíbios, 28 espécies de répteis, 
215 espécies de aves e 40 espécies de mamíferos.  
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Foram registradas espécies tipicamente urbanas como Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Rhinoptynx 
clamator (coruja-orelhuda), Passer domesticus (pardal), Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-cinza), até 
espécies que necessitam de matas em melhor estado de conservação como o Ramphastos dicolorus (tucano-
de-bico-verde), Tangara seledon (sete-cores), Thraupis ornata (sanhaço-de-encontro-amarelo) e Pyrrhura 
frontalis (tiriba-de-testa-vermelha).  

Nos lagos dos parques Ibirapuera, Aclimação, Carmo, Cidade de Toronto, Jardim Felicidade e Vila dos 
Remédios foram anotados os registros de aves de hábitos aquáticos como Phalacrocorax brasilianus (biguá), 
Casmerodius albus (garça-branca-grande), Egretta thula (garça-branca-pequena), Nycticorax nycticorax 
(savacu), Butorides striatus (socozinho), Gallinula chloropus (frango-d’água-comum) e os marrecos silvestres, 
Dendrocygna viduata (irerê), D. bicolor (marreca-caneleira) e Amazonetta brasiliensis (ananaí). 

As áreas abertas e os campos antropizados da cidade são habitados por Bulbucus ibis (garça-vaqueira), 
Vanellus chilensis (quero-quero), Zenaida auriculata (avoante), Crotophaga ani (anu-preto), Speotyto 
cunicularia (buraqueira), Nystalus chacuru (João-bobo), Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), Paroaria 
dominicana (cardeal), Volatina jacarina (tiziu) etc. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS 

O mapa de uso do solo mostra os remanescentes de ambientes ainda com cobertura verde que estão nas 
periferias da porção urbana de São Paulo. A partir daí, isto é, da região central da Bacia do Alto Tietê – a sub-
bacia Penha-Pinheiros – que está marcadamente urbanizada, as outras cinco sub-bacias (Cabeceiras, Juqueri-
Cantareiras, Jusante Pinheiros-Pirapora, Cotia-Guarapiranga e Billings-Tamanduateí) ainda contam com áreas 
fragmentadas de mata, capoeira, campo e outras formas já bastantes antropizadas, incluindo 
reflorestamentos, granjas e outros usos.  

As unidades de conservação e outras áreas protegidas definidas pela Lei Federal n.º 9.985/2000, que 
estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, contam em São Paulo com uma definição 
um pouco mais abrangente, como reservas naturais, no atual Sistema de Áreas Verdes, do Plano Diretor 
municipal vigente. 

As primeiras Unidades de Conservação brasileiras foram criadas a partir da idéia da proteção de monumentos 
públicos naturais ou da proteção de territórios de singular beleza. Esse conceito evoluiu do enfoque estético e 
recreativo ao atual, mais biológico, buscando a proteção da biodiversidade. 

O mapa de uso do solo feito pelo Município da cidade de São Paulo mostra que demandas de áreas verdes e 
de infraestrutura de saneamento ambiental, assim como a qualidade do ar e da paisagem urbana são fatores 
que variam, entre as diversas localidades, em função do tipo de uso do solo e a intensidade de ocupação que 
elas apresentam. Nesse sentido, o mapa de uso do solo contém as áreas da cidade onde o uso é mais intenso, 
ou seja, onde existe maior densidade de área construída por metro quadrado, a tipologia (horizontal e 
vertical) dessa ocupação, o padrão (baixo, médio e alto) das edificações e o tipo de uso (residencial, industrial, 
comercial e de serviços etc.). 

O projeto “Diagnóstico e Bases para a Definição de Políticas para as Áreas Verdes no Município de São Paulo”, 
informalmente denominado Mapa do Verde, constitui a primeira fase do “Atlas Ambiental” e integra desde 
setembro do ano 2000, junto com mais de três dezenas de projetos, o Programa BIOTA, da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Takiya, 2002). 

Com área de 1.509km², o Município de São Paulo conta com 870km² de área urbanizada, onde vivem cerca de 
65% da população, estimada em mais de 10 milhões de habitantes. Esse processo de ocupação da cidade gera 
situações de difícil reversão, tais como a supressão de áreas com cobertura vegetal natural.  

As áreas verdes urbanas (fragmentos de vegetação original, arborização urbana, parques, praças, canteiros, 
jardins, tanto públicos como particulares), cruciais para a manutenção da biodiversidade típica da grande 
cidade, sofrem com a drástica redução de seus estoques, já que nas áreas periféricas a ocupação se dá, em 
geral, em desobediência total à legislação urbanística – 15% da área total parcelada destinada às áreas verdes 
(Takiya, 2002). 
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O “Atlas Ambiental de São Paulo” identifica áreas protegidas na região. O Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação define Unidade de Conservação como: “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção”. As unidades de conservação compreendem duas categorias ou grupos de uso: 

• Unidades de Proteção Integral, que são unidades destinadas à preservação da biodiversidade, admitindo 
apenas o uso indireto dos recursos naturais, com as seguintes categorias: Estação Ecológica, Reserva 
Biológica, Parque Nacional, Parque Estadual, Refúgio de Vida Silvestre e Monumento Natural. 

• Unidades de Conservação de Uso Sustentável, com o objetivo de promover e assegurar o uso sustentável 
dos recursos naturais, com 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 – RPPN. 

Há, portanto, diferenças entre os objetivos de gestão dos dois grupos de unidades que devem estar definidos 
nos respectivos Planos de Manejo. Nas unidades de Proteção Integral, onde as terras são necessariamente 
públicas, o objetivo principal é a conservação estrita da biodiversidade, sendo vetados quaisquer usos que 
não a pesquisa, o ecoturismo e a educação ambiental. Já as unidades de Uso Sustentável podem ser criadas 
em terras públicas ou particulares (no caso de RPPNs), com o objetivo principal de promover o uso 
sustentável dos recursos naturais existentes, aliando a proteção dos ecossistemas ao desenvolvimento 
socioeconômico da região.  

Não há uma categoria mais importante que a outra, mas sim diferentes níveis de proteção, numa gradação de 
alteração antrópica entre eles. O que de fato faz a diferença é se a unidade de conservação conta com um 
Plano de Manejo, de acordo com as normas e metodologias já consagradas, e se esse Plano está sendo 
efetivamente sendo posto em prática. 

As Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais – APRMs – foram criadas pela Lei de Proteção das Bacias 
Hidrográficas dos Mananciais de Interesse Regional do Estado de São Paulo (Lei Estadual 9.866/97), que 
estabelece as diretrizes e normas para a proteção e a recuperação da qualidade ambiental das bacias 
hidrográficas dos mananciais de interesse regional para abastecimento público. Consideram-se mananciais as 
águas interiores superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente 
utilizáveis para abastecimento público. 

A serra da Mantiqueira é uma escarpa localizada na porção leste do Estado de São Paulo, com grande 
extensão protegida pelas APAs da Mantiqueira (federal) e Campos do Jordão e Sapucaí-Mirim (estaduais) e os 
parques estaduais de Campos do Jordão e Mananciais de Campos do Jordão. A região metropolitana de São 
Paulo conta com a proteção dos parques estaduais da Cantareira (7.900ha), Jaraguá (492,68ha), Fontes do 
Ipiranga (543ha) e Juqueri (1.927,70ha). 

Na região da Bacia do Alto Tietê há as seguintes áreas protegidas: 

• Parque Estadual da Serra do Mar: com 304.598,14 hectares, é a maior Unidade de Conservação na Mata 
Atlântica, protegendo a Serra do Mar e abrangendo 26 municípios, de Itariri, no Sul do estado, à divisa 
com o Rio de Janeiro. No município de São Paulo, está sob a administração do Núcleo Curucutu. Ocupa 
todo o extremo Sul do município, no alto da Serra do Mar. A região é muito úmida e frequentemente 
coberta por neblina, o que condiciona a ocorrência das Matas Nebulares, uma fisionomia da Mata 
Atlântica caracterizada por árvores mais baixas e grande diversidade de epífitas. Associados às Matas 
Nebulares, ocorrem manchas de Campos Naturais, um ecossistema muito interessante e pouco estudado. 
O parque abriga as cabeceiras de importantes mananciais metropolitanos – o rio Embu-Guaçu, principal 
formador do reservatório Guarapiranga, e o rio Capivari, de importância estratégica para o abastecimento 
futuro da metrópole e da Baixada Santista. 
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• Parque Estadual da Cantareira: com área de 7.474,85 hectares, protege importante remanescente de 
floresta ombrófila densa da Mata Atlântica, e abrange parte dos municípios de São Paulo, Caieiras, 
Mairiporã e Guarulhos. Os principais rios que correm no seu interior são o Cabuçu, o Itaguaçu e o 
Engordador. É contíguo ao Parque Estadual Alberto Loefgren (Horto Florestal). 

• Reserva Estadual do Morro Grande: área com 11.566,19 hectares, localizada na região de Caucaia do 
Alto, Cotia. Tem fragmentos de Mata Atlântica e outros ambientes já com certo grau de perturbação; 
trabalho recente mostra uma diversidade de 198 espécies de aves ainda ocorrendo nessa reserva 
(Develey & Martensen, 2006). 

• Parque Estadual das Fontes do Ipiranga: com área de 476,29 hectares, fica incrustado na malha urbana 
do município, é recoberto por vegetação característica de floresta ombrófila densa de Mata Atlântica, 
com plantas típicas de floresta estacional – que perde as folhas em determinada época do ano – e de 
cerrado. Abriga as nascentes do Riacho do Ipiranga, local de importância histórica para o país. Dentro do 
parque estão instalados vários órgãos governamentais estaduais, entre eles o Instituto de Botânica, o 
Jardim Zoológico e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 

• Parque Estadual do Jaraguá: com área de 484,37 hectares, situado no Planalto Atlântico, onde há 
formação constante de neblina. A vegetação é de remanescentes da Mata Atlântica, com a presença de 
campos de altitude no topo das montanhas mais altas. Abriga o Pico do Jaraguá, ponto culminante do 
município (1.127 m), marcante na história e na paisagem de São Paulo. 

• Parque Ecológico do Tietê: com 1.651,66 hectares, sobrepõe-se à Área de Proteção Ambiental da Várzea 
do Tietê, no interior da qual está localizado; tem como objetivo principal a proteção das várzeas do rio 
Tietê, além da pesquisa e preservação da fauna e flora. 

• Parque Ecológico do Guarapiranga: com 345,67 hectares, está implantado no âmbito do Programa de 
Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga. Abriga parte da várzea do Embu-Mirim, um dos 
principais formadores do reservatório Guarapiranga. 

• Área de Proteção Ambiental (APA) Parque e Fazenda do Carmo: localiza-se na zona leste do Município de 
São Paulo, na sub-bacia do rio Aricanduva. Em seu perímetro, abriga remanescentes de mata e capoeira, 
com vertentes bastante inclinadas e solos muito suscetíveis à erosão. Atualmente estão localizados, nessa 
região, conjuntos habitacionais e industriais de grande porte, áreas de uso agrícola e loteamentos 
irregulares. Regulamentada em 1993, a APA do Carmo conta com zoneamento ecológico-econômico e 
com um Conselho Consultivo, formado por representantes do Estado e da Prefeitura do Município de São 
Paulo. 

• APA da Várzea do Rio Tietê: com 6.795,22 hectares, tem por objetivo a proteção de parte da várzea do 
rio Tietê, ocupada por áreas rurais e urbanas dos municípios de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das 
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Osasco, Barueri, Carapuicuíba, Santana do Parnaíba e 
São Paulo. A várzea tem função reguladora das cheias do rio, minimizando as enchentes que tantos 
transtornos causam nas áreas urbanizadas próximas ao rio. Foi regulamentada em 1998, contando com 
um zoneamento ecológico-econômico que estabelece diretrizes para o uso dos recursos naturais da área 
e com um Colegiado Gestor. Dentre as atribuições do Colegiado está articular os agentes sociais para a 
gestão da APA. 

• APA da Mata do Iguatemi: com 32,8 hectares, totalmente situada no município de São Paulo, localiza-se 
na zona leste. Seu objetivo é a proteção de um remanescente de Mata Atlântica situado exatamente no 
centro de um conjunto habitacional popular. Ainda não foi regulamentada e não conta com mecanismos 
de gestão específicos. 

• APA Municipal do Capivari-Monos: com área de 25.000 hectares, criada pela Lei Municipal n.º 13.136, de 
9 de junho de 2001, conta com área equivalente a um sexto do território paulistano, totalmente inserida 
na área de proteção aos mananciais. Abrange toda a bacia hidrográfica dos rios Capivari e Monos (bacias 
de vertente marítima, cujas águas são parcialmente derivadas para o reservatório Guarapiranga e 
utilizadas para abastecimento), parte da bacia hidrográfica do Guarapiranga (exatamente a cabeceira do 
rio Embu Guaçu, principal formador do reservatório) e parte da bacia hidrográfica da represa Billings (a 
porção paulistana do braço Taquacetuba, cujas águas são captadas para abastecimento). Parte da área 
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(44km2) sobrepõe-se ao Parque Estadual da Serra do Mar e nesse sentido esta APA, desde que 
adequadamente implantada, pode funcionar como zona de amortecimento do Parque, evitando a 
expansão da cidade até os seus limites. A Mata Atlântica, em diversos estágios sucessionais, é a cobertura 
vegetal predominante. Existem também áreas agrícolas, chácaras de lazer e vilas antigas de importância 
histórica. A agricultura já foi muito importante no contexto econômico local, mas encontra-se atualmente 
em franco declínio. Já se fazem presentes, no limite norte da APA, alguns loteamentos irregulares, 
especialmente na bacia da Billings, demonstrando que o processo de expansão urbana para dentro da 
área de proteção aos mananciais já atingiu o perímetro proposto para a unidade. A área abriga também 
várzeas cuja proteção é fundamental para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos. Destacam-se 
a várzea do rio Embu Guaçu (bacia Guarapiranga) e do ribeirão Vermelho (bacia Billings). Esta última é 
particularmente interessante, pois está localizada no interior de uma formação de grande interesse 
científico: a Cratera de Colônia.  

• APA Rios Piracicaba e Juqueri-Mirim: com 63.780,47 hectares, está inserida na depressão periférica e 
também em planalto atlântico na Serra do Mar. Protege os formadores do sistema Cantareira, 
responsável por 60% do abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. A finalidade da 
APA é tentar disciplinar a expansão de chácaras e ocupações irregulares ao redor do reservatório. Tem 
área de sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• APA Sapucaí-Mirim: criada em 1998 com 39.800 hectares, situa-se na Serra da Mantiqueira com 
remanescentes de Mata Atlântica, e tem área de sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim: com 249,56 hectares, corresponde à área da antiga 
fazenda Mato Dentro. Protege valores arquitetônicos e cênicos (restauração vegetal) da bacia do 
Piracicaba. Tem área de sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) da Pedra Branca: com 637,13 hectares e situada na Estrada 
Municipal do Trabiju, vale do Paraíba, abriga mata úmida de encosta. Tem área de sobreposição com a 
região de interesse da BAT. 

• Estação Ecológica de Valinhos: com 16,7 hectares, situada no Município de Valinhos, preserva 
fragmentos de floresta estacional semi-decídua. Tem área de sobreposição com a região de interesse da 
BAT. 

• Parque Estadual de Assessoria da Reforma Agrária: com 44,62 hectares, situado em Valinhos e Campinas 
é um campo experimental. Tem área de sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• APA Represa Bairro da Usina: com 996,88 hectares, circunda a represa hidrelétrica do Bairro da Usina, no 
município de Atibaia. Tem área de sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• APA de Jundiaí: com 43.180,76 hectares, protege as zonas urbana e rural de Jundiaí. Tem área de 
sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• APA de Cabreúva: com 25.984,09 hectares, protege as zonas urbana e rural de Cabreúva. Tem área de 
sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• APA de Cajamar: com 13.002,17 hectares, protege a área urbana e rural de Cajamar. 

• Parque Estadual de Juqueri: com 1.924,72 hectares, localizado no Município de Franco da Rocha, no 
noroeste da região metropolitana de São Paulo, abriga vegetação de Floresta Ombrófila Densa e Cerrado 
do antigo instituto psiquiátrico. 

• Parque Estadual Alberto Löfgren: com 170.75 hectares, localizado na região sudeste, Município de 
Cananéia, abriga Floresta Atlântica e ecossistemas costeiros. 

• Estação Ecológica de Itapeti: com 83,99 hectares, no Município de Mogi das Cruzes, abriga matas 
secundárias de Floresta Ombrófila Densa e outros ambientes já antropizados, sob a responsabilidade do 
Instituto Florestal. 

• APA entre as Ruas Coroa, Amazonas da Silva, Itê e Doze de Setembro: com 16,43 hectares, no Município 
de São Paulo, em área urbana. 
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• Parque Estadual Nascentes do Tietê: com área de 122,37 hectares, em Salesópolis, na região leste da 
Grande São Paulo, com morros e colinas em região alta (700-1.000 m) com ambientes antropizados de 
Mata Atlântica, Mata Ciliar e plantios de eucalipto. Inclui áreas tombadas. 

• APA Haras São Bernardo: com 35,83 hectares, no Município de Santo André, protege o córrego Taioca e 
tem fragmento de área verde antropizada, em ambiente urbano. 

• Parque Estadual do Embu-Guaçu: com 394,02 hectares, protege ambientes da Serra do Mar. 

• APA de Campos de Jordão: com 28.922,03 hectares, protege nascentes (rios Capivari, Sapucaí, Sapucaí-
Guaçu) e ambientes de altitude da Serra da Mantiqueira. Tem área de sobreposição com a região de 
interesse da BAT. 

• Reserva Biológica de Paranapiacaba: com 480,05 hectares, está sob a responsabilidade do Instituto de 
Botânica de São Paulo, no Município de Santo André, vizinha ao complexo da Serra do Mar, nas 
proximidades das indústrias de Cubatão. Tem área de sobreposição com a região de interesse da BAT. 

• Parque Municipal Natural da Cratera: com 52,65 hectares, compreende porções da várzea e da borda 
interna da Cratera, propiciando a preservação de ecossistemas singulares. A cratera é uma depressão 
circular causada provavelmente pelo impacto de um corpo celeste sobre a Terra há cerca de 36 milhões 
de anos. O buraco causado pelo impacto foi sendo preenchido por sedimentos, cuja prospecção pode 
fornecer informações valiosas sobre o clima, a flora e a fauna pretéritos. Tombada pelo Condephaat em 
1995, a Cratera abriga, além da várzea, ecossistemas singulares. As pesquisas em andamento indicam que 
as três formações existentes em seu interior, mata de encosta, mata de turfeira e campo brejoso. 
Abrigam expressiva biodiversidade, seriamente ameaçada sobretudo pela expansão urbana, representada 
localmente pela presença do loteamento irregular que ocupa cerca de 1/5 da Cratera. O ribeirão 
Vermelho, tributário direto do braço Taquacetuba da Billings, recebe os esgotos do loteamento e de uma 
unidade da antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) existente no interior da Cratera; 
depois percorre extensa várzea, antes de desaguar na Billings. Esta várzea exerce importante papel 
depurador, contribuindo para a minimização da carga poluidora afluente à represa. Sua preservação é 
importante, portanto, não só em termos de biodiversidade e importância científica, mas também no 
contexto da proteção dos recursos hídricos. 

• Parque Municipal Anhanguera: com 940,26 hectares, está situado no extremo oeste de São Paulo, no 
município de Caieiras, com remanescentes de Mata Atlântica. Está situado na avenida Fortunata Tardelli 
Natucci 1.000, próximo à Via Anhanguera. 

• Parque Municipal Francisco Rizzo: com 7,98 hectares, é um parque urbano localizado ao lado da segunda 
entrada da cidade, ocupando o espaço anteriormente marcado pela devastação ambiental. O local abriga 
um lago de 56.000m² povoado por peixes. 

• Parque Municipal Guarapiranga: com 23,8 hectares, localizado na Avenida Guarapiranga, em Campo 
Limpo, tem áreas de reflorestamento de eucaliptos, grandes gramados e pequena mata que margeia a 
represa. 

• Parque Municipal da Represinha: com 11,94 hectares fica situado dentro das dependências do Kinkaku-Ji, 
a 15 quilômetros da Ponte João Dias, na Marginal Pinheiros. Conta com jardins, pontes, lagos, quedas 
d'água, nascentes, cascatas e alguns fragmentos de mata nativa, em Itapecerica da Serra, região 
metropolitana da capital. 

• Parque Municipal Ilha dos Eucaliptos: com 35,75 hectares, não tem grande importância para a 
biodiversidade, sendo mais um parque de laser. 

• APA Bororé Colônia: com 9.110,02 hectares, tem como finalidades promover a melhoria da qualidade de 
vida das populações, manter o caráter rural da região e evitar o avanço da ocupação urbana na área 
protegida. 

• Terra Indígena (TI) Guarani da Barragem: pequena área protegida de 26 hectares, com população de 250 
índios, localizada no município de São Paulo. 
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• TI do Jaraguá: situada na região da Grande São Paulo, criada para conter invasões e ocupações de 
posseiros. Mantém reflorestamento com árvores nativas e frutíferas. 

• TI Krukutu: situada na região da Grande São Paulo, criada para conter invasões e ocupações de posseiros. 
Mantém reflorestamento com árvores nativas e frutíferas. 

• Chácara Tangará: pequena área de cerca de 24.000m² (um alqueire paulista). São duas manchas de mata 
existentes na gleba situada junto à marginal do Rio Pinheiros, antiga Chácara Tangará. São porções de 
mata secundária em estágio avançado de recuperação, constituindo-se como um dos últimos 
testemunhos de Mata Atlântica de Planalto na área urbana de São Paulo. 

• Jardim da Luz: área essencialmente urbana, tombada como bem cultural de interesse paisagístico e 
histórico definido pelo seu perímetro ao longo das ruas Prates, Ribeiro de Lima, Avenida Tiradentes e 
Praça da Luz – município de São Paulo. 

• Parque da Aclimação: área urbana, tombada juntamente com as áreas verdes adjacentes, na cidade de 
São Paulo, pelo seu relevante interesse para o patrimônio ambiental-urbano. 

• Reserva Florestal da Cantareira e Parque Estadual da Capital (Horto Florestal). Área tombada localizada 
perto da zona urbana de São Paulo, a Serra da Cantareira, no bairro do distrito do Mandaqui; está à 
margem direita do Rio Tietê. Para garantir a área de preservação dos mananciais, foi criada uma reserva 
florestal de 5.647 hectares. Em 1893, foi criado o Parque da Cantareira, com bosques, locais para 
piqueniques e práticas de esporte. 

• Parque Dr. Fernando Costa, também conhecido como Parque da Água Branca: área urbana tombada por 
seu valor histórico, arquitetônico e paisagístico-ambiental. Caracteriza-se por possuir vegetação de porte 
significativo, constituindo pequenos bosques e alamedas arborizadas para o lazer. 

• Fazenda Santa Genebra (Mata de Santa Genebra): com 251,7 hectares e administrada pela Fundação 
José Pedro de Oliveira, a Reserva Florestal Mata de Santa Genebra foi declarada ARIE (Área de Relevante 
Interesse Ecológico) pelo Governo Federal em 1985. Antes, a área foi tombada pelo CONDEPHAAT 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo) 
no ano de 1983 e foi reconhecida como patrimônio natural do município pelo CONDEPACC (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas), que tombou a área em 1992. Trata-se de um 
remanescente de Mata Atlântica composto por rica biodiversidade, o que atrai o interesse de 
pesquisadores de diversas universidades e institutos de pesquisa do Brasil e do exterior. Pesquisas 
realizadas até agora permitiram a identificação de 660 espécies vegetais e 885 espécies animais, entre 
elas o macaco bugio, endêmico da Mata Atlântica e ameaçado de extinção. 

• Reserva Natural Serra do Boturuna: De tamanho pequeno e ainda indefinido, compreende uma área 
entre a Bacia de São Paulo e a Depressão Periférica Paulista, inserindo-se, assim, no contexto das 
serranias de São Roque, na divisa dos municípios de Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. De 
grande valor paisagístico e importante área natural remanescente, este monte quartzítico situa-se a 
menos de 50km do centro da metrópole paulistana. Área tombada em agosto de 1983. 

Outros Parques Estaduais existentes no município de São Paulo tais como o Parque do Povo e o Parque Villa 
Lobos, são parques urbanos e não têm como objetivo principal a conservação da natureza. 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural: Existe ainda em território paulistano uma Reserva Particular 
do Patrimônio Natural, a RPPN Curucutu, localizada na bacia hidrográfica da represa Billings. Ao contrário 
das outras categorias de Unidades de Conservação, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs) são criadas por iniciativa do proprietário da área, através de uma solicitação ao IBAMA. A área 
objeto de proteção fica gravada com perpetuidade, sob responsabilidade do proprietário, que em 
contrapartida fica isento do Imposto Territorial Rural e recebe do IBAMA orientações quanto ao seu 
manejo. 

• Reserva da Biosfera: As Reservas da Biosfera, embora não sejam, para o SNUC, Unidades de Conservação, 
são aplicações desse planejamento ecológico-estratégico. Propostas pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) em seu programa Man and Biosfhere (MaB), têm a 
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intenção de conservar áreas representativas da biodiversidade mundial, onde haja um acervo de 
conhecimento importante e adaptado ao manejo sustentável, de modo que se possa pesquisar e 
acompanhar sua evolução ao longo do tempo. 

Essa evolução deve ser estudada tanto nas áreas sem interferência humana, como nos trechos com gestão 
equilibrada, e mesmo em áreas de recuperação. 

O Município de São Paulo encontra-se exatamente no centro da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo. Por sua posição estratégica – tanto em termos geográficos como políticos e econômicos, 
São Paulo tem muito a contribuir para que a Reserva da Biosfera cumpra suas funções. Seja através de 
parcerias com os Parques Estaduais (os Parques da Cantareira, Jaraguá e da Serra do Mar formam a zona 
núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo), seja através do manejo adequado 
dos Parques Municipais, seja através da criação de Áreas de Proteção Ambiental. 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO POR ELEMENTOS DA BIODIVERSIDADE  

O Ministério do Meio Ambiente tem promovido grupos de trabalho e oficinas participativas com órgãos 
estaduais, universidades e ONGs para identificar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em 
todos os biomas brasileiros. Esses esforços que envolvem, além do fortalecimento do controle ambiental e do 
estímulo à adoção de práticas sustentáveis pela sociedade, a criação e consolidação de uma rede de áreas 
protegidas, visando a conservação in situ da riqueza biológica. O resultado dessa atividade é o estudo 
denominado "AVALIAÇÃO E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA 
ATLÂNTICA E CAMPOS SULINOS" (MMA, 2000). Esse estudo indica áreas prioritárias para a conservação, com 
base em elementos da biodiversidade (Flora, Peixes, Anfíbios e Répteis, Aves, Mamíferos e Invertebrados), 
com os seguintes critérios de prioridade para as áreas focais identificadas: 

• Extrema Importância Biológica; 

• Muito Alta Importância Biológica; 

• Alta Importância Biológica; 

• Insuficientemente conhecida, mas de provável importância biológica. 

Com base no elemento Flora, há manchas, dentro da BAT, consideradas de Extrema Importância Biológica, 
entre as quais a Serra da Cantareira, cujo fragmento protegido compreende o Parque Estadual Nascente do 
Tietê, além de fragmentos da Serra do Mar (Parque Estadual da Serra do Mar). 

O elemento Peixe analisado indica também áreas de Extrema Importância Biológica, destacando também a 
região das Cabeceiras do rio Tietê. 

O enfoque com Anfíbios e Répteis identificou, além do remanescente protegido do Parque Estadual da Serra 
do Mar, a área do Morro Grande (Reserva Estadual de Morro Grande). 

A análise com Aves identificou as áreas como de Extrema Importância Biológica dos remanescentes 
protegidos do Parque Estadual Alberto Löfgren, Parque Estadual de Jaraguá e Parque Estadual da Cantareira, 
além da Serra do Mar. A Serra do Mar foi também identificada como prioritária pelo grupo de análise de 
Invertebrados. 

Esses resultados indicam pelo menos dois tópicos: a importância que esses remanescentes existentes ainda 
têm para a biodiversidade e, em consequência, a prioridade para o esforço de proteção desses fragmentos de 
Mata Atlântica.  

ESPÉCIES OPORTUNISTAS, INVASORAS E VETORES DE DOENÇAS 

Os ambientes alterados pelo homem, como os estágios de fragmentos florestais em processo de sucessão 
ecológica, demandam muito tempo, muitas décadas, para atingir a maturidade do ecossistema. Estudo 
realizado no Parque Ecológico do Guarapiranga, área urbana na zona sul de São Paulo, mostra como esses 
remanescentes se estruturam. Quando a recuperação está em seu início, a estrutura dos fragmentos conta 
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com a presença da imbaúba Cecropia pachystachya, uma espécie pioneira. Com o desenvolvimento do 
processo sucessional surgem as espécies secundárias iniciais representadas por Tibouchina mutabilis e 
Alchornea sidifolia. A sucessão se completa quando o sub-bosque começa a ser dominado por espécies 
secundárias tardias, no caso por Bathysa meridionalis, sendo que essas espécies se substituem compondo a 
dinâmica da sucessão. Apesar do alto impacto antrópico, os fragmentos ainda contêm alguns elementos 
característicos da Mata Atlântica, mantendo vários aspectos de funcionalidade em relação ao processo de 
sucessão florestal. 

Em outros fragmentos de floresta, como em floresta estacional semi-decídua, a retirada de madeira foi muito 
intensa e, principalmente, de espécies do estrato superior. Quase todos esses fragmentos de florestas hoje 
remanescentes na BAT sofreram maior ou menor ação do homem. As espécies foram selecionadas para o 
extrativismo, de acordo com a qualidade de sua madeira para a fabricação de móveis, na construção civil, 
como pontes e dormentes, como postes, como mourões de cerca e dormentes de estradas de ferro e até 
como carvão – combustível para olarias, padarias, locomotivas e outros usos do passado. As espécies mais 
afetadas com esse extrativismo foram a peroba (Aspidosperma polyneuron), peroba poca (A. cylindrocarpon.), 
guatambu (A. ramiflorum), cedro (Cedrela fissilis), canjerana (Cabralea canjerana), pau marfim 
(Balfourodendron riedellianum), jacarandá paulista (Machaerium villosum), caviúna (Machaerium 
scleroxylonl), jatobá (Hymenaea courbaril), cabreúva (Myroxylon peruiferum), imbuia (Ocotea porosa), canela 
(Ocotea pretiosa), canela amarela (Nectandra oppositifolia), guaiuvira (Patagonula americana), entre muitas 
outras espécies. Essas espécies, na maioria raras ou dizimadas pelo uso não sustentável, dividem hoje o dossel 
desses fragmentos com outras mais comuns e que, de alguma maneira se beneficiaram pela alteração, 
modificando a composição de espécies da comunidade ecológica original. 

Os fragmentos florestais muito perturbados são caracterizados pela predominância de espécies dos estágios 
iniciais da sucessão, como crindiúva (Trema micrantha), capixingui (Croton floribundus.), imbaúba (Cecropia 
spp.), fumo bravo (Solanum erianthum e S. granuloso), unha de vaca de espinho (Bauhinia forficata) e muitas 
outras espécies oportunistas dos estágios iniciais de sucessão. Essas áreas perturbadas apresentam 
características fisionômicas marcantes como ausência de um dossel definido, grande abundância de algumas 
espécies de lianas sobre os indivíduos remanescentes e por isso a ocorrência de numerosas árvores mortas 
em pé. 

Mesmo dentro de áreas protegidas de floresta, como na Reserva Estadual Florestal de Morro Grande, entre 
18 espécies de mamíferos amostradas, há ocorrência de espécies animais exóticas como: a lebre (Lepus 
capensis) e o mico-estrela (Callitrhix penicillata), mais comum ao bioma Cerrado. Outra espécie exótica 
registradas em ambientes secundários e perturbados de Mata Atlântica, mesmo em áreas protegidas, é a rã 
americana Rana catesbeiana. Essa espécie foi introduzida na região para criação e consumo alimentar. A fuga 
de exemplares de ranários e o estabelecimento de populações naturais tem se tornado um importante 
problema de conservação na região da BAT. 

Em áreas abertas ou de bordas de fragmento, muito expostas à ação do homem, como pastos e outros usos, 
há a ameaça de espécies herbáceas invasoras, principalmente gramíneas, algumas de origem africana, como o 
capim gordura (Melinis minutiflora), capim jaraguá (Hyparrhenia rufa) e, mais recentemente, as braquiárias 
(Brachiaria spp.). 

A introdução de peixes exóticos no ambiente aquático da BAT contou com diversos programas. A partir de 
1951, através de convênio firmado entre a São Paulo Light & Power e a Divisão de Caça e Pesca (hoje Instituto 
de Pesca), desenvolveu-se uma série de trabalhos com esse objetivo no Complexo Billings. Esses trabalhos 
abordaram aspectos biológicos e limnológicos, e fomentaram a pesca artesanal nos reservatórios. Ao longo 
dos anos, foram introduzidas espécies migradoras como o dourado (Serrasalmus maxilosus) e o curimbatá 
(Prochilodus lineatus), bem como outras espécies como a carpa (Cyprinus carpio), a tilápia comum (Tilapia 
rendalli) e a tilápia nilótica (Oreochromis niloticus). Atualmente, em convênio com a ELETROPAULO 
(Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S/A), o Instituto de Pesca mantém um posto de 
piscicultura junto ao reservatório de Riacho Grande, que é responsável pela produção de alevinos de carpa 
(Cyprinus carpio) para repovoamento do reservatório e atendimento a aquicultores.  
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Em 1974, foi celebrado convênio com o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, para estudos no 
reservatório de Ponte Nova (Alto Tietê). Foram realizados levantamentos qualitativos e quantitativos das 
espécies ictíicas existentes, estudos sobre os hábitos alimentares das espécies e sobre características 
limnológicas. Nesse reservatório, foram introduzidas, pelo Instituto de Pesca, as seguintes espécies: 
curimbatá (Prochilodus lineatus), mandi (Pimelodus maculatus) e piava (Leporinus spp). 

Em muitos pontos da BAT, a proliferação de plantas flutuantes ou macrófitas aquáticas tem se caracterizado 
como invasoras oportunistas. Frequentemente, em ambiente artificial, como nas represas, e em condições 
favoráveis, plantas emergentes e flutuantes têm constituído um grande problema, devido à suas altas taxas 
de crescimento, chegando a ser consideradas "pragas". Levantamentos preliminares em represas indicaram 
que dentre as macrófitas aquáticas flutuantes, quatro se destacam pela grande capacidade de proliferação, 
sendo predominantes na área: o aguapé comum (Eicchornia crassipes), o aguapé de cordão (Eichornia 
azurea), a salvínia (Salvinia auriculata) e a alface d'água (Pistia stratiotes). 

Ao longo do tempo, a transformação ocorrida em rios e córregos da BAT com a construção de barragens 
mudou o enfoque de ambiente de reservatórios e não mais simplesmente de rios. A mudança das 
comunidades ecológicas originais foi drástica, não só diante do cenário introduzido pelas obras, mas acrescida 
ainda pela introdução de espécies. 

Em razão do barramento dos rios, a ictiofauna passou a ocupar um ambiente de características lênticas (águas 
paradas), totalmente diferente daquele existente anteriormente, de águas correntes (ambiente lótico). Assim, 
grande parte das espécies de importância comercial como o dourado (Serrasalmus maxillosus), o curimbatá 
(Prochilodus lineatus), o pintado (Pseudoplatystoma corruscans), o pacu (Piaractus mesopotamicus) e outras 
dependentes da dinâmica do rio, teve reduzidas as áreas propícias ao desenvolvimento do processo 
reprodutivo, ficando concentradas exclusivamente nos tributários, com o consequente comprometimento da 
produção pesqueira. De outro lado, espécies não migradoras como a pescada-do-piauí (Plagioscion 
squamosissimus), traíra (Hoplias malabaricus) e outras, embora não diretamente dependentes desses 
ambientes, também os utilizam, constituindo-se, desse modo, em criadouros naturais de peixes. 

As alterações nos ambientes naturais propiciam o surto de outras espécies oportunistas como os mosquitos. 
Por exemplo, os mosquitos do gênero Simulium, conhecidos como "borrachudos" ou "piuns" são insetos 
capazes de infernizar as pessoas em ambientes encachoeirados, como na Serra do Mar. Os sítios de 
desenvolvimento ovo-larva-pupa-adulto são cachoeiras, rios, ou córregos com correnteza e águas cristalinas), 
que favorecem a proliferação de microorganismos como algas, que servem de alimento para as larvas. 

Os adultos dos borrachudos (fêmeas e machos) podem viver na natureza de 3 a 4 semanas. As fêmeas põem 
seus ovos sobre pedras, galhos e folhas, substratos encontrados em cachoeiras, rios ou córregos. Cada fêmea 
coloca em média 200 a 300 ovos por postura, amadurecendo em torno de 5 a 6 dias dependendo da 
temperatura da água. A espécie Simulium pertinax ocorre na região, mas há muitas outras. Após esse período, 
inicia-se a eclosão das larvas, que se fixam e se locomovem aderidas aos substratos através de uma teia, 
produzida por substância salivar. O raio de vôo dos adultos é de aproximadamente 40 km de distância a partir 
do curso d água. Os adultos usam como suporte de descanso árvores e plantas herbáceas.  

Apenas as fêmeas adultas são hematófagas; adultos alimentam-se de sucos vegetais. As fêmeas alimentam-se 
do sangue de mamíferos e aves e algumas espécies preferem o homem. O ato da picada é rápido e silencioso. 
As picadas são indolores no principio devido às propriedade anestésicas da saliva, mas em muitos casos 
ocasiona um intenso processo alérgico. A atividade de alimentação das fêmeas ocorre principalmente nos 
períodos da manhã e tarde. O sangue ingerido é utilizado para o desenvolvimento dos ovos no interior das 
fêmeas, que varia conforme a temperatura ambiente. Causam com suas picadas, posteriormente, intenso 
prurido que duram quase sempre vários dias, podendo acarretar infecções secundárias. O quadro se 
apresenta mais sério nas pessoas sensíveis, onde aparecem eritema, febres, linfangites etc. 

A primeira iniciativa de controle ocorreu com aplicações de inseticidas químicos, organoclorados (DDT e BHC) 
de forma aleatória nos rios, com a finalidade de diminuir a densidade larvária. A partir de 1971, a SUCEN 
(Superintendência de Controle de Endemias), através do Programa de Controle de simulídeos, passou a 
utilizar inseticida químico organofosforado (Abate 500-E-Cyanamide). A partir de 1986, o laboratório de 
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Simulídeo de Caraguatatuba da SUCEN iniciou estudos para implantar um novo larvicida biológico a base de 
Bacillus thuringiensis var. israelensis, que é utilizado até hoje. Há alguns trabalhos experimentais na tentativa 
do emprego dessa técnica também para o combate das larvas do mosquito Culex. 

O controle consiste na aplicação quinzenal do larvicida diretamente nos pontos distribuídos nos criadouros, 
utilizando-se para isso dosadores calibrados. Há várias espécies de simulídeos na região da BAT, 
principalmente em regiões com cachoeiras, como na Serra do Mar. A abundância desses borrachudos está 
correlacionada com o grau de antropismo tal como desmatamento, curso e velocidade d'água, 
represamentos, e outros fatores. As espécies Simulium pertinax, S. incrustatum, S.perfaflum e outras são 
comuns na região sudeste. 

A erradicação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, ocorreu no Brasil na década de 30, 
levada a cabo para o controle da febre amarela, e que fez desaparecer também a dengue. No entanto, em 
1981 a doença voltou a atingir a Região Norte do país. No Estado de São Paulo, em 1990, começou uma 
grande epidemia na região de Ribeirão Preto, que se disseminou para outras regiões. Em 1995, já haviam 14 
municípios envolvidos com a transmissão da dengue. Os dados oficiais do governo indicam que no Estado de 
São Paulo ocorreram, em 2002, cerca de 42.000 casos da doença, dos quais 31 de dengue hemorrágica, com 5 
óbitos. Graças à intensa mobilização das autoridades e da população, em 2003 esse número foi reduzido para 
20.245, dos quais 752 no município de São Paulo. O Aedes aegypti pertence à família Culicidae, a qual 
apresenta duas fases ecológicas interdependentes: a aquática, que inclui três etapas de desenvolvimento – 
ovo, larva e pupa – e a terrestre, que corresponde ao mosquito adulto. O melhor método para se combater a 
dengue é evitando a procriação do mosquito Aedes aegypti, que é feita em ambientes úmidos em água 
parada, seja ela limpa ou suja. 

Um grupo indicador de qualidade ambiental é o dos Moluscos. Trabalhos que analisam a composição de 
espécies, a densidade e a distribuição espacial e temporal da malacofauna bentônica em três represas do rio 
Tietê mostram que as represas do rio Tietê encontram-se eutrofizadas, com elevadas concentrações de 
nutrientes (totais e dissolvidos). Há registros de oito espécies de moluscos sendo seis nativas e duas exóticas. 
Destas, a espécie dominante foi o molusco exótico e invasor Melanoides tuberculata, presente nas represas 
amostradas. A outra espécie exótica Corbicula fluminea, também esteve presente nas represas. Espécies 
nativas Aylacostoma tenuilabris, Biomphalaria glabrata, Biomphalaria intermedia, Diplodon expansus, 
Physa cubensis e Pomacea canaliculata ocorreram em pelo menos um dos períodos amostrados. A 
ocupação generalizada de M. tuberculata e C. fluminea e as elevadas densidades destas espécies nas 
represas estudadas revelam o alto potencial invasor das mesmas e a provável competição com as espécies 
nativas. 

O conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies dos caramujos hospedeiros intermediários de 
Schistosoma mansoni são importantes para o controle e vigilância epidemiológica da esquistossomose 
mansônica. O estudo da situação no Estado de São Paulo, Brasil, demandou o exame dos caramujos de 8.771 
lotes com amostras do gênero Biomphalaria, preservados em coleção de moluscos da Superintendência de 
Controle de Endemias.  

Exames revelaram espécies dos caramujos transmissores da endemia em 3.712 lotes com 108.244 
exemplares. As proporções foram de 225 (6%) lotes de Biomphalaria glabrata, 3.402 (91,7%) de Biomphalaria 
tenagophila e 85 (2,3%) de Biomphalaria straminea, cada espécie respectivamente com 8.002 (7,4%), 88.068 
(81,4%) e 12.174 (11,2%) exemplares. A distribuição geográfica de B. glabrata e B. tenagophila apresenta 
criadouros muito agregados. No caso de B. tenagophila, a maior compactação de criadouros coincide em 
regiões com elevados níveis de urbanização, muito conturbadas e poluídas. Já B. straminea, encontrada em 
criadouros das áreas de drenagem de todas as bacias hidrográficas, mostra uma disseminação mais rarefeita. 
Presume-se que devido às maiores facilidades do contato parasita/hospedeiros, os agregados de criadouros 
de B. glabrata e B. tenagophila sejam propícios à preservação das áreas endêmicas de S. mansoni em São 
Paulo. (Teles, 2005) 

Em ambientes urbanos e alterados, a proliferação de roedores invasores tais como camundongos Mus 
musculus e ratazanas Ratus norvegicus e Ratus ratus são também preocupação para a saúde pública. Outro 
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problema com roedores, desta vez com uma espécie silvestre de grande porte, é o que acontece com a 
capivara Hydrochaeris hydrochaeris. Com a diminuição de hábitat desse animal, as capivaras acabam por 
invadir ambientes urbanos, usando a rede hídrica que alcança o centro urbano, como tem acontecido na 
região de Campinas e Piracicaba. O surto de febre maculosa registrado naquela região é causado por 
riquétsias transmitidas por carrapatos da espécie Amblyomma cooperi, que é um ectoparasito também da 
capivara. Esse carrapato pode ser levado a esses centros urbanos pela capivara. Outra doença que afeta a 
capivara, principalmente quando o animal se encontra em stress, fora de seu grupo social, em situações de 
perda e alteração drástica de hábitat, é causada pela bactéria Leptospira. Essas situações precisam ser mais 
bem monitoradas na BAT. 

O ambiente urbano de uma grande metrópole acaba por oferecer ambientes artificiais a espécies 
oportunistas, como é o caso do urubu comum Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-cinza), que se aproveita dos 
lixões para se alimentar e do alto de edifícios para se reproduzir e, assim, aumentar de número em alguns 
pontos da cidade. 

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

A questão de espécies ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo está definida pelo Decreto 
governamental 42.838, de 4 de fevereiro de 1998, que declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de 
Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 
Incumbe à Secretaria do Meio Ambiente publicar, a cada quatro anos, a Lista de Espécies da Fauna Silvestre 
Ameaçadas de Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo, informando a 
distribuição das espécies e subespécies e o respectivo "status" de ameaça. As seguintes categorias são 
estabelecidas: 

a) Provavelmente extinta (PE) – espécies que estão sobrevivendo somente em cativeiro, ou que foram 
encontradas fora de sua distribuição original e que não possuam registros comprovados de ocorrência no 
Estado há pelo menos 50 (cinquenta) anos; 

b) Criticamente em perigo (CP) – espécies que apresentam alto risco de extinção em futuro muito próximo. 
Esta situação é decorrente de profundas alterações ambientais ou de alta redução populacional ou, 
ainda, de intensa diminuição da área de distribuição do "táxon" em questão, considerando-se um 
intervalo pequeno de tempo (dez anos ou três gerações); 

c) Em perigo (EP) – espécies que apresentam risco de extinção em futuro próximo. Esta situação é 
decorrente de grandes alterações ambientais ou de significativa redução populacional ou ainda de 
grande diminuição da área de distribuição do "táxon" em questão, considerando-se um intervalo 
pequeno de tempo (dez anos ou três gerações); 

d) Vulnerável (VU) – espécies que apresentam um alto risco de extinção a médio prazo. Esta situação é 
decorrente de alterações ambientais preocupantes ou da redução populacional ou ainda da diminuição 
da área de distribuição do "táxon" em questão, considerando-se um intervalo pequeno de tempo (dez 
anos ou três gerações); 

e) Provavelmente ameaçadas (PA) – são listados todos aqueles "taxa" que se encontram presumivelmente 
ameaçados de extinção, sendo os dados disponíveis insuficientes para se chegar a uma conclusão. 

"Habitat crítico": área terrestre ou água interior em condições naturais primitivas, regeneradas ou em 
regeneração, precisamente localizada e mapeada, onde aparecem evidências objetivas devidamente 
comprovadas pelos órgãos e instituições competentes. Isso sobre a ocorrência de espécies da fauna silvestre 
ameaçadas de extinção, provavelmente extintas, criticamente em perigo, em perigo, vulneráveis e 
provavelmente ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, e que podem ser importantes para a sua 
sobrevivência. 

O Estado de São Paulo apresenta 242 espécies arbóreas com algum grau de ameaça de extinção, segundo a 
Resolução SMA 48/04. Esse trabalho verificou, dentre as espécies ameaçadas, quais estão sendo produzidas 
nos viveiros florestais, através de um levantamento da produção dessas espécies. Os resultados permitiram 
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disponibilizar informações básicas para a melhoria dos reflorestamentos heterogêneos e o estabelecimento 
de Políticas Públicas a fim de se estimular o uso dessas espécies na recuperação de áreas degradadas. 

Dentre as espécies registradas na região pelo "Atlas Ambiental do Município de São Paulo", há a ocorrência de 
18 espécies ameaçadas de extinção e cinco provavelmente ameaçadas de extinção, segundo o Decreto 
Estadual Nº 42.838/98. As espécies ameaçadas de extinção são:  

• Leucopternis lacernulata (gavião-pomba),  

• Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco),  

• Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro),  

• Aratinga auricapilla (jandaia-de-testa-vermelha),  

• Diopsittaca nobilis (maracanã-nobre),  

• Triclaria malachitacea (sabiá-cica),  

• Laniisoma elegans (chibante),  

• Procnias nudicollis (araponga),  

• Pyroderus scutatus (pavão-do-mato),  

• Oryzoborus angolensis (curió),  

• Sporophila ruficollis (coleirinho),  

• Puma concolor (onça-parda),  

• Lutra longicaudis (lontra),  

• Tapirus terrestris (anta),  

• Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto) e  

• Alouatta fusca (bugio).  

As espécies que entram na categoria de provavelmente ameaçados de extinção são:  

• Hydromedusa tectifera (cágado-pescoço-de-cobra), 

• Leptodon cayanensis (gavião-de-cabeça-cinza),  

• Penelope obscura (jacuguaçu),  

• Gracilinanus microtarsus (cuica) e  

• Procyon cancrivorus (mão-pelada). 

Das espécies de aves amostradas no Morro Grande (Develey & Martensen, 2006), onze são consideradas 
globalmente ameaçadas de extinção, sendo nove delas endêmicas do bioma Mata Atlântica. Com base na lista 
de 1998 de espécies ameaçadas para o estado de São Paulo, 13 espécies presentes no Morro Grande, como 
representantes da BAT, estão ameaçadas.  

São as seguintes as espécies ameaçadas, para ilustrar a situação na bacia: 
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Espécie Categoria de ameaça 
Tangara preciosa Provavelmente ameaçada 
Pachyramphus marginatus  Provavelmente ameaçada 
Pyroderus scutatus Em perigo 
Carpornis cucullata  Em perigo 
Hemitriccus orbitatus Em perigo 
Dysithamnus stictothorax  Em perigo 
Triclaria malachitacea Vulnerável 
Spizaetus tyrannus Vulnerável 
Leptodon cayanensis Provavelmente ameaçada 
Penelope obscura Provavelmente ameaçada 
Thraupis cyanoptera Em perigo 
Laniisoma elegans Vulnerável 
Procnias nudicollis Vulnerável 
Platyrinchus leucoryphus Em perigo 
Drymophila ochropyga Em perigo 
Piculus aurulentus Em perigo 
Pionopsitta pileata Vulnerável 
Leucopternis lacernulata Vulnerável 
Pandion haliaetus Provavelmente ameaçada 

A araponga (Procnias nudicollis) tem uma distribuição ampla, vivendo em matas primárias e capoeiras, desde 
Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Ocorre na região da BAT e está listada como ameaçada de extinção no 
Estado de São Paulo, na categoria vulnerável, devido à supressão da mata atlântica e por ser procurada pelos 
"passarinheiros" do mercado clandestino de aves de gaiola. 

As ameaças à biodiversidade na área da BAT ocorrem pela rápida destruição e modificação dos hábitats 
naturais por causa das ocupações irregulares nas Áreas de Proteção dos Mananciais e dos fragmentos 
florestais, embora estejam legalmente protegidos. A ocupação do homem que se aproxima dessas áreas 
protegidas, ocupadas por animais silvestres, aumenta a incidência de caça e captura para manutenção em 
cativeiro ou para comércio ilegal. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, em 2007, o Mapa da Fauna Ameaçada de 
Extinção – Mamíferos, Répteis e Anfíbios. Segundo o mais recente levantamento do Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 105 espécies e subespécies desses animais estão sob 
ameaça de extinção, ou seja, podem sumir do mapa do Brasil. 

Em 2006, o IBGE já havia lançado o mapa das aves ameaçadas. Ainda neste ano, deverá publicar outro, 
retratando ao todo 130 espécies e subespécies de insetos e demais invertebrados terrestres sob risco de 
extinção. Para 2008 está prevista a publicação de um quarto mapa, de peixes e invertebrados aquáticos. 

A devastação da cobertura vegetal, com destruição e modificação de hábitats naturais, e as formas de 
extrativismo são, ao lado da caça predatória, os fatores que mais têm contribuído para o extermínio da fauna 
silvestre na BAT.  

A Figura 2.2.2 apresenta o Mapa das Áreas Protegidas na BAT e a Figura 2.2.3 ilustra as Áreas de Mananciais 
da Bacia. 
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Figura 2.2.2 - Áreas Protegidas na  
Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.2.3 - Áreas de Mananciais da 
Bacia do Alto Tietê 
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2.3 DEMANDAS, DISPONIBILIDADES HÍDRICAS E ESTUDOS OPERACIONAIS 

METODOLOGIA 

A metodologia para desenvolver os estudos operacionais dos Sistemas Produtores da Bacia do Alto Tietê 
utilizou a modelagem matemático-computacional dos sistemas incluindo a representação dos seus 
componentes, a disponibilidade hídrica das sub-bacias envolvidas, as demandas outorgadas e as vazões 
ecológicas requeridas. Desta forma, a metodologia utilizada compreende as seguintes etapas: 

• representação matemático-computacional dos diversos elementos que compõem os Sistemas Produtores, 
incluindo os aproveitamentos e suas interligações por canais e/ou túneis, estações elevatórias, 
transposições e as estações de tratamento de água (ETAs); 

• representação matemático-computacional das captações e lançamentos outorgados, exceção àqueles da 
SABESP nos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro, uma vez que estão sendo representados 
pelos seus elementos e as ETAs; 

• representação da disponibilidade hídrica nos Sistemas Produtores, através das séries de vazões naturais 
médias mensais dos cursos d´água nos aproveitamentos e seções de interesse no período de Janeiro de 
1930 a Dezembro de 2003; 

• modelagem matemático-computacional dos Sistemas Produtores que incluiu a representação da 
topologia dos sistemas e as relações de interdependência dos seus componentes; 

• simulações da operação integrada dos Sistemas Produtores com passo mensal no período de Janeiro de 
1930 a Dezembro de 2003 para diversas alternativas de demandas. Estas simulações consideraram ainda, 
duas alternativas adicionais no Sistema Produtor do Alto Tietê, a saber: 
o Taiaçupeba Baixo, que considera o aproveitamento do Taiaçupeba com um volume útil de 21,5hm3; 
o Taiaçupeba Alto, que considera o aproveitamento do Taiaçupeba com um volume útil de 81,8hm3; 

• análise estatístico-operacional dos resultados das simulações da operação integrada dos Sistemas 
Produtores com vistas a caracterização da disponibilidade hídrica operada e das captações e lançamentos 
ao longo do sistemas. 

2.3.1 OUTORGAS DA BACIA DO ALTO TIETÊ 

Os objetivos deste capítulo são: apresentar os dados de outorga de águas superficiais da bacia do Alto Tietê; 
organizar os dados de outorga para atender aos objetivos do PAT; e apresentar a análise dos dados de 
outorga de águas superficiais da bacia do Alto Tietê quanto às finalidades dos usos, magnitude das vazões e 
distribuição espacial. 

DISPONIBILIDADE DE DADOS 

O DAEE-SP mantém um cadastro detalhado e abrangente das outorgas da bacia do rio Tietê e enviou um 
extrato do mesmo, contendo os seguintes elementos para cada outorga: 

• tipo de usuário: aquicultor, avicultor, comerciante, condomínio, industrial, irrigação, loteador, minerador, 
pecuarista, suinocultor, uso comunitário, uso rural, uso urbano e outros; 

• município onde está situado o titular da outorga; 
• nome ou razão social do titular da outorga; 
• a atividade e o endereço do titular da outorga; 
• data de inclusão e de atualização da outorga; 
• número, a data da portaria de concessão da outorga e a situação atual da outorga; 
• código e o nome do curso d´água relacionado à outorga; 
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• o uso do recurso hídrico previsto na outorga: barragem de regularização de vazão ou nível (BA), captação 
(CA) ou lançamento de efluentes (LA), transposição (TR) ou condomínio (CN); 

• a unidade de gerenciamento dos recursos hídricos (UGRHI); 
• tipo do curso d´água: estadual, federal, represa, nascente, outros; 
• finalidade da outorga: abastecimento público, agricultura, produção de água mineral, comércio, 

dessedentação animal, geração de energia hidrelétrica, hidroagrícola, industrial, irrigação, piscicultura, 
lazer, mineração, regularização de vazões, rural, saneamento, urbanístico, outros; 

• distância da foz do curso d´água relacionado à outorga; 
• coordenadas UTM do local referente a outorga; 
• vazão outorgada, expressa em m3/h; 
• período de operação, com o número de horas/ dia, o número de dias/ mês e o número de meses/ano. 

O cadastro fornecido pelo DAEE-SP apresenta 8.451 outorgas, com vazões variando entre 0 até 61.200 m3/h, 
este valor correspondente à captação da UTE Piratininga da EMAE no rio Grande ou Jurutuba. Dentre as 
captações que resultam em uso consumptivo, mesmo parcial, destacam-se aquelas da SABESP com 6,22m3/s 
no rio Jundiaí e 9,15m3/s junto ao rio Taiaçupeba correspondendo ao Sistema Produtor do Alto Tietê.  

Uma vez que o cadastro inclui as captações e os lançamentos devidamente referenciados é possível avaliar as 
retiradas e retornos dos diversos usos ao longo dos cursos d´água principais e nos afluentes. Portanto, julgou-
se que o cadastro do DAEE-SP é suficiente para atender os objetivos deste estudo.  

No entanto, o cadastro do DAEE-SP não permite avaliar a variação temporal das demandas cadastradas. Isso 
impossibilita utilizar os dados de postos fluviométricos no rio Tietê para determinar as vazões naturais na área 
não controlada, uma vez que as variações temporais das captações e lançamentos não são conhecidas.  

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DE OUTORGA 

Inicialmente procedeu-se alguns ajustes nas finalidades de uso resultado da consulta ao DAEE-SP. O DAEE-SP 
informou que as captações para abastecimento público feitas pela SABESP, SAE ou outros órgãos municipais 
são classificados como “abastecimento público”, enquanto o respectivo lançamento é classificado como “uso 
sanitário”. Em função desta informação procederam-se algumas atualizações no cadastro seguindo a 
mencionada diretriz. 

A partir do cadastro com 8.451 outorgas na bacia do Alto Tietê disponibilizado pelo DAEE-SP, foi desenvolvida 
uma seleção das outorgas com o objetivo específico do balanço hídrico e/ou modelagem dos sistemas 
produtivos da RMSP. Inicialmente foram desconsideradas as outorgas conforme os seguintes critérios: 

• cujas coordenadas indicam uma localização fora do limite da bacia do Alto Tietê, com exceção dos casos 
em que há uma transposição. Este critério permitiu eliminar 102 outorgas localizadas no litoral paulista; 

• outorgas de águas subterrâneas, uma vez que esta análise corresponde exclusivamente às outorgas de 
águas superficiais. Este critério permitiu eliminar 3.566 outorgas; 

• outorgas cujos valores sejam nulos, o que correspondeu a 3.426 outorgas cadastradas nesta região; 

• cujas coordenadas sejam nulas e que a vazão correspondente seja inferior a 50L/s. Para as outorgas cujas 
coordenadas são nulas mas a vazão supera 50L/s foi feita uma investigação com base no endereço do 
outorgante para identificar sua localização aproximada. Este critério permitiu eliminar 375 outorgas. 

A aplicação dos mencionados critérios resultou na seleção de 982 outorgas. Em seguida, procedeu-se o 
cálculo da vazão outorgada média mensal, multiplicando-se a vazão outorgada pelo número de horas por dia 
e pelo número de dias por mês (720 horas/mês). A seleção final correspondeu à eliminação de 675 outorgas 
cuja vazão média mensal era inferior a 5L/s, ressaltando-se que as outorgas cujas vazões estão abaixo de 5L/s 
têm como característica a igualdade entre captação e lançamento, o que não indica uso consumptivo.  

A seleção final resultou, então, em 307 outorgas de águas superficiais, apresentada na Tabela 2.3.1, a seguir. 
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Tabela 2.3.1 - Resumo das Outorgas Selecionadas na Bacia do Alto Tietê (1/5) 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
1 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R LA INDUSTR 7,10 7377,75 329,21 -17,00
2 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R CA INDUSTR 7,10 7377,80 328,92 17,00
3 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA AB.PUBL 7,50 7392,66 368,45 9,15
4 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO JUNDIAI,R CA AB.PUBL 20,00 7384,00 378,00 6,22
5 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO GRANDE,R LA SANITAR 1,80 7384,76 383,80 -4,47
6 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1049,80 7394,66 388,43 4,47
7 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CLARO,R CA AB.PUBL 25,25 7384,48 411,08 2,50
8 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CLARO,R CA AB.PUBL 0,08 7384,52 411,16 2,50
9 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO MENINOS,RIB DOS LA SANITAR 2,00 7387,30 338,65 -2,00

10 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TAMANDUATEI,R CA AB.PUBL 10,50 7390,40 337,87 2,00
11 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TAIACUPEBA-ACU,R/RIB LA SANITAR 17,00 7385,20 372,20 -1,75
12 SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL SEMASA - SANTO ANDRÉ SANEAMENTO BÁSICO TAMANDUATEI,R LA SANITAR 0,00 7398,05 332,57 -1,70
13 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CLARO,R CA AB.PUBL 8,52 7385,82 403,36 1,50
14 COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE SUZANO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R LA INDUSTR 1017,60 7397,13 370,83 -1,40
15 COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE SUZANO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 1017,65 7397,09 370,87 1,40
16 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO COTIA,R/COTIA DO PEIXE,R CA AB.PUBL 30,35 7382,68 299,35 1,30
17 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CLARO,R LA SANITAR 0,40 7384,40 411,45 -1,00
18 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CLARO,R CA AB.PUBL 0,15 7385,63 414,93 1,00
19 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA AB.PUBL 7,80 7388,00 386,10 1,00
20 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R CA INDUSTR 7,50 7377,80 328,92 0,80
21 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1043,50 7395,61 384,27 0,78
22 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAE - SÃO BERNARDO DO CAMPO SANEAMENTO BÁSICO MENINOS,RIB DOS LA SANITAR 1,00 7388,30 338,81 -0,65
23 ECOSAMA EMPR CONC SANEAMENTO DE MAUA S.A ECOSAMA SANEAMENTO BÁSICO TAMANDUATEI,R LA SANITAR 28,00 7383,80 348,64 -0,62
24 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R LA INDUSTR 7,40 7377,76 329,21 -0,57
25 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CLARO,R LA SANITAR 19,50 7384,21 407,05 -0,50
26 PETROQUIMICA UNIAO S.A. PETROQUIMICA UNIÃO TIETE,R CA INDUSTR 1017,50 7397,02 370,91 0,50
27 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO GUARATUBA,R CA AB.PUBL 18,00 7382,35 408,60 0,50
28 FRIGORIFICO BORDON S A BORDON ABATE DE ANIMAIS TIETE,R LA SAN/IND 936,00 7398,70 324,08 -0,49
29 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 953,50 7403,60 345,90 -0,46
30 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAE SANEAMENTO BÁSICO COUROS,RIB DOS LA SANITAR 0,20 7384,40 338,40 -0,43
31 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS TAMANDUATEI,R CA INDUSTR 27,95 7383,81 348,65 0,36
32 INDS.MATARAZZO DE PAPEIS S.A MATARAZZO DE PAPEIS FIACAO,TECELAGEM E AMBOS TIETE,R CA INDUSTR 938,10 7396,85 337,45 0,36
33 DEPTO AGUAS ESGOTOS SAO CAETANO DO SUL DAESCS SANEAMENTO BÁSICO MENINOS,RIB DOS LA SANITAR 6,90 7383,67 340,05 -0,34
34 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1037,50 7399,02 380,98 0,34
35 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 943,00 7398,83 341,08 -0,33
36 INDS.MATARAZZO DE PAPEIS S.A MATARAZZO DE PAPEIS FIACAO,TECELAGEM E AMBOS TIETE,R LA SAN/IND 937,90 7396,85 337,30 -0,33
37 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE SANEAMENTO BÁSICO CABUCU/CABUCU DE CIMA,R/PARI,COR DO CA AB.PUBL 16,50 7411,25 343,44 0,30
38 CIA AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE OSASCO CAEMO SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 920,50 7397,26 321,17 -0,30
39 TINTURARIA E ESTAMPARIA SALETE LTDA SALETE ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS TIBURTINO,COR(CANALIZADO) LA SAN/IND 0,32 7398,84 326,41 -0,28
40 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1037,10 7399,15 380,90 0,28
41 LANIFICIO BROOKLIN LTDA FIACAO,TECELAGEM E AMBOS LA INDUSTR 0,00 7390,63 337,63 -0,26
42 VOLKSWAGEN DO BRASIL S A VOLKSWAGEN FABRIC.VEICULOS AUTOMOT.RODOVIARIOS E UNID.MOTRIZE MENINOS,RIB DOS LA SAN/IND 17,60 7374,40 341,84 -0,25
43 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 1032,60 7400,00 378,69 -0,24
44 DEPTO AGUAS ESGOTOS SAO CAETANO DO SUL DAESCS SANEAMENTO BÁSICO TAMANDUATEI,R LA SANITAR 17,10 7388,30 342,25 -0,23
45 CLARIANT S.A. FABRIC.INSET,DESINF,GERMIC,FUNGIC.E PROD.LIMPEZA TIETE,R CA INDUSTR 1011,60 7397,50 368,54 0,21
46 MD PAPEIS LTDA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO JUQUERI,R/JUQUERI-MIRIM,R CA SANITAR 30,20 7412,78 319,70 0,19
47 MAIRIPORA IND E COM DE PAPEL E PAPELAO LTDA MAIRIPORA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO JUQUERI,R/JUQUERI-MIRIM,R LA INDUSTR 62,05 7421,05 338,40 -0,19
48 MAIRIPORA IND E COM DE PAPEL E PAPELAO LTDA MAIRIPORA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO JUQUERI,R/JUQUERI-MIRIM,R CA INDUSTR 62,10 7421,10 338,43 0,19
49 COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA NITRO QUIMICA PRODUCAO ELEM.QUIM.PRD.ORGANICOS,INORGANICOS-AMBOS TIETE,R CA INDUSTR 971,00 7402,67 353,26 0,18
50 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO GUAIU,R LA SANITAR 0,00 7398,81 364,76 -0,18
51 GERDAU ACOMINAS S.A. GERDAU IPIRANGA,R LA INDUSTR 10,00 7384,98 333,86 -0,14
52 GERDAU ACOMINAS S.A. GERDAU IPIRANGA,R CA INDUSTR 10,20 7384,91 333,84 0,14
53 VISCOFAN DO BRASIL SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA FABRICA TRIFICEL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 960,10 7402,51 348,30 0,14
54 INDUSTRIAS MATARAZZO DE EMBALAGENS LTDA FABRICA CELOSUL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 960,50 7402,90 348,75 0,14
55 SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. FABRIC.RESINA DE FIBRA,DE FIOS ARTIF,SINTET E BORR GRANDE OU JURUBATUBA,R CA INDUSTR 50,25 7371,29 360,03 0,14
56 PETROQUIMICA UNIAO S.A. PETROQUIMICA UNIÃO TAMANDUATEI,R LA INDUSTR 27,80 7383,85 348,90 -0,13
57 MD PAPEIS LTDA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO JUQUERI,R/JUQUERI-MIRIM,R LA SANITAR 30,50 7412,78 319,75 -0,13
58 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S.A. KLABIN FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA SAN/IND 933,68 7398,11 333,48 0,13
59 COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA PRODUCAO ELEM.QUIM.PRD.ORGANICOS,INORGANICOS-AMBOS LA SAN/IND 0,00 7402,67 353,26 -0,13
60 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CABUCU/CABUCU DE CIMA,R/PARI,COR DO CA AB.PUBL 0,08 7399,22 341,12 0,13
61 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 COTIA,R/"PEDRAS,RIB DAS" LA SANITAR 0,06 7391,07 307,11 -0,12  
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Tabela 2.3.2 - Resumo das Outorgas Selecionadas na Bacia do Alto Tietê (continuação 2/5) 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
62 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE SANEAMENTO BÁSICO BARROCADA,RIB CA AB.PUBL 2,00 7412,02 340,21 0,12
63 INDUSTRIAS MATARAZZO DE EMBALAGENS LTDA FABRICA CELOSUL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIPIJICA,COR (SNA1 TIETE) LA SAN/IND 1,20 7402,42 348,17 -0,12
64 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S.A. KLABIN FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R LA SAN/IND 933,68 7398,11 333,48 -0,11
65 MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA. MELHORAMENTOS FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO JUQUERI,R/JUQUERI-MIRIM,R CA SAN/IND 33,60 7414,50 319,95 0,11
66 MANIKRAFT GUAIANAZES IND.DE CELULOSE E PAPEL LTDA. MANIKRAFT FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ITAQUERA,R/PEDRINHAS,COR DAS LA SAN/IND 7,90 7396,75 354,15 -0,11
67 MANIKRAFT GUAIANAZES IND.DE CELULOSE E PAPEL LTDA. MANIKRAFT FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ITAQUERA,R/PEDRINHAS,COR DAS CA INDUSTR 8,00 7396,70 354,27 0,11
68 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1061,20 7393,46 395,50 0,10
69 SANBRA SOC ALGODOEIRA DO NORDESTE BRASILEIRO S A SANBRA REFINACAO OLEOS,GORDURAS VEGETAL E ANIMAL PINHEIROS,R LA INDUSTR 1,00 7395,97 321,95 -0,10
70 QUIMBRASIL-QUIMICA INDL BRASILEIRA S A QUIMBRASIL FABRIC.ADUBOS,FERTILIZ. E CORRETIVOS DO SOLO ORATORIO,R/RIB DO/COR DO LA SANITAR 0,50 7388,25 342,59 -0,10
71 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO ESTIVA,RIB CA AB.PUBL 1,20 7374,17 359,22 0,10
72 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE S.P. SABESP SANEAMENTO BÁSICO CRISTAIS,RIB DOS CA AB.PUBL 13,90 7418,30 313,45 0,10
73 MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA. MELHORAMENTOS FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO JUQUERI,R/JUQUERI-MIRIM,R LA SAN/IND 33,90 7414,58 320,15 -0,10
74 SANBRA SOC ALGODOEIRA DO NORDESTE BRASILEIRO S A SANBRA REFINACAO OLEOS,GORDURAS VEGETAL E ANIMAL PINHEIROS,R CA INDUSTR 1,80 7395,89 322,03 0,10
75 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE SANEAMENTO BÁSICO SNA1 LAVRAS,RIB DAS LA SANITAR 1,13 7413,52 352,50 -0,09
76 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE SANEAMENTO BÁSICO TANQUINHO,COR DO CA AB.PUBL 7,00 7414,25 350,95 0,09
77 CIA. ANTARTICA PTA. IND. BRAS. BEBIDAS E CONEXOS ANTARTICA FABRIC.CERVEJAS,CHOPES E MALTE TAMANDUATEI,R LA SAN/IND 6,35 7393,53 335,39 -0,09
78 RHODIA S.A. RHODIA S A-DIV TEXTIL FIACAO,TECELAGEM E AMBOS TAMANDUATEI,R CA INDUSTR 22,83 7383,60 344,80 0,08
79 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS TAMANDUATEI,R LA INDUSTR 27,90 7383,81 348,60 -0,08
80 REPASA S.A. CELULOSE E PAPEL PAPEIS E PAPELAO YASBEK FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO EMBU MIRIM,R LA INDUSTR 21,90 7382,82 310,95 -0,08
81 REPASA S.A. CELULOSE E PAPEL PAPEIS E PAPELAO YASBEK FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO EMBU MIRIM,R CA INDUSTR 22,10 7382,60 310,85 0,08
82 SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. FABRIC.RESINA DE FIBRA,DE FIOS ARTIF,SINTET E BORR GRANDE OU JURUBATUBA,R LA INDUSTR 50,00 7371,37 359,77 -0,08
83 PETROQUIMICA UNIAO S.A. PETROQUIMICA UNIÃO TAMANDUATEI,R LA INDUSTR 27,80 7383,85 348,90 -0,08
84 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,99 7391,59 388,82 0,07
85 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,10 7392,36 388,99 0,07
86 INDS DE PAPEL SIMAO SA PAPEL SIMAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TAMANDUATEI,R CA INDUSTR 9,30 7391,40 336,83 0,07
87 ACOS VILLARES S.A. USINA MOGI DAS CRUZES TIETE,R CA SAN/IND 1038,80 7397,62 381,68 0,07
88 MINERADORA PEDRIX LTDA SNA1 JUQUERI,R CA MINER 0,49 7412,05 318,50 0,07
89 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CABUCU OU GARCIA,RIB DO/(TAMBORE,LAGOA DO) CA AB.PUBL 0,10 7402,15 308,35 0,07
90 MINERADORA PEDRIX LTDA SNA1 JUQUERI,R LA MINER 0,40 7411,96 318,61 -0,06
91 RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL RIPASA EMBU MIRIM,R CA INDUSTR 2,95 7382,86 310,91 0,06
92 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,06
93 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,39 7392,04 389,01 0,06
94 FABR DE TECIDOS TATUAPE S/A TECIDOS TATUAPE BENEFIC.FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,ARTIF.E SINTETICAS TIETE,R CA INDUSTR 913,40 7397,56 319,07 0,06
95 RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL RIPASA EMBU MIRIM,R LA INDUSTR 3,00 7382,93 310,95 -0,06
96 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO BARBEIRO,COR DO/(BACURI,LAGOA DO)ANTIGO,BARRCA AB.PUBL 0,10 7403,02 308,29 0,06
97 FABR DE TECIDOS TATUAPE S/A TECIDOS TATUAPE BENEFIC.FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,ARTIF.E SINTETICAS SNA1 TIETE,R/"BUSSOCABA,COR" LA SAN/IND 1,50 7396,10 319,06 -0,06
98 CIA GUAIANAZES DE PAPEL GUAIANAZES DE PAPEL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ITAQUERA,R/PEDRINHAS,COR DAS LA INDUSTR 7,80 7396,53 354,40 -0,06
99 CIA GUAIANAZES DE PAPEL GUAIANAZES DE PAPEL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ITAQUERA,R/PEDRINHAS,COR DAS CA INDUSTR 8,00 7396,45 354,47 0,06

100 CLARIANT S.A. CLARIANT FABRIC.INSET,DESINF,GERMIC,FUNGIC.E PROD.LIMPEZA TIETE,R LA INDUSTR 1011,20 7397,45 368,15 -0,06
101 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 1057,00 7394,55 393,80 -0,05
102 COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS AMBEV - FLIAL : GUARULHOS SNA1 BAQUIRIVU,R LA SAN/IND 6,50 7414,72 356,86 -0,05
103 AUTOLATINA BRASIL S.A. FORD FABRIC.VEICULOS AUTOMOT.RODOVIARIOS E UNID.MOTRIZE TABOAO,COR LA SAN/IND 0,75 7382,50 337,86 -0,05
104 RHODIA S.A. RHODIA S A-DIV TEXTIL FIACAO,TECELAGEM E AMBOS TAMANDUATEI,R LA SAN/IND 22,85 7383,45 344,90 -0,04
105 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 FORNOS,COR DOS CA AB.PUBL 1,30 7356,38 316,84 0,04
106 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB CA HIDROAG 0,12 7364,08 329,62 0,04
107 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA VARGINHA/BORORE,RIB LA HIDROAG 8,10 7364,10 329,50 -0,04
108 S.A INDUSTRIAS VOTORANTIM S.A INDUSTRIAS VOTORANTIM FABRICACAO DE CIMENTO JAQUERI-MIRIM OU SAO JOAO DO BARUERI,R CA INDUSTR 13,30 7395,26 300,12 0,04
109 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,75 7392,67 288,90 0,04
110 CONSTRUTORA ALBUQUERQUE,TAKAOKA S.A. CONSTRUTORA ALBUQUERQUE,TAKAOKA S.A. BARBEIRO,COR DO/(BACURI,LAGOA DO)ANTIGO,BARRCA SANITAR 0,05 7403,25 308,12 0,04
111 INDS DE PAPEL SIMAO S A PAPEL SIMAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO IPIRANGA/NEGRO,R LA INDUSTR 0,05 7398,60 377,15 -0,04
112 INDS DE PAPEL SIMAO S A PAPEL SIMAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 1029,50 7398,60 377,45 0,04
113 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,03
114 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. VOTORANTIM TIETE,R CA INDUSTR 968,00 7398,68 377,04 0,03
115 SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A. UNIDADE RIO VERDE TIETE,R CA INDUSTR 998,70 7401,20 363,95 0,03
116 SAFELCA S.A. INDUSTRIA DE PAPEL BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R CA SAN/IND 5,00 7407,35 347,31 0,03
117 SAFELCA S.A. INDUSTRIA DE PAPEL BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R LA SAN/IND 4,95 7407,34 347,30 -0,03
118 TAMBORE S/A. TAMBORÉ URBANIZACAO BARBEIRO,COR DO/(BACURI,LAGOA DO)ANTIGO,BARRLA SANITAR 0,10 7403,00 308,30 -0,03
119 TAMBORE S/A. TAMBORÉ URBANIZACAO BARBEIRO,COR DO/(BACURI,LAGOA DO)ANTIGO,BARRCA SANITAR 0,10 7403,00 308,30 0,03
120 TAMBORE S/A. TAMBORÉ URBANIZACAO CABUCU OU GARCIA,RIB DO/(TAMBORE,LAGOA DO) CA SANITAR 0,75 7402,50 309,05 0,03
121 ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA MINER 5,40 7393,86 369,74 0,03
122 OSWALDO CALBO GARCIA BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R LA OUTROS 18,83 7409,40 356,77 -0,03  
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Tabela 2.3.3 - Resumo das Outorgas Selecionadas na Bacia do Alto Tietê (continuação 3/5) 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
123 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,03
124 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,10 7390,73 388,82 0,03
125 ADAMAS S.A. PAPEIS E PAPELOES ESPECIAIS ADAMAS FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO SNA1 TIETE,R/"BUSSOCABA,COR" LA INDUSTR 2,50 7395,03 319,15 -0,03
126 ADAMAS S.A. PAPEIS E PAPELOES ESPECIAIS ADAMAS FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO SNA1 TIETE,R/"BUSSOCABA,COR" CA INDUSTR 2,70 7394,97 319,13 0,03
127 D. K. TINTURARIA INDUSTRIAL LTDA BENEFIC.FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,ARTIF.E SINTETICAS TIETE,R LA INDUSTR 965,60 7402,85 351,20 -0,03
128 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,34 7392,06 389,01 0,03
129 TAMBORE S.A. TAMBORÉ SNA1 CABUCU OU GARCIA,RIB DO LA SANITAR 0,75 7402,53 312,29 -0,03
130 CLARO TERRAPLENAGEM LTDA PORTO DE AREIA JOMARA BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R LA OUTROS 14,25 7409,68 353,05 -0,03
131 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. VOTORANTIM IPIRANGA/NEGRO,R LA INDUSTR 0,00 7398,66 377,18 -0,03
132 VICUNHA S.A. VICUNHA S.A. FIACAO,TECELAGEM E AMBOS TIETE,R CA INDUSTR 939,40 7397,21 338,60 0,03
133 S.A INDUSTRIAS VOTORANTIM S.A INDUSTRIAS VOTORANTIM FABRICACAO DE CIMENTO JAQUERI-MIRIM OU SAO JOAO DO BARUERI,R LA INDUSTR 13,55 7395,25 299,85 -0,03
134 FABR DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A PAPEL STA THEREZINHA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ARICANDUVA,R CA INDUSTR 1,85 7396,50 341,95 0,03
135 D. K. TINTURARIA INDUSTRIAL LTDA BENEFIC.FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,ARTIF.E SINTETICAS TIETE,R CA INDUSTR 965,50 7402,32 351,26 0,03
136 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A. FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO SNA1 TIETE,R/DIVISA,COR DA LA INDUSTR 0,05 7397,83 337,15 -0,03
137 ROSSET & CIA LTDA ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS TIETE,R CA INDUSTR 961,00 7402,95 349,26 0,03
138 COMPANHIA INDUSTRIAL PAULISTA DE PAPEIS E PAPELAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO MOOCA,COR DA LA INDUSTR 1,50 7390,90 338,75 -0,03
139 COMPANHIA INDUSTRIAL PAULISTA DE PAPEIS E PAPELAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO MOOCA,COR DA CA INDUSTR 1,55 7390,89 338,89 0,03
140 OXITENO S. A. INDUSTRIA E COMERCIO TAMANDUATEI,R LA INDUSTR 28,00 7383,68 349,05 -0,03
141 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A. CIA FABRICADORA DE PAPEL FABRIC.DE ARTEFATOS DE PAPEL TIETE,R LA SAN/IND 1040,65 7396,80 382,80 -0,02
142 INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA BENEFIC.FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,ARTIF.E SINTETICAS TIETE,R CA INDUSTR 971,32 7403,04 353,31 0,02
143 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,16 7392,33 389,00 0,02
144 DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL LTDA FABRIC.VEICULOS AUTOMOT.RODOVIARIOS E UNID.MOTRIZE TABOAO,COR LA SAN/IND 0,00 7382,40 337,75 -0,02
145 ACOS VILLARES S.A. USINA MOGI DAS CRUZES TIETE,R LA SAN/IND 1038,00 7397,59 381,68 -0,02
146 PFIZER S/A PFIZER FABRIC.PRODS.FARMACEUTICOS E VETERINARIOS TIETE,R CA SAN/IND 956,90 7402,90 346,48 0,02
147 INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA BENEFIC.FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,ARTIF.E SINTETICAS PEDRINHAS,COR DAS LA INDUSTR 0,40 7403,15 352,85 -0,02
148 KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD DE HIGIENE LT TIETE,R CA SAN/IND 1041,50 7396,19 382,63 0,02
149 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A. CIA FABRICADORA DE PAPEL FABRIC.DE ARTEFATOS DE PAPEL TIETE,R CA INDUSTR 1040,80 7396,70 382,90 0,02
150 BANCO BCN S.A. LOTEAMENTO GREEN VALLEY TIETE,R LA SANITAR 885,10 7401,15 309,30 -0,02
151 TAMBORE S.A. TAMBORÉ SNA1 CABUCU OU GARCIA,RIB DO LA SANITAR 0,75 7402,53 312,29 -0,02
152 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB CA HIDROAG 0,13 7364,06 329,63 0,02
153 BRASTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LOTEAMENTO JARDIM DAS BANDEIRAS LOTEAMENTO DE IMOVEIS TIETE,R LA SANITAR 890,10 7403,46 305,69 -0,02
154 KOOK'S TINTURARIA E ESTAMPARIA LTDA. KOOK'S CONFECCAO DE ROUPAS E AGASALHOS TIETE,R CA INDUSTR 970,60 7402,35 352,79 0,02
155 IND DE CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES SA CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 1029,50 7399,00 377,05 0,02
156 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,10 7390,73 388,82 0,02
157 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,02
158 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA VARGINHA/BORORE,RIB LA HIDROAG 8,12 7364,70 329,52 -0,02
159 DIANDA E CIA LTDA DIANDA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO PIRES,RIB LA SAN/IND 6,00 7377,28 356,85 -0,02
160 ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA TAIACUPEBA-ACU,R/RIB LA MINER 6,00 7393,40 369,00 -0,02
161 DIANDA E CIA LTDA DIANDA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO PIRES,RIB CA INDUSTR 6,09 7377,50 357,07 0,02
162 IND DE CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES SA CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R LA INDUSTR 1029,20 7398,90 377,05 -0,02
163 ELIMAR INDUSTRIA E COMERCIO. ELIMAR ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS ABREUS,COR DOS LA SAN/IND 2,80 7419,26 320,76 -0,02
164 EUGENIO YASSUHIRO OYAMA SITIO OYAMA QUATINGA,COR CA IRRIGAC 3,00 7379,12 373,03 0,02
165 KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD DE HIGIENE LT TIETE,R LA SAN/IND 1041,50 7396,19 382,63 -0,02
166 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE S.P. SABESP SANEAMENTO BÁSICO CRISTAIS,RIB DOS LA SANITAR 11,15 7417,85 311,97 -0,02
167 HOLDERCIM BRASIL S/A PEDREIRA CANTAREIRA EXTRACAO DE PEDRAS E OUT. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SNA1 ITAIM.COR/(AGUA LARGA,COR) LA SANITAR 0,48 7418,67 338,31 -0,02
168 HOLDERCIM BRASIL S/A PEDREIRA CANTAREIRA EXTRACAO DE PEDRAS E OUT. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SNA1 ITAIM.COR/(AGUA LARGA,COR) CA SANITAR 1,85 7417,95 337,80 0,02
169 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA FIACAO,TECELAGEM E AMBOS COUROS,RIB DOS CA INDUSTR 7,00 7378,60 338,38 0,02
170 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CRESCIUMA,RIB CA AB.PUBL 1,10 7415,45 322,61 0,02
171 SWIFT-ARMOUR S A IND E COM SWIFT-ARMOUR PREPARACAO DE CONSERVAS DE CARNE-FRIGOR.E MATAD. ORATORIO,R/RIB DO/COR DO LA SAN/IND 1,20 7387,88 343,06 -0,02
172 SOCIMEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LOTEAMENTO MELVILLE EMPRESARIAL II CABUCU OU GARCIA,RIB DO/(TAMBORE,LAGOA DO) LA SANITAR 3,00 7401,83 311,04 -0,02
173 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA FIACAO,TECELAGEM E AMBOS COUROS,RIB DOS LA INDUSTR 6,80 7378,63 338,40 -0,02
174 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. UHE EDGARD DE SOUZA TIETE,R LA GERACAO 888,45 7405,05 305,05 -0,02
175 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. UHE EDGARD DE SOUZA TIETE,R CA GERACAO 888,45 7405,00 305,05 0,02
176 BANN QUIMICA LTDA FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS TIETE,R CA INDUSTR 960,00 7402,80 348,15 0,02
177 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 JUQUERI,R CA AB.PUBL 1,50 7420,50 335,70 0,02
178 BANN QUIMICA LTDA FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS SNA1 TIETE,R(MONGAGUA,C/CANAL DE CIRCUNVALACLA SAN/IND 1,30 7402,39 347,96 -0,01
179 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 JUQUERI,R LA SANITAR 0,30 7420,81 338,64 -0,01
180 PAULO MONMA SITIO MONMA(PESQUEIRO ITAPECERICA) CACA E PESCA SNA1 VALO VELHO,COR/... LA HIDROAG 0,06 7379,31 314,84 -0,01
181 BRASIVIL RESINAS VINILICAS SA BRASIVIL FABRIC.MATERS. PETROQUIMICOS BASICOS,PRIM.E INTERM TEIXEIRA,R(SNA1 GRANDE,R) LA SAN/IND 0,30 7371,04 360,50 -0,01
182 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,34 7392,06 389,01 0,01  

 



 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  57 
 

Tabela 2.3.4 - Resumo das Outorgas Selecionadas na Bacia do Alto Tietê (continuação 4/5) 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
183 KW RADAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RESIDENCIAL BELAS ARTES JAQUERI-MIRIM OU SAO JOAO DO BARUERI,R LA SANITAR 5,70 7396,87 305,68 -0,01
184 BRASTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LOTEAMENTO JARDIM DAS BANDEIRAS LOTEAMENTO DE IMOVEIS SNA1 TIETE,R LA SANITAR 0,95 7402,54 305,45 -0,01
185 RESANA S.A. IND. QUIMICAS PRODUCAO ELEM.QUIM.PRD.ORGANICOS,INORGANICOS-AMBOS JUNDIAI,R CA SOS 3,00 7394,58 373,89 0,01
186 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO MATADOURO/GREGORIO,COR LA SANITAR 3,00 7395,35 377,10 -0,01
187 INSTITUTO MACKENZIE MACKENZIE FUNDACOES CULTURAIS,CIENTIFICAS E EDUCACIONAIS CABUCU OU GARCIA,RIB DO/(TAMBORE,LAGOA DO) LA SANITAR 4,00 7401,73 312,72 -0,01
188 AMANCIO GOMES CORREA BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R LA SANITAR 14,00 7409,62 352,30 -0,01
189 RHODIA S.A. RHODIA S A-DIV TEXTIL FIACAO,TECELAGEM E AMBOS CARAPETUBA,COR/"GUARAPITUBA,COR" LA SAN/IND 21,50 7383,50 344,40 -0,01
190 IND AMERICANA DE PAPEL S A AMERICANA PAPEL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 965,00 7402,32 350,96 0,01
191 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A. FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 937,60 7397,25 336,90 0,01
192 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A. FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO SNA1 TIETE,R/DIVISA,COR DA CA INDUSTR 0,04 7397,70 337,11 0,01
193 MANNESMANN TUBOS DE PRECISAO LTDA. BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R LA INDUSTR 2,10 7404,61 347,74 -0,01
194 ORSA CELULOSE , PAPEL E EMBALAGENS S.A. FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ABREUS,COR DOS CA INDUSTR 3,85 7419,46 320,32 0,01
195 PHILIPS DO BRASIL LTDA FABRIC. DE LAMPADAS TAMANDUATEI,R LA SAN/IND 27,41 7383,77 348,25 -0,01
196 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL SNA1 TIETE,R LA SAN/IND 0,90 7396,71 368,95 -0,01
197 CAMELON TINTURARIA E ESTAMPARIA LTDA ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS TIETE,R CA INDUSTR 971,80 7403,04 353,31 0,01
198 TEXTIL TECNICOR LTDA ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS TIETE,R CA INDUSTR 969,00 7403,04 353,31 0,01
199 ANDERSON CLAYTON S A IND E COM ANDERSON CLAYTON REFINACAO OLEOS,GORDURAS VEGETAL E ANIMAL TIETE,R CA INDUSTR 924,40 7399,07 324,55 0,01
200 ORSA CELULOSE , PAPEL E EMBALAGENS S.A. FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO ABREUS,COR DOS LA INDUSTR 3,91 7419,41 320,26 -0,01
201 TAMBORE S.A. LOTEAMENTO RESIDENCIAL TAMBORE 11 SNA1 CABUCU OU GARCIA,RIB DO LA SANITAR 0,85 7402,58 312,29 -0,01
202 TEXTIL TECNICOR LTDA ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS TIETE,R LA INDUSTR 969,00 7403,03 353,31 -0,01
203 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E SANEAMENTO BÁSICO SNA1 TIETE,R LA SANITAR 0,40 7397,45 313,12 -0,01
204 CONDOMINIO PORTAL DO MORUMBI SNA1 PIRAJUCARA,RIB LA SANITAR 1,27 7387,49 322,32 -0,01
205 SANTISTA ALIMENTOS S/A SANTISTA FABRIC. DE PRODUTOS ALIMENTARES NAO CLASSIFICADOS PINHEIROS,R LA SAN/IND 1,40 7395,89 321,95 -0,01
206 SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL SEMASA SANEAMENTO BÁSICO BICHOS,COR DOS LA SANITAR 1,70 7370,56 350,84 -0,01
207 INSTITUTO MACKENZIE MACKENZIE FUNDACOES CULTURAIS,CIENTIFICAS E EDUCACIONAIS CABUCU OU GARCIA,RIB DO/(TAMBORE,LAGOA DO) CA SANITAR 4,25 7401,80 312,92 0,01
208 COTONIFICIO GUILHERME GIORGI S/A GIORGI FIACAO,TECELAGEM E AMBOS RAPADURA,COR LA SAN/IND 1,95 7394,07 341,95 -0,01
209 INDUSTRIA DE MEIAS SCALINA LTDA TRIFIL FABRIC.ARTEF.TEXTEIS NAO CLASSIFICADOS 0 CA INDUSTR 0,70 7409,78 355,97 0,01
210 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SAPIANTA,R CA AB.PUBL 3,20 7393,62 299,46 0,01
211 FRIGOBRAS CIA BRASILEIRA DE FRIGORIFICOS FRIGOBRAS PREPARACAO DE CONSERVAS DE CARNE-FRIGOR.E MATAD. TIETE,R LA INDUSTR 935,50 7398,65 324,10 -0,01
212 CAMELON TINTURARIA E ESTAMPARIA LTDA ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS PEDRINHAS,COR DAS LA INDUSTR 0,60 7403,26 352,74 -0,01
213 P. M. BIRITIBA MIRIM TIETE,R CA SANITAR 1061,50 7392,52 395,46 0,01
214 IND E COM DE EXTRACAO DE AREIA KHOURI LTDA MINERACAO KHOURI PIRES,COR DO LA MINER 0,25 7414,55 306,85 -0,01
215 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
216 ELIMAR INDUSTRIA E COMERCIO. ELIMAR ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS ABREUS,COR DOS CA INDUSTR 2,90 7419,26 320,76 0,01
217 MILTON KAWASAKI PESQUEIRO KAWASAKI CACA E PESCA SNA3 TAQUACETUBA,RIB LA HIDROAG 0,35 7359,00 330,00 -0,01
218 MILTON KAWASAKI PESQUEIRO KAWASAKI CACA E PESCA SNA3 TAQUACETUBA,RIB CA HIDROAG 0,35 7359,00 330,00 0,01
219 COMPANHIA AUXILIAR DE VIACAO E OBRAS CAVO SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA TANQUE VELHO,COR DO LA SAN/IND 1,79 7418,25 319,19 -0,01
220 IBRAPE ELETRONICA LTDA IBRAPE FABRIC.DE MATERIAL DE COMUNICACOES TAMANDUATEI,R LA SAN/IND 27,30 7383,84 348,37 -0,01
221 VITERBO MACHADO LUZ MINERACAO LTDA SNA1 ITAIM,RIB CA MINER 1,05 7367,90 326,72 0,01
222 VITERBO MACHADO LUZ MINERACAO LTDA SNA2 ITAIM,RIB CA MINER 0,25 7367,61 327,14 0,01
223 KOHEI HASEGAWA FAZENDA IROHY AGRICULTURA TIETE,R CA IRRIGAC 1051,13 7394,35 388,99 0,01
224 AUNDE BRASIL S.A. FABRIC.ARTEF.TEXTEIS NAO CLASSIFICADOS ITAIM,COR CA INDUSTR 1,51 7398,36 363,57 0,01
225 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO CANUDOS,RIB DOS LA SANITAR 3,70 7394,60 376,50 -0,01
226 PAULO MONMA SITIO MONMA(PESQUEIRO ITAPECERICA) CACA E PESCA SNA1 VALO VELHO,COR/... CA HIDROAG 0,52 7379,47 315,25 0,01
227 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CRISTAIS,RIB DOS LA SANITAR 3,50 7415,90 308,18 -0,01
228 ALBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALBA FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS COTIA,R/COTIA DO PEIXE,R CA SANITAR 15,30 7389,15 308,31 0,01
229 AEG-TELEFUNKEN DO BRASIL S A AEG FABRIC.APARELHOS ELETRICOS P/USO PESSOAL E DOMEST. JULIAO,COR LA SANITAR 1,20 7379,86 327,70 -0,01
230 P. M. SANTANA DE PARNAIBA TIETE,R LA SANITAR 887,00 7406,23 304,83 -0,01
231 COTONIFICIO GUILHERME GIORGI S/A GIORGI FIACAO,TECELAGEM E AMBOS ARICANDUVA,R CA SAN/IND 3,50 7395,70 343,30 0,01
232 IND BRASIL DE ARTIGOS REFRATARIOS - IBAR - LTDA FABRICACAO DE MATERIAL CERAMICO GUAIU,R LA SAN/IND 1,09 7397,71 364,40 -0,01
233 CIA MOGI DE CAFE SOLUVEL MOGI TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE SNA1 TIETE,R CA INDUSTR 1,00 7397,20 383,44 0,01
234 HIDEO HARA SITIO PRIMAVERA/HARAS FISH CACA E PESCA SNA2 CAULIM,R CA HIDROAG 0,25 7366,00 322,00 0,01
235 HENRY REICH TIETE,R LA SANITAR 978,50 7403,50 356,25 -0,01
236 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA SNA1 TIETE,R LA SANITAR 0,15 7402,66 344,15 -0,01
237 CAMPO DO MEIO AGRO-PASTORIL E PARTICIPACOES LTDA LOT RESIDENCIAL E COMERCIAL "CAMPO DO MEIO" ITAIM OU PAIOL VELHO,COR LA SANITAR 0,95 7407,92 313,02 -0,01
238 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE TRANSURB SNA1 SAPIANTA,R CA SANITAR 1,42 7390,90 297,97 0,01
239 AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA AIR PRODUCTS FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS TIETE,R LA INDUSTR 1027,10 7398,40 375,75 -0,01
240 COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA PRODUCAO ELEM.QUIM.PRD.ORGANICOS,INORGANICOS-AMBOS ITAQUERA,R/PEDRINHAS,COR DAS LA INDUSTR 2,00 7402,21 353,23 -0,01
241 PFIZER S/A PFIZER FABRIC.PRODS.FARMACEUTICOS E VETERINARIOS TIETE,R LA SAN/IND 956,10 7403,10 346,05 -0,01  
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Tabela 2.3.5 - Resumo das Outorgas Selecionadas na Bacia do Alto Tietê (continuação 5/5) 
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242 FERNANDO GASPAR DE ALMEIDA - ME MODULO AGRICOLA 7 CACA E PESCA ITAIM,RIB DO LA HIDROAG 1,83 7420,33 327,52 -0,01
243 ARMCO DO BRASIL S.A. ARMCO PRODUCAO DE LAMINADOS DE ACO TAMANDUATEI,R LA SAN/IND 12,00 7389,59 338,65 -0,01
244 DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL LTDA FABRIC.VEICULOS AUTOMOT.RODOVIARIOS E UNID.MOTRIZE TABOAO,COR LA SAN/IND 0,00 7382,42 337,77 -0,01
245 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 JUQUERI,R LA SANITAR 0,20 7415,32 321,45 -0,01
246 LMN - ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CONJUNTO RESIDENCIAL MORADAS DE ARUJA III SNA1 CAPUTERA,COR LA SANITAR 0,07 7410,42 365,28 -0,01
247 VISCOFAN DO BRASIL SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA FABRICA TRIFICEL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO SNA1 TIETE,R LA SAN/IND 0,27 7402,30 348,21 -0,01
248 ADRIANO AUGUSTO CABRAL PARO FAZENDA SALTO - CARACOL CARACOL,COR CA IRRIGAC 0,80 7412,68 296,05 0,01
249 ADRIANO AUGUSTO CABRAL PARO FAZENDA SALTO - CARACOL CARACOL,COR CA IRRIGAC 0,95 7412,75 296,07 0,01
250 KOHEI HASEGAWA FAZENDA IROHY AGRICULTURA TIETE,R CA IRRIGAC 1050,40 7394,77 388,85 0,01
251 ALEXANDRE DE PAULA FIRAGI SITIO ANA PAULA CACA E PESCA SNA2 VERMELHO,RIB LA HIDROAG 0,30 7360,80 330,40 -0,01
252 ALEXANDRE DE PAULA FIRAGI SITIO ANA PAULA CACA E PESCA SNA2 VERMELHO,RIB CA HIDROAG 0,30 7360,80 330,40 0,01
253 TINTAS CORAL S.A. CORAL FABRIC.TINTAS,ESMALTES,LACAS,VERNIZES,SOLV.E SEC. TABUAO,RIB LA INDUSTR 3,70 7379,36 349,96 -0,01
254 COSTA SERVICOS DE CONSERVACAO S/C LTDA - ME LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DAS FLORES LOTEAMENTO DE IMOVEIS SNA1 JUQUERI,R LA SANITAR 2,05 7409,35 309,03 -0,01
255 LANIFICIO SANTO AMARO S A SANTO AMARO FIACAO,TECELAGEM E AMBOS TANQUINHO,COR DO LA SAN/IND 0,01 7408,49 347,20 -0,01
256 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
257 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
258 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
259 SANTISTA ALIMENTOS S/A SANTISTA FABRIC. DE PRODUTOS ALIMENTARES NAO CLASSIFICADOS PINHEIROS,R CA INDUSTR 1,50 7395,79 322,09 0,01
260 LRA PARTICIPACOES LTDA LOTEAMENTO APHAVILLE SANT'ANNA SNA1 TIETE,R LA SANITAR 1,30 7404,73 305,95 -0,01
261 NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL NOVA ALDEIA SANTO ANDRE,RIB LA SANITAR 0,00 7402,64 299,37 -0,01
262 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE PETROPOLIS JUQUERI,RIB CA SANITAR 5,55 7411,70 333,46 0,01
263 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,01
264 SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL TIETE,R CA INDUSTR 926,82 7399,20 326,68 0,01
265 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SANTO ANDRE,RIB CA AB.PUBL 0,50 7407,60 301,40 0,01
266 CLUBE ESPERIA ESPERIA CLUBE TIETE,R LA SANITAR 0,00 7398,13 333,19 -0,01
267 ANTONIO MARTINS SITIO ALEGRIA DA SERRA CACA E PESCA SNA1 PATARA,RIB LA HIDROAG 1,27 7425,37 326,64 -0,01
268 ANTONIO MARTINS SITIO ALEGRIA DA SERRA CACA E PESCA SNA1 PATARA,RIB CA HIDROAG 1,54 7425,43 326,89 0,01
269 CONSBRAS S/A DESENVOLVIMENTO URBANO POLO EMPRESARIAL LOTEAMENTO DE IMOVEIS SNA1 CABUCU OU GARCIA,RIB DO CA SAN/IND 1,05 7402,82 312,21 0,01
270 PAULO MONMA SITIO MONMA(PESQUEIRO ITAPECERICA) CACA E PESCA SNA2 VALO VELHO,COR/... CA HIDROAG 0,05 7379,45 315,27 0,01
271 FERNANDO GASPAR DE ALMEIDA - ME MODULO AGRICOLA 7 CACA E PESCA ITAIM,RIB DO CA HIDROAG 1,90 7420,30 327,60 0,01
272 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TAIACUPEBA-ACU,R/RIB LA SANITAR 1,70 7396,10 370,30 -0,01
273 LANIFICIO STO AMARO S A SANTO AMARO FIACAO,TECELAGEM E AMBOS CARAPETUBA,COR/"GUARAPITUBA,COR" LA SAN/IND 0,02 7381,90 343,80 -0,01
274 LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TIETE,R LA SAN/IND 911,50 7397,48 316,95 -0,01
275 IMERYS DO BRASIL COM E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA TIETE,R LA SAN/IND 1027,80 7397,76 375,18 -0,01
276 WARNER - LAMBERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRIC.BALAS,CARAMELOS,DROPES,BOMBONS,CHOCOL.,ETC SNA1 BAQUIRIVU,R /(CRISOLANDIA,COR) LA SAN/IND 0,35 7406,42 347,00 -0,01
277 AUNDE BRASIL S.A. FABRIC.ARTEF.TEXTEIS NAO CLASSIFICADOS TUCUNDUVA,C CA INDUSTR 0,05 7398,27 363,41 0,01
278 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA INDUSTR 3,90 7395,56 369,25 0,01
279 REAL PARK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RESIDENCIAL REAL PARK ARUJA CAPUTERA,COR LA SANITAR 6,94 7409,94 364,65 -0,01
280 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE OU JURUBATUBA,R LA SANITAR 28,40 7368,65 343,80 -0,01
281 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA SANITAR 3,90 7395,56 369,25 0,01
282 PLASTICOS PLAVINIL S A PLAVINIL FABRIC.DE LAMINADOS PLASTICOS GRANDE OU JURUBATUBA,R LA SAN/IND 0,67 7382,35 325,20 -0,01
283 MOREIROS IND E COM DE PAPELAO LTDA MOREIROS FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO CAPUTERA,COR CA SAN/IND 8,75 7410,56 364,49 0,01
284 MOREIROS IND E COM DE PAPELAO LTDA MOREIROS FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO CAPUTERA,COR CA SAN/IND 8,70 7410,82 365,37 0,01
285 IND AMERICANA DE PAPEL S A AMERICANA PAPEL FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R LA SAN/IND 964,80 7402,40 350,90 -0,01
286 CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA FABRIC. DE MATERIAL ELETRICO PARA VEICULOS TIETE,R CA SAN/IND 10,43 7395,49 383,81 0,01
287 INDUSTRIA DE MEIAS SCALINA LTDA TRIFIL FABRIC.ARTEF.TEXTEIS NAO CLASSIFICADOS BAQUIRIVU GUACU,R,RIB/BAQUIRIVU,R CA INDUSTR 17,60 7409,10 355,49 0,01
288 ELIMAR INDUSTRIA E COMERCIO. ELIMAR ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS TANQUE VELHO,COR DO CA INDUSTR 0,25 7419,11 320,45 0,01
289 SHIGUEO HARAKAWA MOGI DAS CRUZES - ME PESQUEIRO BEIJA - FLOR CACA E PESCA SNA1 TAIACUPEBA GUACU,R LA HIDROAG 4,70 7387,22 373,95 -0,01
290 SHIGUEO HARAKAWA MOGI DAS CRUZES - ME PESQUEIRO BEIJA - FLOR CACA E PESCA SNA1 TAIACUPEBA GUACU,R LA HIDROAG 4,60 7387,17 374,02 -0,01
291 SEARA INDUSTRIAL S/A FRIGORIFICO ITAPEVI ABATE DE ANIMAIS JAQUERI-MIRIM OU SAO JOAO DO BARUERI,R CA SAN/IND 12,00 7395,02 301,05 0,01
292 KOHEI HASEGAWA FAZENDA IROHY AGRICULTURA TIETE,R CA IRRIGAC 1050,33 7394,88 388,79 0,01
293 BLANVER FARMOQUIMICA LTDA FABRIC.PRODS.FARMACEUTICOS E VETERINARIOS SNA1 JAQUERI-MIRIM OU SAO JOAO DO BARUERI,R LA SANITAR 0,00 7396,12 299,02 -0,01
294 ALBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALBA FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS COTIA,R/COTIA DO PEIXE,R CA INDUSTR 15,00 7388,85 308,47 0,01
295 ALTA & PRESSAO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A. SERVICOS DE HIGIENE-BARBEARIAS,SAUNAS,LAVANDERIAS JOAQUIM CACHOEIRA,COR LA INDUSTR 0,00 7385,22 317,57 -0,01
296 DESIM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/C LTDA FAZENDA SANTA MARIA SNA1 COTIA,R LA SANITAR 1,12 7393,28 307,50 -0,01
297 TINTAS CORAL S.A. CORAL FABRIC.TINTAS,ESMALTES,LACAS,VERNIZES,SOLV.E SEC. ITAPUA,COR/"ITRAPOA,C" CA SAN/IND 4,60 7380,25 349,40 0,01
298 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA HOSPITAL SANTA MARCELINA DE ITAQUERA HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE SNA1 VERDE,R LA SANITAR 0,25 7394,54 350,95 -0,01
299 CONVENCAO SAO PAULO IND. BEBIDAS E CONEXOS LTDA FABRIC. DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ABREUS,COR DOS LA SAN/IND 1,80 7418,41 321,49 -0,01
300 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO EUSEBIO,RIB DO LA SANITAR 42,75 7419,27 323,63 -0,01
301 REFINACOES DE MILHO BRASIL MAIZENA FABRIC.DE PRODUTOS DE MILHO TIETE,R LA SAN/IND 923,10 7398,46 323,56 -0,01
302 AVON INDUSTRIAL LTDA FABRIC.PRODS. DE PERFUMARIA GRANDE OU JURUBATUBA,R LA SAN/IND 3,20 7379,50 327,08 -0,01
303 P.SAYEG & CIA LTDA. FABRIC.DE ARTEFATOS DE TECIDOS NAO CLASSIFICADOS JACU,R LA SAN/IND 0,00 7400,75 351,35 -0,01
304 ROBERTO SEIJI MATSUMURA SITIO VARGINHA CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB LA HIDROAG 0,25 7363,50 329,30 -0,01
305 ROBERTO SEIJI MATSUMURA SITIO VARGINHA CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB CA HIDROAG 0,25 7363,50 329,30 0,01
306 ANTONIO JUSTO SOBRAL CACA E PESCA SNA2 JAGUARI,RIB LA HIDROAG 0,10 7400,40 369,59 -0,01
307 ANTONIO JUSTO SOBRAL CACA E PESCA SNA2 JAGUARI,RIB CA HIDROAG 0,12 7400,38 369,71 0,01  
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A Tabela 2.3.1 apresentou uma síntese das 307 outorgas selecionadas com vazões superiores a 5L/s 
ordenadas de forma decrescente segundo a magnitude, e também as principais características destas 
outorgas, onde as captações são representadas com vazões positivas e os lançamentos com vazões negativas.  

Nesta Tabela, 4 outorgas têm suas coordenadas destacadas em vermelho, referindo-se aos casos em que as 
coordenadas fornecidas eram nulas mas não foram eliminadas uma vez que a vazão superava 50L/s. Estas 
coordenadas foram obtidas de forma aproximada em função das características disponibilizadas. 

ANÁLISE DAS OUTORGAS  

No resumo das outorgas e suas respectivas vazões na bacia do Alto Tietê (Tabela 2.3.1), destaca-se a outorga 
da EMAE interpretada pelo DAEE-SP como finalidade industrial com captação e lançamento de 17,0m3/s para 
a geração de energia elétrica na UTE Piratininga, identificadas na Tabela 2.3.1 com fundo cinza. Também 
merecem destaque as outorgas da SABESP que compõem o Sistema Produtor do Alto Tietê e do Sistema Rio 
Claro identificadas em fundo amarelo que autorizam a retirada de 9,15 e 4,0m3/s, respectivamente. Além 
disso, a SABESP tem captações e lançamentos de 2,00 e 1,70m3/s no rio Tamanduateí, respectivamente. Por 
sua vez, a Companhia Suzano de Papel e Celulose destaca-se entre as outorgas para fins industriais privados 
com uma captação e lançamento de 1,40m3/s. 

Além disso apresenta-se ainda a captação da SABESP de 1,30m3/s para abastecimento do município de Cotia e 
da SEMAE de 0,78, 0,34 e 0,28m3/s no rio Tietê para abastecimento de Moji-Guaçu com lançamento de 
0,24m3/s. 

Com o objetivo de determinar as demandas consumptivas na bacia do Alto Tietê as vazões outorgadas 
captadas receberam valores positivos, enquanto os lançamentos receberam valores negativos, mantidas as 
respectivas magnitudes. A Tabela 2.3.2 apresenta um resumo das outorgas da bacia do Alto Tietê por 
finalidade de uso destacando-se as respectivas vazões das captações e lançamentos. Verifica-se que foram 
outorgados 59,23m3/s para captação e 39,67m3/s para lançamento. Observa-se ainda que 59% das captações 
são para abastecimento público e 39% para fins industriais. Por sua vez, 59% dos lançamentos provém de 
fonte industrial e 41% resultam de uso sanitário. 

Tabela 2.3.2 - Síntese das Finalidades das Outorgas da Bacia do Alto Tietê 

Finalidade 
Outorgas (m3/s) Outorgas (% do total) 

Captação Lançamento Captação Lançamento 

Abastecimento público 34,68 0,00 59 0 
Geração de energia elétrica 0,02 -0,02 0 0 
Hidroagrícola 0,12 -0,13 0 0 
Industrial 22,80 -20,65 39 52 
Irrigação 0,60 0,00 1 0 
Mineração 0,12 -0,09 0 0 
Sanitário / Industrial 0,42 -2,59 1 7 
Sanitário 0,36 -16,14 1 41 
Emergências 0,01 0,00 0 0 
Outros 0,00 -0,06 0 0 
Total 59,13 -39,67 100 100 

As Figuras 2.3.1 e 2.3.2, a seguir, apresentam a distribuição das finalidades das outorgas da bacia do Alto Tietê 
para captações e lançamentos considerando a magnitude das vazões. É importante perceber que as captações 
para abastecimento público retornam sob a outorga de lançamento sanitário. 
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Figura 2.3.1 - Distribuição Percentual das Outorgas de Captação na Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.3.2 - Distribuição Percentual das Outorgas de Lançamento na Bacia do Alto Tietê 

A Tabela 2.3.3 permite uma análise do uso consumptivo na bacia do Alto Tietê com base nas outorgas. 
Verifica-se que o uso consumptivo na bacia do Alto Tietê resulta, segundo as outorgas, em 19,45m3/s sendo 
que 18,9m3/s estão relacionados ao abastecimento público. 
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Tabela 2.3.3 - Uso Consumptivo com Base nas Outorgas da Bacia do Alto Tietê 

Finalidade 
Outorgas (m3/s) Outorgas (% do total) 

Captação Lançamento Balanço Captação Lançamento Balanço 
Abastecimento público e Sanitário 35,04 -16,14 18,90 59 41 97 
Industrial e Sanitário / Industrial 23,24 -23,26 -0,02 39 59 0 
Irrigação  e Hidroagrícola 0,72 -0,13 0,59 1 0 3 
Mineração 0,12 -0,09 0,03 0 0 0 
Emergência e Outros 0,01 -0,06 -0,04 0 0 0 
Total 59,13 -39,67 19,45 100 100 100 

É importante lembrar que a captação e o lançamento da Usina Termoelétrica Piratininga de 17,0m3/s 
representam 73% das outorgas de finalidade industrial e sanitário/industrial. Desta forma, caso não fosse 
considerada esta captação e lançamento ou se estivesse relacionada especificamente ao item “Geração de 
Energia Elétrica” as captações e lançamentos referentes à finalidade industrial e sanitário/industrial seriam 
reduzidos para 6,3m3/s. 

Ainda deve-se registrar que importantes usos dos recursos hídricos do Alto Tietê não estão outorgados ou em 
processo de outorga. Menciona-se, por exemplo, o Sistema Produtor Guarapiranga-Billings, cujas águas são 
aduzidas para a ETA do Alto da Boa Vista (ABV) e, ainda, a reversão do reservatório Billings para o reservatório 
Guarapiranga. 

Para visualizar a distribuição espacial das outorgas da bacia do Alto Tietê foi elaborada a representação 
gráfica das Figuras 2.3.3 e 2.3.4. A Figura 2.3.1 apresenta a distribuição espacial das captações e lançamentos, 
enquanto a Figura 2.3.2 identifica as finalidades das outorgas. As referências numéricas apresentadas nas 
figuras correspondem àquelas da Tabela 2.3.1. 

A análise conjunta das Figuras 2.3.3 e 2.3.4 permite verificar que: 

• as vazões outorgadas para abastecimento público estão junto aos reservatórios da SABESP/DAEE-SP do 
Sistema Produtor do Alto Tietê. Além destas, destacam-se as outorgas para abastecimento de Mogi-
Guaçu e Santana do Parnaíba. No entanto, conforme comentado anteriormente, não há outorgas para o 
Sistema Produtor Guarapiranga-Billings, para o Sistema de Geração de Energia Billings-Pedras e a reversão 
do reservatório Billings-Guarapiranga; 

• existem algumas outorgas para uso hidroagrícola nos braços do reservatório Billings e no rio Caulim que 
deságua no reservatório Guarapiranga. Estas outorgas referem-se às atividades de caça e pesca ou 
pesqueiros utilizados como lazer. O mesmo ocorre junto ao ribeirão Jaguari e no ribeirão do Itaim; 

• as outorgas para uso industrial estão concentradas no rio Tietê no trecho entre a confluência com o rio 
Biritiba e imediatamente a jusante da confluência com o rio Pinheiros. Além disso existem algumas 
outorgas industriais na bacia do rio Tamanduateí, além daquela referente a UTE Piratininga da EMAE com 
vazão de 17,0m3/s; 

• as outorgas de irrigação estão concentradas no rio Biritiba, imediatamente a jusante da barragem do 
Biritiba. Isto indicaria que haverá uma demanda por manter uma vazão efluente mínima neste 
reservatório para o atendimento das demandas de irrigação, prejudicando a disponibilidade hídrica para 
abastecimento; 

• as outorgas para mineração estão concentradas na bacia do Guarapiranga e imediatamente a jusante do 
reservatório do Taiaçupeba, junto ao rio Taiaçupeba; 

• as outorgas para uso sanitário estão concentradas ao longo do rio Tietê junto às captações para uso 
industrial e na bacia do rio Tamanduateí. Além disso no rio Tietê a jusante da confluência com o rio Cotia 
há diversos lançamentos bem como na bacia do rio Juqueri. 
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2.3.2 SISTEMA PRODUTOR CANTAREIRA 

OBJETIVOS 

Este item tem o objetivo de apresentar a disponibilidade hídrica e os estudos operacionais do Sistema 
Cantareira de forma a caracterizar sua capacidade de produção relacionada à ETA do Guaraú. Para atender 
este objetivo são apresentados os seguintes elementos: 

• dados fornecidos do Sistema Cantareira; 

• a modelagem matemático-computacional desenvolvida para a simulação da operação dos reservatórios 
do Sistema Cantareira; 

• a síntese dos resultados das simulações, indicando as principais estatísticas e riscos associados para a 
bacia do rio Piracicaba e para o suprimento da RMSP. 

DADOS DO SISTEMA CANTAREIRA 

O sistema Cantareira resume-se na transposição das águas do Alto rio Piracicaba para a bacia do Alto rio Tietê, 
representando o principal manancial de abastecimento da RMSP, tanto em termos de quantidade como de 
qualidade. Esta transposição é composta pelos reservatórios de Jaguari-Jacareí, Atibaia, Cachoeirinha e 
Juqueri (Paiva Castro), interligados através de túneis e canais, que deságuam no reservatório de Águas Claras 
para alimentar a ETA Guaraú. A Figura 2.3.5 apresenta o Sistema Cantareira de forma esquemática. 

As águas transpostas da bacia do rio Piracicaba para a bacia do Alto Tietê são recebidas através do rio Juquerí, 
escoando em leito natural até o reservatório Juqueri (Paiva Castro) e, através do bombeamento na estação 
elevatória de Santa Inês, atinge o reservatório de Águas Claras. Deste reservatório, por gravidade, atinge a 
Estação de Tratamento de Água do Guaraú e, então, é distribuída para a Grande São Paulo.  

Na bacia do rio Piracicaba localizam-se os reservatórios Jaguari-Jacareí, conectados através de um canal, 
Cachoeira e Atibainha, projetados para regularizar 31m3/s e, simultaneamente, possibilitar a garantia no rio 
Piracicaba de vazões de 15m3/s na cidade de Paulínia e 40m3/s na cidade de Piracicaba, com vazões mínimas 
efluentes de 1,0m3/s em cada um dos reservatórios do Jaguari e Atibainha e, 2,0m3/s do reservatório de 
Cachoeira. Este montante, acrescido de 2,0m3/s regularizados pelo reservatório Paiva Castro na bacia do rio 
Juqueri, completam 33,0m3/s originalmente destinados ao abastecimento da RMSP.  

SÉRIES DE VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS NOS APROVEITAMENTOS 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos pelo consórcio HIDROPLAN no âmbito do “Plano Integrado de 
Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista” em 
1995 determinaram as séries de vazões naturais médias mensais dos rios Jaguari e Jacareí, Cachoeira e 
Atibainha nos aproveitamentos homônimos, bem como do rio Juqueri no aproveitamento Paiva Castro. Estas 
séries de vazões foram determinadas para o período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 1993. 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos pelo Consultor Luís Antonio Villaça de Garcia para o DAEE-SP 
apresentados no relatório “Estudos Hidrológicos de Reconstituição das Séries de Vazões Naturais da Bacia do 
Rio Piracicaba e Avaliação das Demandas Atuais e Projetadas”, de julho de 2004 permitiram a 
complementação das séries de vazões naturais médias mensais para o período de Janeiro de 1994 a 
Dezembro de 2003. Esta complementação mostrou-se fundamental para as análises operacionais uma vez 
que o período de 1998 a 2003 caracterizou-se pela baixa disponibilidade de recursos hídricos. 

As séries de vazões naturais médias mensais são apresentadas no Anexo I deste Relatório (Volume 3/3), 
resultando em uma vazão média de longo termo de 40,2m3/s para a bacia do Alto Piracicaba nos 
aproveitamentos do Sistema Cantareira e de 44,8m3/s quando incluída a bacia do rio Juqueri em Paiva Castro.  
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Figura 2.3.3 – Outorgas de Captações e 
Lançamentos na Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.3.4 – Outorgas de Captações e 
Lançamentos na Bacia do Alto Tietê – Usos 
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Figura 2.3.5 - Representação Esquemática do Sistema Cantareira 

RELAÇÕES COTA X VOLUME DOS RESERVATÓRIOS 

As Figuras 2.3.6 a 2.3.9 apresentam as curvas cota x volume dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, 
Atibainha e Paiva Castro, respectivamente. Estas curvas foram consolidadas pela SABESP, DAEE-SP e ANA no 
âmbito do processo de outorga do Sistema Cantareira. 

NA OPERACIONAIS E VOLUMES ÚTEIS DOS RESERVATÓRIOS 

A Tabela 2.3.4 indica os NA operacionais dos reservatórios do Sistema Cantareira e os respectivos volumes 
mínimo, máximo e útil. Estes dados foram consolidadas pela SABESP, DAEE-SP e ANA no âmbito do processo 
de outorga do Sistema Cantareira. 

Tabela 2.3.4 - NA Operacionais e Volumes dos Reservatórios do Sistema Cantareira 

Reservatórios NA mínimo NA máximo Volume mínimo 
(hm3) 

Volume máximo 
(hm3) 

Volume útil 
(hm3) 

Jaguari-Jacareí 820,80 844,00 229,49 1.037,35 807,86 
Cachoeira 811,72 821,78 44,05 114,60 70,55 
Atibainha 781,88 786,86 201,35 301,51 100,16 
Paiva Castro 743,80 745,61 18,10 27,60 9,44 
Total com Paiva Castro    493,01 1.481,03 988,02 
Total sem Paiva Castro   474,89 1.453,46 978,57 
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Figura 2.3.6 - Relação Cota x Volume do Reservatório Jaguari-Jacareí 
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Figura 2.3.7 - Relação Cota x Volume do Reservatório Cachoeira 

 

Figura 2.3.8 - Relação Cota x Volume do Reservatório Atibainha 
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Figura 2.3.9 - Relação Cota x Volume do Reservatório Paiva Castro  

ANÁLISE PRELIMINAR DO SISTEMA CANTAREIRA 

Modelagem Matemática e Computacional 

Para a avaliação preliminar da disponibilidade hídrica operada do Sistema Cantareira procedeu-se a 
modelagem matemática e computacional do sistema utilizando o modelo de rede de fluxo denominado 
Acquanet, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da USP 
(LabSid). A decisão pela utilização do modelo AcquaNet teve como critérios: 

• a versatilidade do modelo, que facilita a inclusão, exclusão e modificação dos diferentes elementos que 
compõem o sistema; 

• a utilização pela SABESP do modelo ModSimP32, desenvolvido pelo LabSid, com características similares 
ao AcquaNet; 

• a consistência do modelo, que vem sendo testado em diversos sistemas, incluindo os sistemas operados 
pela SABESP para abastecimento da RMSP. 

O módulo AlocaLS do modelo AcquaNet foi utilizado para a simulação das diversas alternativas operacionais 
do Sistema Cantareira. O sistema foi representado por uma rede de fluxo, composta por nós – reservatórios, 
nós de passagem sem armazenamento ou nós de demanda – e arcos ou elos – canais naturais ou artificiais. Os 
dados dos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira foram fornecidos, incluindo as séries de vazões 
afluentes, as curvas cota x volume, os volumes máximo e mínimo, a capacidade hidráulica dos túneis, as 
demandas e a respectiva prioridade, dentre outros. 

As transferências de vazões através dos túneis estão relacionadas aos custos, determinados a partir de um 
custo unitário por unidade de vazão definido pelo usuário. Por sua vez, as demandas associadas a cada nó 
recebem índices que representam a prioridade de atendimento, a partir da qual pode-se obter o respectivo 
custo utilizando uma relação linear.  

O sistema é resolvido a cada mês dentro do período das séries de vazões fornecidas. A solução é obtida 
através do algoritmo de otimização denominado Out-of-Kilter que procura minimizar o custo de operação do 
sistema, resultado da somatória do produto entre o custo unitário de cada elemento e a respectiva vazão 
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aduzida. A descrição detalhada da modelagem matemática e computacional, bem como do algoritmo de 
solução, pode ser obtida através de Roberto, A.N.1 

Para as demandas que compõem o sistema foram atribuídas prioridades, enquanto para os túneis de 
interligação foram arbitrados custos unitários fixos. Para cada variante operacional do sistema foram feitas 
diversas simulações variando-se o valor das demandas para a RMSP e para a bacia do rio Piracicaba, esta 
entendida como a soma das vazões defluentes dos aproveitamentos do Sistema Cantareira. A simulação de 
cada variante operacional permitiu obter a respectiva garantia, considerada como a percentagem dos meses 
do histórico de vazões em que a demanda foi atendida.  

Nas simulações foram adotados os mesmos custos para as transferências entre os túneis, variando-se apenas 
as prioridades e a magnitude das demandas para a bacia do rio Piracicaba e para o abastecimento da RMSP. 

A Figura 2.3.10 ilustra a representação da Rede de Fluxo do Sistema Cantareira, no modelo Acquanet. 

 

Figura 2.3.10 - Representação da Rede de Fluxo do Sistema Cantareira 

Simulação da Operação do Sistema Cantareira 

As demandas consideradas nas simulações foram: 

• RMSP: demanda foi fixada em 33m3/s; 

• Piracicaba: as demandas variaram entre 4 e 7m3/s; 

• a vazão mínima a ser descarregada do reservatório Paiva Castro para o rio Juqueri foi fixada em 1,0m3/s. 

A prioridade da demanda a jusante do reservatório Paiva Castro foi fixada em 1, o que representa máxima 
prioridade. As prioridades das demandas da RMSP e da bacia do rio Piracicaba receberam valores de 1 ou 3.  

As simulações foram feitas com passo mensal para o período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003, 
correspondendo ao histórico de vazões naturais médias mensais dos reservatórios do Sistema Cantareira. Os 
reservatórios foram considerados com armazenamento pleno no início das simulações, uma vez que os 
regimes hidrológicos e de operação permitem restabelecer seus volumes. 

                                           
1 Roberto, A.N. “Modelos de Rede de Fluxo para Alocação da Água entre Múltiplos Usos de uma Bacia Hidrográfica”, dissertação apresentada à Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Engenharia, Agosto de 2.002 
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As Figuras 2.3.11 e 2.3.12 apresentam as vazões aduzidas pelo Sistema Cantareira para a RMSP e para a bacia 
do rio Piracicaba considerando prioridades unitárias para as demandas. Verifica-se nas Figuras 2.3.11 e 2.3.12 
a ocorrência de dois períodos de déficits, correspondendo a novembro de 1954 a dezembro de 1956 e de 
novembro de 2002 a novembro de 2003. O primeiro período é mais prolongado mas com déficits de menor 
magnitude. Para o caso particular da demanda da bacia do rio Piracicaba de 7 m3/s, ocorre um déficit 
adicional no período de outubro a novembro de 1945. 

É importante notar que em simulações como estas, que não consideram cenários hidrológicos futuros ou 
previsões de afluências, os déficits são concentrados no tempo, mas tem magnitude expressiva. Verifica-se, 
por exemplo, que a vazão aduzida para a RMSP em setembro de 2003 seria de 11,7m3/s o que levaria ao 
colapso de abastecimento. A Figura 2.3.13 apresenta a soma dos volumes dos reservatórios do Sistema 
Cantareira, expressa em percentagens do volume útil. Verifica-se que nos mencionados períodos os 
reservatórios atingem o volume nulo, passando a aduzir apenas as vazões afluentes. 

 
Figura 2.3.11 - Vazões Aduzidas para o Sistema Cantareira para a RMSP 

 

Figura 2.3.12 - Vazões Aduzidas para o Sistema Cantareira para a Bacia do Rio Piracicaba  
sem considerar os Vertimentos 
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Figura 2.3.13 - Volume dos Reservatórios do Sistema Cantareira 

Síntese dos Resultados 

Os resultados obtidos foram analisados quanto à garantia de atendimento das demandas. As Tabelas 2.3.5 a 
2.3.7 apresentam as garantias de atendimento das demandas para as diferentes prioridades consideradas. 
Verifica-se que as garantias para a RMSP são pouco sensíveis às prioridades, havendo apenas variações nas 
magnitudes dos déficits. 

Tabela 2.3.5 - Garantias de Atendimento das Demandas para Prioridades Unitárias  

Vazão Objetivo (m3/s) Risco (%) Garantia (%) 
Piracicaba RMSP Piracicaba RMSP Piracicaba RMSP 

2,80 33,00 0,0 0,0 100,0 100,0 
4,00 33,00 0,9 0,9 99,1 99,1 
5,00 33,00 1,5 1,4 98,5 98,7 
6,00 33,00 2,1 1,8 97,9 98,2 
7,00 33,00 3,2 2,8 96,9 97,2 

Tabela 2.3.6 - Garantias de Atendimento das Demandas para Prioridade 1 na RMSP e 3 na Bacia do Rio Piracicaba 

Vazão Objetivo (m3/s) Risco (%) Garantia (%) 
Piracicaba RMSP Piracicaba RMSP Piracicaba RMSP 

2,80 33,00 0,0 0,0 100,0 100,0 
4,00 33,00 0,9 0,9 99,1 99,1 
5,00 33,00 1,5 1,4 98,5 98,7 
6,00 33,00 2,1 1,8 97,9 98,2 
7,00 33,00 3,5 2,8 96,5 97,2 
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Tabela 2.3.7 - Garantias de Atendimento das Demandas para Prioridade 3 na RMSP e 1 na Bacia do Rio Piracicaba 

Vazão Objetivo (m3/s) Risco (%) Garantia (%) 

Piracicaba RMSP Piracicaba RMSP Piracicaba RMSP 
2,80 33,00 0,0 0,0 100,0 100,0 
4,00 33,00 0,0 1,1 100,0 98,9 
5,00 33,00 0,0 1,7 100,0 98,3 
6,00 33,00 0,0 2,4 100,0 97,6 
7,00 33,00 0,0 3,7 100,0 96,3 

A Figura 2.3.14 apresenta a variação das garantias de adução em função das demandas da bacia do rio 
Piracicaba. Os resultados indicam que as garantias estão acima de 95% para as alternativas analisadas. No 
entanto, do aspecto prático, esta operação resultaria em períodos com colapso de abastecimento, resultado 
de déficits de grande magnitude. 

 
Figura 2.3.14 - Garantia de Atendimento das Vazões Defluentes para a Bacia do Rio Piracicaba e Aduzidas para a RMSP 

As Tabelas 2.3.5 a 2.3.7 indicam que a vazão regularizada pelo sistema, com garantia de 100%, resulta em 
35,8m3/s, além da vazão defluente mínima de 1,0m3/s no rio Juqueri a jusante de Paiva Castro. Para verificar a 
influência da integração do Sistema Cantareira e, em particular, os ganhos propiciados pelo reservatório Paiva 
Castro foram feitas simulações complementares considerando os aproveitamentos em operação isolada e em 
operação integrada sem a presença do aproveitamento Paiva Castro. A Tabela 2.3.8 apresenta a síntese dos 
resultados.  

Os resultados indicaram que a vazão regularizada pelos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha, 
em operação integrada, perfaz 33,6m3/s. Desta forma, a inclusão do reservatório Paiva Castro no Sistema 
Cantareira resulta em um ganho de vazão regularizada de 2,7m3/s, sendo 1,7m3/s integrados ao 
abastecimento da RMSP e 1,0m3/s mantidos como defluência mínima no rio Juqueri.  

Foram determinados, também, os ganhos de sinergia hídrica pela integração do sistema Cantareira através 
dos túneis 5 a 7. Verifica-se na Tabela 2.3.8 que a sinergia do sistema Cantareira atinge 3,1m3/s, que 
correspondente a 8,7% da vazão regularizada total. O reservatório Paiva Castro em operação isolada teria 
uma vazão regularizada de 1,80m3/s. Desta forma, uma vez que em operação integrada no sistema Cantareira 
resulta uma regularização total de 2,70m3/s, indica uma sinergia hídrica de 0,40m3/s. 

94,0 

95,0 

96,0 

97,0 

98,0 

99,0 

100,0 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 
Vazão Defluente Objetivo do Sistema Cantareira para a Bacia do Rio Piracicaba (m3/s) 

G
ar

an
tia

 d
e 

A
te

nd
im

en
to

  
(%

 d
os

 m
es

es
 s

im
ul

ad
os

) 

Piracicaba RMSP 



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

76   
 

Tabela 2.3.8 - Síntese das Avaliações das Vazões Regularizadas no Sistema Cantareira 

Aproveitamentos Vazão Regularizada 
(m3/s) 

Jaguari-Jacareí em operação isolada 22,2 
Cachoeira em operação isolada 4,1 
Atibainha em operação isolada 4,6 
Paiva Castro em operação isolada 1,8 
  

Total isolado com Paiva Castro 32,7 
Total isolado sem Paiva Castro 30,9 
Total com integração com Paiva Castro 35,8 
Total sem integração com Paiva Castro 33,6 
  

Sinergia do sistema com Paiva Castro 3,1 
Sinergia do sistema sem Paiva Castro 2,7 
Sinergia do reservatório Paiva Castro 0,4 

CONCEPÇÃO DO MODELO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA CANTAREIRA  

Curvas de Aversão ao Risco 

O Sistema Cantareira atende cerca de 9 milhões de pessoas na RMSP. Os resultados apresentados no item 
anterior indicam altas garantias de atendimento, mas com déficits de grande magnitude. Os resultados 
apresentados e a grande dependência do abastecimento da RMSP das águas provenientes do Sistema 
Cantareira indicam a necessidade de contar com regras operativas que evitem o colapso de abastecimento 
das regiões envolvidas e minimizem a influência política nas decisões.  

A alternativa metodológica adotada na outorga do Sistema Cantareira é a operação utilização as curvas de 
aversão ao risco. Esta metodologia tem como base a previsão de afluências nos meses subsequentes a partir 
de vazões observadas, julgadas representativas. Esta sequência de vazões é denominada de cenário 
hidrológico.  

A construção das curvas de aversão ao risco requer que seja definida a reserva estratégica que indica o 
volume mínimo desejável ao final do período de previsão representado pelo cenário hidrológico.  

A análise dos períodos críticos da alta bacia do rio Piracicaba e, em especial, o evento hidrológico do período 
de 1953 a 1954 indicou a necessidade dos cenários hidrológicos terem período de 2 anos. Assim, a construção 
das curvas de aversão ao risco segue as seguintes etapas: 

• é fixada uma vazão qualquer Q para a construção da curva de aversão ao risco, que representa a vazão 
total a ser aduzida para atendimento da bacia do rio Piracicaba e da RMSP (túnel 5); 

• estabelece-se uma reserva estratégica (Volt) para o volume do Sistema Cantareira na bacia do rio 
Piracicaba (reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha), desejável ao final do período de 2 anos; 

• determina-se o volume requerido no final do mês antecedente (Volt-1) pela soma do volume da reserva 
estratégica (Volt) com a diferença entre o volume a ser aduzido (Q . ∆t) e o volume afluente (Qaflt . ∆t), ou 
seja: 

Volt-1 = Volt + (Q – Qaflt).∆t 

onde t é o índice que representa o mês e ∆t é o intervalo de tempo representado pelo período de 1 mês; 

• o procedimento, então, é repetido até o início do período, determinando-se para cada mês t o volume 
requerido para adução da vazão Q, ou seja: 

Volt-2 = Volt-1 + (Q – Qaflt-1).∆t 
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O mencionado procedimento é repetido para diversas vazões Q a serem aduzidas.  

As curvas de aversão ao risco foram definidas considerando os reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira e 
Atibainha que perfazem um volume útil de 978,57hm3. A Figura 2.3.15 apresenta as curvas de aversão ao 
risco elaboradas para uma reserva estratégica de 5% e um cenário hidrológico do período bianual de mínima 
disponibilidade hídrica, correspondente ao biênio de 1953/1954.  

Por exemplo, supondo que ao final do mês de maio o volume dos reservatórios correspondesse a 33% do 
volume útil, as curvas de aversão ao risco indicariam uma disponibilidade hídrica de cerca de 30,5m3/s, uma 
vez que localiza-se entre as curvas de 30 e 31m3/s. Isto significaria que, no mês de junho, os reservatórios 
Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha deveriam ser operados de forma que a soma das vazões aduzidas pelo 
túnel 5 para a bacia do Alto Tietê visando o abastecimento da RMSP e as vazões descarregadas para jusante 
destes aproveitamentos na bacia do rio Piracicaba totalizassem, no máximo, 30,5m3/s.  

 

Figura 2.3.15 - Curvas de Aversão a Risco para Diversas Vazões Asseguradas –  
Cenário Hidrogeológico Seco e Reserva Estratégica de 5% 

Base Legal 

A outorga do Sistema Cantareira foi definida através de um conjunto de resoluções e portarias resumidas a 
seguir: 

• Resolução ANA no 429 de 04 de agosto de 2004 que delega competência e define os critérios e 
procedimentos para a outorga do direito de uso dos recursos hídricos de domínio da União no âmbito das 
bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; 

• Resolução Conjunta ANA-DAEE no 428 de 04 de agosto de 2004 que dispõe sobre as condições de 
operação dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha, localizados na bacia do rio Piracicaba, 
pertencentes ao Sistema Catareira; 

• Portaria DAEE no 1213 de 06 de agosto de 2004 que estabelece a outorga para a SABESP. 

Este conjunto de resoluções e portarias estabeleceram que: 
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CURVAS DE AVERSÃO AO RISCO 

• que as curvas de aversão ao risco seriam estabelecidas para o cenário hidrológico bianual crítico 
correspondente ao biênio 1953-1954; 

• a reserva estratégica a ser mantida ao final do biênio será de 5% do volume útil; 

• as curvas de aversão ao risco são apresentadas no Anexo III da Portaria DAEE no 1213 de 06 de agosto de 
2004. 

VAZÕES DE RETIRADA MENSAIS 

• o limite máximo de vazões de retiradas mensais será estabelecido a partir das curvas de aversão ao risco; 

• o limite máximo de vazões de retiradas mensais será fracionado em duas parcelas correspondentes à 
RMSP e à bacia do rio Piracicaba obedecendo às prioridades primária e secundária, conforme apresentado 
na Tabela 2.3.9: 

Tabela 2.3.9 - Vazões Retiradas Médias Mensais do Sistema Cantareira no âmbito da Bacia do Rio Piracicaba 

Prioridade 
RMSP Piracicaba Total  

Vazão (m3/s) Percentual (%) Vazão (m3/s) Percentual (%) Vazão (m3/s) Percentual (%) 
1 Primária 24,8 89,2 3,0 10,8 27,8 100,0 
2 Secundária  6,2 75,6 2,0 24,4 8,2 100,0 

Totais 31,0  5,0  36,0  

• no caso de não ser possível atender à soma dos valores com a mesma prioridade, o rateio será 
proporcional à participação de cada um no total referente à mesma prioridade; 

• deverá ser mantida uma vazão defluente mínima de 1 m3/s no rio Juqueri a jusante da barragem de Paiva 
Castro, na bacia do Alto Tietê. 

Sistema de Operação dos Reservatórios 

O Anexo IV da Portaria DAEE no 1213 de 06 de agosto de 2004 estabelece a formulação matemática para 
determinação do estado do sistema equivalente e, consequentemente, para a operação do Sistema 
Cantareira no âmbito da bacia do rio Piracicaba. 

É importante verificar que a operação do reservatório de Paiva Castro não tem regras operacionais definidas a 
menos da mencionada vazão mínima defluente de 1m3/s. 

Modelagem Matemática Computacional da Operação 

Para a análise das regras de operação foi desenvolvido um modelo matemático-computacional para 
simulação do Sistema Cantareira considerando a base legal que estabeleceu a outorga. O modelo foi 
concebido para simulação do Sistema Cantareira para o período de janeiro de 1930 a dezembro de 2003, 
correspondendo ao histórico de vazões.  

A Figura 2.3.16 apresenta uma síntese das principais etapas de cálculo do modelo desenvolvido para 
simulação. Em amarelo estão as etapas correspondentes a entrada de dados, incluindo a definição das 
demandas prioritária e secundária para cada mês do ano, o volume útil, a reserva estratégica de 5%, o volume 
inicial para fins de simulação e o cenário hidrológico a ser considerado correspondente ao biênio 1953-1954, 
considerado o mais crítico do histórico. 

Em azul está indicado o modelo de obtenção das curvas de aversão ao risco, desenvolvido pelo Prof. Dr. 
Rubem La Laina Porto. As curvas de aversão ao risco são geradas automaticamente a partir do volume útil do 
reservatório equivalente, a reserva estratégica e o cenário hidrológico adotado. 
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Em fundo branco está indicado o modelo de processamento do balanço hídrico e de partição da 
disponibilidade hídrica conforme indicado na Tabela 2.3.9, considerando que caso não seja possível atender à 
soma das vazões retiradas com a mesma prioridade o rateio será proporcional à participação de cada um no 
total referente à mesma prioridade. 

Para um mês qualquer, determina-se a vazão afluente do reservatório equivalente, a partir da soma das 
vazões naturais médias mensais dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha para o respectivo 
mês. Com base no armazenamento do reservatório e nas Curvas de Aversão ao Risco (CAR), determina-se a 
disponibilidade hídrica para o mês. A disponibilidade hídrica mensal é subdividida para atendimento das 
demandas da RMSP e da bacia do rio Piracicaba considerando a Tabela 2.3.9. O processamento mensal 
termina através do balanço hídrico do reservatório, quando é determinado o volume no final do mês. O 
volume no início do mês subsequente é considerado igual ao volume no final do mês anterior. 

Distribuição Sazonal das Demandas 
Prioritárias e Secundárias da RMSP e 
da bacia do Rio Piracicaba

Volume Útil do Reservatório Equivalente = 978,57 hm3

Reserva Estratégica de 5 %

Cenário Hidrológico 1953/1954

Geração das Curvas 
de Aversão ao Risco

Volume Inicial do Reservatório 
Equivalente = 100 %

mês inicial = janeiro/1930

Qafl = Qjaguari-jacareí + Qcachoeira + Qatibaia

Disponibilidade Hídrica = f(Curva de Aversão ao Risco, 
Estado do Reservatório)

Partição de Vazões Retiradas

Bacia do Rio 
Piracicaba RMSP

Volume Final do Mês

dezembro
2003

mês = mês + 1

Volume Inicial = 
Volume Final do 
mês anterior

Não

Vazões Naturais 
do Rio Juqueri 
em Paiva Castro

Qaflpaiva-castro = 
Qpaiva-castro + QRMSP

Operação do 
Reservatório 
Paiva Castro

Vazão para a 
ETA do 
Guaraú

 

Figura 2.3.16 - Fluxograma das Etapas do Modelo de Simulação das Regras Operacionais 

Esta modelagem permitirá obter a série de vazões médias mensais transferidas pelo Sistema Cantareira 
através do túnel 5, que deságuam no rio Juqueri. Desta forma, as vazões médias mensais transferidas serão 
somadas às vazões do rio Juqueri afluindo ao reservatório Paiva Castro. A regra de operação do reservatório 
Paiva Castro consistirá em transferir as afluências para o abastecimento da RMSP através da Estação 
Elevatória de Santa Inês e o tratamento na ETA do Guaraú garantindo uma vazão mínima efluente de 1,0m3/s. 

Em síntese, o objetivo final da modelagem matemático-computacional para simulação da operação do 
Sistema Cantareira será determinar a série de vazões médias mensais transferidas para a ETA do Guaraú. 
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SIMULAÇÃO DAS REGRAS OPERACIONAIS DO SISTEMA CANTAREIRA 

Simulação da Operação 

As simulações foram desenvolvidas considerando as demandas apresentadas na Tabela 2.3.6. Como reserva 
estratégica foi utilizado 5% do volume útil do reservatório equivalente. Para o cenário hidrológico foi 
considerada a sequência de vazões correspondentes ao biênio mais seco do histórico de 1953 a 1954 (risco de 
0%). O volume inicial do reservatório equivalente foi considerado em 100%, correspondente a 978,57hm3. 

As simulações foram feitas com passo mensal para o período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003, 
correspondendo ao histórico de vazões naturais médias mensais. A Figura 2.3.17 apresenta os hidrogramas 
das vazões médias mensais aduzidas através do túnel 5 e descarregadas na ETA do Guaráu pelo Sistema 
Cantareira; a Figura 2.3.18, os hidrogramas das vazões médias mensais defluentes dos reservatórios Jacareí-
Jaguari, Cachoeirinha e Atibaia, desconsiderando os vertimentos; a Figura 2.3.19, a variação dos volumes do 
conjunto dos reservatórios Jacareí-Jaguari, Cachoeirinha e Atibaia; e a Figura 2.3.20, os hidrogramas das 
vazões médias mensais aduzidas através do túnel 5 e defluentes dos reservatórios Jacareí-Jaguari, 
Cachoeirinha e Atibaia. 

 
Figura 2.3.17 - Hidrograma das Vazões Aduzidas pelo Sistema Cantareira através do Túnel 5 e para a ETA Guaraú 

 
Figura 2.3.18 - Hidrograma das Vazões Aduzidas pelo Sistema Cantareira para a Bacia do Rio Piracicaba  

sem considerar os Vertimentos na Operação com Curvas de Aversão ao Risco 
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Figura 2.3.19 - Variação dos Volumes do Reservatório Equivalente do Sistema Cantareira 

 

Figura 2.3.20 - Hidrograma das Vazões Aduzidas pelo Sistema Cantareira através do Túnel 5 e  
para a Bacia do Rio Piracicaba 

A Tabela 2.3.10 apresenta um resumo hidrológico-estatístico das principais séries obtidas da simulação da 
operação do Sistema Cantareira, incluindo: 

• vazões médias mensais aduzidas da bacia do rio Piracicaba para a bacia do Alto Tietê através do túnel 5; 

• vazões médias mensais aduzidas pelo Sistema Cantareira para a ETA Guaraú visando a distribuição para a 
RMSP; 

• vazões médias aduzidas para a bacia do rio Piracicaba, correspondente à soma das vazões médias mensais 
defluentes dos aproveitamentos Jacareí-Jaguari, Cachoeirinha e Atibaia, sem considerar os eventuais 
vertimentos; 

• vazões médias aduzidas para a bacia do rio Piracicaba, correspondente à soma das vazões médias mensais 
defluentes dos aproveitamentos Jacareí-Jaguari, Cachoeirinha e Atibaia, considerando os vertimentos. 
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O resumo estatístico-hidrológico das mencionadas séries de vazões médias mensais operadas inclui as 
principais estatísticas - média, máximo, mínimo, desvio-padrão e coeficiente de variação - e vazões associadas 
às diversas garantias.  

A Figura 2.3.21 apresenta as curvas de permanências das vazões médias mensais aduzidas através do túnel 5 
e descarregadas na ETA Guaraú. A Figura 2.3.22 apresenta a curvas de permanência das vazões médias 
mensais defluentes dos aproveitamentos Jacareí-Jaguari, Cachoeirinha e Atibaia, sem considerar os eventuais 
vertimentos. 

Tabela 2.3.10 - Resumo Hidrológico-Estatístico da Simulação da Operação do Sistema Cantareira 

Estatística 
Adução para o Alto 
Tietê pelo túnel 5 - 

RMSP (m3/s) 

Adução para a ETA 
Guaraú (m3/s) 

Adução para o 
Piracicaba sem 

vertimento (m3/s) 

Adução para o 
Piracicaba com 

vertimento (m3/s) 
Média (m3/s) 30,6 32,5 4,9 9,9 
Máximo (m3/s) 31,0 33,0 5,0 134,7 
Mínimo (m3/s) 23,0 24,7 2,8 2,8 
Desvio padrão (m3/s) 1,3 1,2 0,4 14,7 
Coef. de variação (%) 4% 4% 8% 148% 
Garantia (%) 83% 67% 83% 83% 
     

Permanência (%) Vazões (m3/s) 
0 31,0 33,0 5,0 134,7 
1 31,0 33,0 5,0 73,1 
2 31,0 33,0 5,0 61,4 
3 31,0 33,0 5,0 53,2 
5 31,0 33,0 5,0 45,0 

10 31,0 33,0 5,0 23,8 
15 31,0 33,0 5,0 11,9 
20 31,0 33,0 5,0 5,0 
25 31,0 33,0 5,0 5,0 
30 31,0 33,0 5,0 5,0 
35 31,0 33,0 5,0 5,0 
40 31,0 33,0 5,0 5,0 
45 31,0 33,0 5,0 5,0 
50 31,0 33,0 5,0 5,0 
55 31,0 33,0 5,0 5,0 
60 31,0 33,0 5,0 5,0 
65 31,0 33,0 5,0 5,0 
70 31,0 32,8 5,0 5,0 
75 31,0 32,4 5,0 5,0 
80 31,0 32,2 5,0 5,0 
85 30,6 31,9 4,9 4,9 
90 29,3 31,3 4,4 4,4 
92 28,7 31,0 4,2 4,2 
93 28,4 30,9 4,2 4,2 
94 27,9 30,5 4,0 4,0 
95 27,0 29,9 3,7 3,7 
96 26,4 29,3 3,5 3,5 
97 26,1 28,6 3,4 3,4 
98 25,9 27,5 3,4 3,4 
99 24,7 26,7 3,0 3,0 

100 23,0 24,7 2,8 2,8 
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Figura 2.3.21 - Permanência de Vazões Aduzidas pelo Sistema Cantareira através do Túnel 5 na  
Operação com Curva de Aversão ao Risco 

 
Figura 2.3.22 - Permanência de Vazões Aduzidas pelo Sistema Cantareira para a Bacia do Rio Piracicaba  

sem considerar os Vertimentos na Operação com Curvas de Aversão ao Risco 

Análise dos Resultados  

A principal decisão técnica que norteou a outorga do Sistema Cantareira está relacionada com a operação 
utilizando curvas de aversão ao risco. O efeito desta decisão pode ser avaliada comparando os resultados 
apresentados nas simulações da operação do Sistema Cantareira nas alternativas sem e com a utilização das 
curvas de aversão ao risco. Por exemplo, é interessante a comparação das Figuras 2.3.11 e 2.3.17, das Figuras 
2.3.12 e 2.3.18 e das Tabelas 2.3.4 e 2.3.9.  

A operação com as curvas de aversão ao risco traz uma significativa diminuição das garantias de atendimento 
das demandas. Verifica-se que a garantia da adução de 33m3/s para a RMSP é reduzida de 99% para 67% na 
operação com as curvas de aversão. No entanto, a operação com as curvas de aversão ao risco evita o colapso 
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de abastecimento da RMSP nos períodos 1954-1955 e 2002-2003 quando as vazões aduzidas chegariam, 
respectivamente, a 19, 15 e 12m3/s enquanto poderiam ser nulas na bacia do rio Piracicaba. A operação com 
as curvas de aversão ao risco permitiria uma adução de 31m3/s para a RMSP com 92 % de garantia e um 
mínimo de 24,7m3/s. Por sua vez, para a bacia do rio Piracicaba, seria possível aduzir 4,0m3/s com 94% de 
garantia e uma vazão mínima de 2,8m3/s, muito acima do praticado no período seco de 2003. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos apresentados indicaram que o procedimento de operação dos reservatórios do Sistema Cantareira 
através das curvas de aversão ao risco é adequado, uma vez que evita o colapso do abastecimento público da 
RMSP e minimiza a ingerência política na operação.  

A Tabela 2.3.11 apresenta um resumo estatístico-hidrológico da operação do Sistema Cantareira 
considerando as curvas de aversão ao risco. 

Tabela 2.3.11 - Resumo das Principais Estatísticas dos Resultados da Simulação da Operação do Sistema Cantareira 

Estatística 
Adução para o Alto 
Tietê pelo túnel 5 - 

RMSP (m3/s) 

Adução para a ETA 
Guaraú (m3/s) 

Adução para o 
Piracicaba sem 

vertimento (m3/s) 

Adução para o 
Piracicaba com 

vertimento (m3/s) 
Média (m3/s) 30,6 32,5 4,9 9,9 
Máximo (m3/s) 31,0 33,0 5,0 134,7 
Mínimo (m3/s) 23,0 24,7 2,8 2,8 
Desvio padrão (m3/s) 1,3 1,2 0,4 14,7 
Coef. de variação (%) 4% 4% 8% 148% 
Garantia (%) 83% 67% 83% 83% 
     

Permanência (%) Vazões (m3/s) 
90 29,3 31,3 4,4 4,4 
92 28,7 31,0 4,2 4,2 
93 28,4 30,9 4,2 4,2 
94 27,9 30,5 4,0 4,0 
95 27,0 29,9 3,7 3,7 
96 26,4 29,3 3,5 3,5 
97 26,1 28,6 3,4 3,4 
98 25,9 27,5 3,4 3,4 
99 24,7 26,7 3,0 3,0 

100 23,0 24,7 2,8 2,8 

A vazão de 33m3/s para a RMSP através do Sistema Cantareira tem uma garantia de 67%. No entanto, a vazão 
aduzida para a RMSP com 95% de garantia atinge 29,9m3/s, que pode ser gerida através de um racionamento 
do abastecimento público. Além disso, evita o colapso na medida em que garante no histórico uma vazão 
mínima de 24,7m3/s. 

Em função dos estudos realizados, recomenda-se: 

• prever a possibilidade de alternativas tecnológicas para as regras operativas, que permita considerar 
avanços tecnológicos que considerem previsões de afluências ou outras, desde que aprovadas pelo grupo 
de gestão; 

• requerer da SABESP a implantação de monitoramento com telemetria de NA, chuva e vazões, bem como 
instalação de postos fluviométricos e medições sistemáticas de descargas líquidas e sólidas; 

• requerer da SABESP a batimetria dos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira; 

• implantar os procedimentos necessários para garantir a informação pública (transparência) da operação 
do Sistema Cantareira, com publicação do monitoramento, incluindo chuva, NA, volumes, vazões nos 
postos fluviométricos, vazões transferidas entre os túneis, vazões afluentes e defluentes, entre outros. 
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2.3.3 SISTEMAS PRODUTORES DO ALTO TIETÊ E DO RIO CLARO  

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a disponibilidade hídrica e os estudos operacionais dos Sistemas 
Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro de forma a caracterizar sua capacidade de produção relacionada à ETA 
Taiaçupeba e à ETA Casa Grande, respectivamente. Para atender este objetivo são apresentados os seguintes 
elementos: 

• dados obtidos dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro; 

• a modelagem matemático-computacional desenvolvida para a simulação da operação integrada dos 
Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro e as restrições da bacia do Alto Tietê como demandas, 
vazões mínimas e vazões ecológicas; 

• a síntese dos resultados das simulações de diversas alternativas indicando as principais estatísticas e 
riscos associados para o suprimento da RMSP; 

• conclusões. 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTORES DO ALTO TIETÊ E DO RIO CLARO 

Os sistemas produtores do Alto Tietê e do Rio Claro utilizam os recursos hídricos da bacia do Alto Tietê para 
múltiplos objetivos, destacando-se o abastecimento urbano – humano e industrial, a irrigação e o controle de 
cheias. Atualmente estão em operação os reservatórios de Paraitinga, Ponte Nova, Jundiaí e Taiaçupeba e a 
estação elevatória de Biritiba. O reservatório de Biritiba está aguardando a autorização ambiental para iniciar 
o enchimento e a operação. A Figura 2.3.23 apresenta de forma esquemática os sistemas produtores do Alto 
Tietê e do Rio Claro e seus principais componentes. 

O sistema produtor do Rio Claro é composto do reservatório do ribeirão do Campo, implantado no ribeirão do 
Campo, que propicia a regularização das afluências. As águas descarregadas pelo reservatório e as 
contribuições intermediárias da bacia do ribeirão do Campo e do rio Claro são parcialmente captadas em um 
local denominado Poço Preto e transferidas para a Estação de Tratamento de Água de Casa Grande. As águas 
remanescentes do rio Claro são complementadas com a transposição de cerca de 0,50m3/s do rio Guaratuba 
da vertente Marítima que, juntamente com as contribuições intermediárias, são parcialmente captadas no 
local denominado Km 76 e transferidas para a Estação de Tratamento de Água de Casa Grande. As águas 
remanescentes do rio Claro descarregam no rio Tietê, no reservatório de Ponte Nova, pertencente ao Sistema 
Produtor do Alto Tietê. 

O Sistema Produtor do Alto Tietê recebe as águas remanescentes do rio Claro e do rio Tietê no reservatório de 
Ponte Nova, localizado nas cabeceiras do rio Tietê. Este reservatório regulariza as afluências, descarregando a 
jusante no rio Tietê. No rio Paraitinga, afluente da margem direita do rio Tietê, foi implantado o reservatório 
de Paraitinga com o objetivo de regularização das afluências. As águas descarregadas dos reservatórios de 
Ponte Nova e Paraitinga e as contribuições intermediárias da bacia hidrográfica atingem o rio Tietê em seção 
imediatamente a montante da foz do rio Biritiba. Neste local, encontra-se o canal do Biritiba, que capta uma 
parcela das águas afluentes do rio Tietê e conduz até a Estação Elevatória do Biritiba.  

A Estação Elevatória do Biritiba transfere as águas captadas do rio Tietê para o reservatório Biritiba. Estas 
águas somam-se às afluências do rio Biritiba e são regularizadas pelo reservatório do Biritiba, que deve 
manter uma descarga mínima para jusante de 0,15m3/s. As águas regularizadas do reservatório do rio Biritiba 
são transpostas para a bacia do rio Jundiaí através de um sistema de canal e túnel, descarregando suas águas 
no reservatório do Jundiaí. Estas águas somam-se às afluências do rio Jundiaí e são regularizadas pelo 
reservatório do rio Jundiaí. O reservatório do rio Jundiaí deve manter uma descarga mínima para jusante de 
0,10m3/s, transpondo as águas regularizadas para o reservatório do Taiaçupeba através de um sistema de 
canal e túnel. As águas provenientes do reservatório do rio Jundiaí e as afluências do rio Taiaçupeba são 
regularizadas pelo reservatório Taiaçupeba. Este reservatório deve manter uma descarga mínima para jusante 
de 0,25m3/s, enquanto as águas regularizadas finalmente atingem a Estação de Tratamento de Água de 
Taiaçupeba (ETA Taiaçupeba) para ser distribuída para abastecimento da RMSP. 
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É importante verificar a interdependência hidráulico-hidrológica dos sistemas produtores do Alto Tietê e Rio 
Claro, uma vez que a afluência no reservatório de Ponte Nova será tanto menor quanto maior for a captação 
das águas do rio Claro pelo Sistema Rio Claro. 

É importante perceber ainda que a produção dos sistemas produtores do Alto Tietê e Rio Claro é influenciada 
pela necessidade de manter vazões ao longo dos rios Tietê, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba para o atendimento 
das demandas outorgadas e de vazões ecológicas. Dentre estas merecem destaque as demandas de irrigação 
do vale do Biritiba, de abastecimento de Mogi das Cruzes, das indústrias Petroquímica, Cia Suzano e Clariant e 
a vazão ecológica de 4,0m3/s no rio Tietê em Suzano para garantir condições ambientais adequadas na região 
imediatamente a jusante da área de influência do Sistema Produtor do Alto Tietê. 
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Figura 2.3.23 - Representação Esquemática dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e Rio Claro 

DISPONIBILIDADE DE DADOS DE OUTORGAS 

O DAEE-SP mantém um cadastro detalhado e abrangente das outorgas da bacia do rio Tietê. Este cadastro foi 
analisado no documento “Relatório de Análise das Outorgas de Águas Superficiais da Bacia do Alto Tietê”. A 
Tabela 2.3.12 apresenta uma síntese dos dados de outorgas na região de influência do Sistema Produtor do 
Alto Tietê e Rio Claro. Estão destacadas com fundo amarelo as outorgas da SABESP referentes aos Sistemas 
Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. 

As outorgas referentes aos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro estão associadas à sua 
capacidade de produção e, portanto, são o objetivo da análise que será apresentada neste relatório. Portanto, 
neste momento, a análise dos dados de outorga fica concentrada nas demais outorgas. Desta forma, os dados 
de outorga apresentados na Tabela 2.3.13 foram analisados e, em alguns casos, agregados de forma a 
identificar aqueles de maior relevância para serem considerados nos estudos operacionais. A Tabela 2.3.12 
apresenta a síntese desta análise. 
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Tabela 2.3.12 - Síntese das Principais Outorgas dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 

Ref. Sigla da Empresa Curso 
d’água Uso Finalidade Distância 

da foz (km) 
Coordenada 
UTM N (km) 

Coordenada 
UTM L (km) 

Demanda 
média 

anual (m3/s) 
100 Clariant R Tietê LA Industrial 1.011,20 7.397,45 368,15 -0,06 

45 Clariant R Tietê CA Industrial 1.011,60 7.397,50 368,54 0,21 
14 Suzano R Tietê LA Industrial 1.017,60 7.397,13 370,83 -1,40 
15 Suzano R Tietê CA Industrial 1.017,65 7.397,09 370,87 1,40 
26 Petroquímica União R Tietê CA Industrial 1.017,50 7.397,02 370,91 0,50 
43 SEMAE- Moji das Cruzes R Tietê LA Saneamento 1.032,60 7.400,00 378,69 -0,24 
40 SEMAE- Moji das Cruzes R Tietê CA Abastecimento 1.037,10 7.399,15 380,90 0,28 
34 SEMAE- Moji das Cruzes R Tietê CA Abastecimento 1.037,50 7.399,02 380,98 0,34 
21 SEMAE- Moji das Cruzes R Tietê CA Abastecimento 1.043,50 7.395,61 384,27 0,78 

215 Associação do SOGO R Biritiba CA Irrigação  4,35 7.390,51 388,72 0,51 

A análise da Tabela 2.3.13 permite verificar que as principais outorgas no sentido de montante para jusante 
são: 

• captação no rio Biritiba, abaixo da barragem do Biritiba, para irrigação no vale do rio Biritiba perfazendo 
0,51m3/s; 

• captação do rio Tietê com outorga de 0,78m3/s para o abastecimento de Mogi das Cruzes, cerca de 6,3km 
a jusante da confluência do rio Biritiba com o rio Tietê; 

• captações no rio Tietê com outorgas adicionais de 0,34 e 0,28m3/s para o abastecimento de Mogi das 
Cruzes localizadas a cerca de 6,4km a jusante da 1ª. captação; 

• lançamento no rio Tietê com outorga de 0,24m3/s dos esgotos da cidade de Mogi das Cruzes a cerca de 
4,5km a jusante das últimas captações; 

• captações e lançamentos do rio Tietê para uso industrial da Petroquímica União e a Suzano Papel e 
Celulose, com uma demanda de 1,9m3/s e um uso consumptivo de 0,5m3/s; 

• captações e lançamentos do rio Tietê para uso industrial da Clariant com uma demanda de 0,21m3/s e um 
uso consumptivo de 0,15m3/s. 

Em síntese as outorgas de captação perfazem 4,01m3/s enquanto as outorgas de lançamento somam 
1,70m3/s, resultando em um uso consumptivo outorgado de 2,31m3/s. A Figura 2.3.24 apresenta um esquema 
com a localização e os valores das principais outorgas da Bacia do Alto Tietê. 
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Tabela 2.3.13 - Outorgas na Região dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
100 CLARIANT S.A. CLARIANT FABRIC.INSET,DESINF,GERMIC,FUNGIC.E PROD.LIMPEZA TIETE,R LA INDUSTR 1011,20 7397,45 368,15 -0,06

3 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA AB.PUBL 7,50 7392,66 368,45 9,15
45 CLARIANT S.A. FABRIC.INSET,DESINF,GERMIC,FUNGIC.E PROD.LIMPEZA TIETE,R CA INDUSTR 1011,60 7397,50 368,54 0,21

196 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL SNA1 TIETE,R LA SAN/IND 0,90 7396,71 368,95 -0,01
160 ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA TAIACUPEBA-ACU,R/RIB LA MINER 6,00 7393,40 369,00 -0,02
278 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA INDUSTR 3,90 7395,56 369,25 0,01
281 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICACAO DE VIDRO E CRISTAL TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA SANITAR 3,90 7395,56 369,25 0,01
306 ANTONIO JUSTO SOBRAL CACA E PESCA SNA2 JAGUARI,RIB LA HIDROAG 0,10 7400,40 369,59 -0,01
307 ANTONIO JUSTO SOBRAL CACA E PESCA SNA2 JAGUARI,RIB CA HIDROAG 0,12 7400,38 369,71 0,01
121 ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA TAIACUPEBA-ACU,R/RIB CA MINER 5,40 7393,86 369,74 0,03
272 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TAIACUPEBA-ACU,R/RIB LA SANITAR 1,70 7396,10 370,30 -0,01

14 COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE SUZANO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R LA INDUSTR 1017,60 7397,13 370,83 -1,40
15 COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE SUZANO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 1017,65 7397,09 370,87 1,40
26 PETROQUIMICA UNIAO S.A. PETROQUIMICA UNIÃO TIETE,R CA INDUSTR 1017,50 7397,02 370,91 0,50
11 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TAIACUPEBA-ACU,R/RIB LA SANITAR 17,00 7385,20 372,20 -1,75

164 EUGENIO YASSUHIRO OYAMA SITIO OYAMA QUATINGA,COR CA IRRIGAC 3,00 7379,12 373,03 0,02
185 RESANA S.A. IND. QUIMICAS PRODUCAO ELEM.QUIM.PRD.ORGANICOS,INORGANICOS-AMBOS JUNDIAI,R CA SOS 3,00 7394,58 373,89 0,01
289 SHIGUEO HARAKAWA MOGI DAS CRUZES - ME PESQUEIRO BEIJA - FLOR CACA E PESCA SNA1 TAIACUPEBA GUACU,R LA HIDROAG 4,70 7387,22 373,95 -0,01
290 SHIGUEO HARAKAWA MOGI DAS CRUZES - ME PESQUEIRO BEIJA - FLOR CACA E PESCA SNA1 TAIACUPEBA GUACU,R LA HIDROAG 4,60 7387,17 374,02 -0,01
275 IMERYS DO BRASIL COM E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA TIETE,R LA SAN/IND 1027,80 7397,76 375,18 -0,01
239 AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA AIR PRODUCTS FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS TIETE,R LA INDUSTR 1027,10 7398,40 375,75 -0,01
225 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO CANUDOS,RIB DOS LA SANITAR 3,70 7394,60 376,50 -0,01
114 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. VOTORANTIM TIETE,R CA INDUSTR 968,00 7398,68 377,04 0,03
155 IND DE CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES SA CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 1029,50 7399,00 377,05 0,02
162 IND DE CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES SA CELULOSE E PAPEL BANDEIRANTES FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R LA INDUSTR 1029,20 7398,90 377,05 -0,02
186 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO MATADOURO/GREGORIO,COR LA SANITAR 3,00 7395,35 377,10 -0,01
111 INDS DE PAPEL SIMAO S A PAPEL SIMAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO IPIRANGA/NEGRO,R LA INDUSTR 0,05 7398,60 377,15 -0,04
131 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. VOTORANTIM IPIRANGA/NEGRO,R LA INDUSTR 0,00 7398,66 377,18 -0,03
112 INDS DE PAPEL SIMAO S A PAPEL SIMAO FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO TIETE,R CA INDUSTR 1029,50 7398,60 377,45 0,04

4 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO JUNDIAI,R CA AB.PUBL 20,00 7384,00 378,00 6,22
43 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 1032,60 7400,00 378,69 -0,24
40 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1037,10 7399,15 380,90 0,28
34 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1037,50 7399,02 380,98 0,34
87 ACOS VILLARES S.A. USINA MOGI DAS CRUZES TIETE,R CA SAN/IND 1038,80 7397,62 381,68 0,07

145 ACOS VILLARES S.A. USINA MOGI DAS CRUZES TIETE,R LA SAN/IND 1038,00 7397,59 381,68 -0,02
148 KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD DE HIGIENE LT TIETE,R CA SAN/IND 1041,50 7396,19 382,63 0,02
165 KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM PROD DE HIGIENE LT TIETE,R LA SAN/IND 1041,50 7396,19 382,63 -0,02
141 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A. CIA FABRICADORA DE PAPEL FABRIC.DE ARTEFATOS DE PAPEL TIETE,R LA SAN/IND 1040,65 7396,80 382,80 -0,02
149 KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A. CIA FABRICADORA DE PAPEL FABRIC.DE ARTEFATOS DE PAPEL TIETE,R CA INDUSTR 1040,80 7396,70 382,90 0,02
233 CIA MOGI DE CAFE SOLUVEL MOGI TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE SNA1 TIETE,R CA INDUSTR 1,00 7397,20 383,44 0,01
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Tabela 2.3.13 - Outorgas na Região dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro (continuação) 

 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
5 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO GRANDE,R LA SANITAR 1,80 7384,76 383,80 -4,47

286 CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA FABRIC. DE MATERIAL ELETRICO PARA VEICULOS TIETE,R CA SAN/IND 10,43 7395,49 383,81 0,01
21 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - MOJI DAS CRUZES SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1043,50 7395,61 384,27 0,78
19 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA AB.PUBL 7,80 7388,00 386,10 1,00

6 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1049,80 7394,66 388,43 4,47
215 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
256 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
257 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
258 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,35 7390,51 388,72 0,01
292 KOHEI HASEGAWA FAZENDA IROHY AGRICULTURA TIETE,R CA IRRIGAC 1050,33 7394,88 388,79 0,01

84 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,99 7391,59 388,82 0,07
124 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,10 7390,73 388,82 0,03
156 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 4,10 7390,73 388,82 0,02
250 KOHEI HASEGAWA FAZENDA IROHY AGRICULTURA TIETE,R CA IRRIGAC 1050,40 7394,77 388,85 0,01

92 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,06
113 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,03
123 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,03
157 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,02
263 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 2,50 7392,80 388,89 0,01

85 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,10 7392,36 388,99 0,07
223 KOHEI HASEGAWA FAZENDA IROHY AGRICULTURA TIETE,R CA IRRIGAC 1051,13 7394,35 388,99 0,01
143 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,16 7392,33 389,00 0,02

93 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,39 7392,04 389,01 0,06
128 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,34 7392,06 389,01 0,03
182 ASSOCIACAO AGRICOLA DESPORTIVA E CULTURAL DO SOGO AGRICULTURA BIRITIBA MIRIM/BIRITIBA-ACU,R CA IRRIGAC 3,34 7392,06 389,01 0,01
101 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R LA SANITAR 1057,00 7394,55 393,80 -0,05
213 P. M. BIRITIBA MIRIM TIETE,R CA SANITAR 1061,50 7392,52 395,46 0,01

68 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO TIETE,R CA AB.PUBL 1061,20 7393,46 395,50 0,10
13 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CLARO,R CA AB.PUBL 8,52 7385,82 403,36 1,50
25 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CLARO,R LA SANITAR 19,50 7384,21 407,05 -0,50
27 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO GUARATUBA,R CA AB.PUBL 18,00 7382,35 408,60 0,50

7 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO CLARO,R CA AB.PUBL 25,25 7384,48 411,08 2,50
8 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CLARO,R CA AB.PUBL 0,08 7384,52 411,16 2,50

17 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CLARO,R LA SANITAR 0,40 7384,40 411,45 -1,00
18 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 CLARO,R CA AB.PUBL 0,15 7385,63 414,93 1,00
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Figura 2.3.24 - Representação Esquemática da Distribuição das Outorgas nos Sistemas Alto Tietê e Rio Claro 

DADOS DOS SISTEMAS DO ALTO TIETÊ E DO RIO CLARO 

Para desenvolver os estudos operacionais dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro foram 
utilizadas as características dos componentes destes sistemas e a disponibilidade hídrica obtidas nos estudos 
hidrológicos. A Figura 2.3.24 apresentou um esquema dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 
indicando a rede hídrica, os principais componentes dos sistemas e as outorgas vigentes.  

As características dos componentes dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro são apresentadas no 
Anexo II deste Relatório (Volume 3/3), incluindo: 

• relações cota x volume; 

• NA operacionais, incluindo o NA mínimo e máximo normal; 

• Volumes Operacionais, incluindo os volumes mínimo e máximo correspondentes aos NA mínimo e 
máximo operacionais. 

A disponibilidade hídrica é caracterizada pelas séries de vazões naturais médias mensais dos cursos d´água 
que formam a rede hídrica do Alto Tietê na área de influência dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio 
Claro. As séries de vazões naturais médias mensais dos cursos d´água nos aproveitamentos e nas seções de 
interesse ao longo dos rios Tietê e Claro são apresentadas no Anexo III deste Relatório (Volume 3/3). 

A Tabela 2.3.13 apresentou as demandas outorgadas dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. 
Uma vez que a metodologia a ser utilizada será da modelagem e simulação dos Sistemas Produtores do Alto 
Tietê e do Rio Claro, não foram consideradas as captações e lançamentos da SABESP uma vez que estas 
resultarão da análise. É importante registrar que no rio Tietê em Suzano, no extremo de jusante da área de 
influência dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro, foi considerada a vazão ecológica de 4,0m3/s, 
que deverá garantir condições ambientais adequadas para a região imediatamente a jusante. 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  91 
 

DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO SISTEMA PRODUTOR DO ALTO TIETÊ 

Para a análise das séries de vazões naturais médias mensais dos rios Paraitinga, Tietê, Biritiba, Jundiaí e 
Taiaçupeba nos respectivos aproveitamentos do Sistema Produtor do Alto Tietê foram determinados os 
principais parâmetros hidrológico-estatísticos. A Tabela 2.3.14 apresenta, para cada aproveitamento do 
Sistema Produtor do Alto Tietê, a área de drenagem, a precipitação anual média, a vazão específica da bacia 
hidrográfica e o coeficiente de escoamento da bacia hidrográfica, bem como os parâmetros estatísticos 
básicos.  

É interessante observar que as vazões específicas das bacias dos rios Tietê em Ponte Nova e do rio Biritiba em 
Biritiba situam-se entre 26,3 e 26,6L/s.km2, enquanto as bacias do rio Jundiaí em Jundiaí e do rio Taiaçupeba 
em Taiaçupeba estão entre 19,1 e 20,2L/s.km2. Esta diferença é, em grande parte, explicada pela maior 
pluviosidade nas bacias dos rios Tietê em Ponte Nova e do rio Biritiba em Biritiba decorrente da maior 
influência das precipitações na Serra do Mar. Isto também explica a baixa vazão específica da bacia do rio 
Paraitinga em Paraitinga de 14,5L/s.km2 devido à localização mais afastada em relação ao mar, principal fonte 
de umidade. 

A Tabela 2.3.14 apresenta, ainda, uma coluna adicional referente ao resumo estatístico de uma série de 
vazões naturais fictícia que seria formada pela soma das vazões naturais de cada aproveitamento. Esta série 
de vazões fictícia permite conhecer algumas características hidrológico-estatística dos Sistemas Produtores do 
Alto Tietê e do Rio Claro, muito embora não seja exata uma vez que desconsidera as limitações operacionais 
do sistema como a capacidade hidráulica da estação elevatória de Biritiba, a capacidade de transferência 
entre reservatórios e a capacidade de armazenamento dos reservatórios.  

Os Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro controlam uma área de drenagem de 919km2, com uma 
vazão média de longo termo de 19,9 m3/s, resultando em uma vazão específica de 21,7L/s.km2. A vazão 
mínima média mensal é de 5,9 m3/s enquanto a vazão média mensal associada a uma garantida de 95% é de 
8,8m3/s. Portanto, o limite máximo de produção dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro é de 
19,9m3/s. 

A Tabela 2.3.15 apresenta as principais estatísticas das séries de vazões naturais médias mensais dos 
mananciais do Sistema Produtor do Alto Tietê nos aproveitamentos para o período no qual foram 
desenvolvidos os estudos anteriores de Janeiro de 1930 a Dezembro de 1993 e para o período 
complementado de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003. De forma geral as diferenças nas principais 
estatísticas são inexpressivas. No entanto, constata-se que as médias de longo termo do rio Tietê em Ponte 
Nova e de Biritiba em Biritiba diminuíram 2,5%. Esta constatação permite antecipar que poderá haver 
pequenas reduções nas vazões garantidas e/ou regularizadas dos Sistemas Produtores do Alto Tietê em 
relação àquelas obtidas em estudos anteriores desenvolvidos com as séries de vazões definidas pelo 
Consórcio HIDROPLAN para o período de 1930 a 1993. 



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

92   
 

Tabela 2.3.14 - Resumo Hidrológico-Estatístico das séries de Vazões Naturais nos  
Aproveitamentos do Sistema Produtor do Alto Tietê 

Parâmetros 
Aproveitamentos na Bacia do Alto Tietê 

Sistema 
Paraitinga Ponte Nova Biritiba Jundiaí  Taiaçupeba 

Área de drenagem (km2) * 182 320 75 122 220 919 
Precipitação (mm/ano) * 1.200 2.100 1.800 1.400 1.350 1.570 
Vazão específica (L/s/km2) 14,5 26,6 26,3 19,1 20,2 21,7 
Coef. escoamento  0,38 0,40 0,46 0,43 0,47 0,44 
Média (m3/s) 2,6 8,5 2,0 2,3 4,5 19,9 
Máximo (m3/s) 9,0 27,6 8,8 8,9 21,7 61,0 
Mínimo (m3/s) 0,6 2,0 0,1 0,0 1,1 5,9 
Desvio padrão (m3/s) 1,4 4,0 1,3 1,5 2,6 10,0 
Coef. de variação (%) 52% 47% 67% 63% 59% 50% 
       

Permanência (%) Vazões Médias Mensais Garantidas (m3/s)  
1 6,9 20,7 6,0 7,2 13,1 52,5 
2 6,4 19,2 5,5 6,3 11,6 46,7 
3 6,0 17,9 5,2 5,8 10,5 43,2 
5 5,4 16,1 4,6 5,2 9,6 40,0 

10 4,7 14,3 3,7 4,3 8,0 34,2 
15 4,0 12,8 3,4 3,7 7,2 30,5 
20 3,5 11,6 3,0 3,4 6,4 27,5 
25 3,2 10,4 2,7 3,1 5,6 25,1 
30 3,0 9,8 2,4 2,8 5,0 23,1 
35 2,8 9,2 2,1 2,5 4,6 21,3 
40 2,5 8,6 1,9 2,3 4,2 19,7 
45 2,4 8,0 1,7 2,1 3,9 18,2 
50 2,3 7,5 1,6 1,9 3,6 16,9 
55 2,1 7,0 1,4 1,8 3,4 15,9 
60 2,1 6,6 1,3 1,6 3,2 15,1 
65 2,0 6,2 1,2 1,5 3,0 14,1 
70 1,8 5,9 1,1 1,4 2,8 13,1 
75 1,7 5,6 1,0 1,3 2,6 12,5 
80 1,6 5,3 0,9 1,1 2,4 11,6 
85 1,4 4,9 0,8 1,0 2,2 10,8 
90 1,3 4,4 0,7 0,9 2,0 9,8 
95 1,1 4,0 0,6 0,7 1,7 8,8 
98 1,0 3,5 0,5 0,5 1,4 7,9 

100 0,6 2,0 0,1 0,0 1,1 5,9 
* Dados obtidos no “Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista”. 

Consórcio Hidroplan. 1995, relatório “Estudos Hidrológicos”, DT-HDP-104-11/95 

Tabela 2.3.15 - Análise Comparativa das Principais Estatísticas das Séries de Vazões Naturais  
dos Mananciais do Sistema Produtor do Alto Tietê 

Aproveitamentos e Seções dos 
Sistemas Alto Tietê e Rio Claro 

Séries de Vazões Naturais dos Sistemas Alto Tietê e Biritiba (m3/s) 

janeiro de 1930 a dezembro de 1993 janeiro de 1930 a dezembro de 2003 
Média  Máxima  Mínima  Desvio padrão  Média  Máxima  Mínima  Desvio padrão  

Paraitinga 2,65 9,00 0,60 1,37 2,65 9,00 0,60 1,37 
Ponte Nova 8,73 27,60 2,56 3,95 8,52 27,60 2,02 3,96 
Biritiba 2,02 8,80 0,10 1,35 1,97 8,80 0,10 1,33 
Jundiaí 2,35 8,86 0,00 1,47 2,33 8,86 0,00 1,45 
Taiaçupeba  4,44 21,68 1,07 2,64 4,45 21,68 1,07 2,65 
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO SISTEMA PRODUTOR DO RIO CLARO E SUB-BACIAS DO ALTO TIETÊ 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos pelo consórcio HIDROPLAN no âmbito do “Plano Integrado de 
Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista” em 
1995 definiram as vazões naturais médias mensais do rio Tietê nas seguintes seções de interesse: 

• confluência com o canal do Biritiba; 

• imediatamente a jusante da foz do rio Biritiba; 

• imediatamente a jusante da foz do rio Jundiaí; 

• imediatamente a jusante da foz do rio Taiaçupeba. 

As vazões naturais médias mensais do rio Tietê nestas seções são fundamentais para caracterizar a 
disponibilidade incremental nos trechos do rio Tietê, permitindo verificar o atendimento das demandas ao 
longo do seu curso na porção de influência do Sistema Produtor do Alto Tietê. O Anexo III deste Relatório 
(Volume 3/3) apresenta as séries de vazões naturais médias mensais do rio Tietê nas seções de interesse no 
período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003. 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos pelo pela Fundação Universidade de São Paulo no âmbito do “Plano da 
Bacia do Alto Tietê” em 2002 definiram as vazões naturais médias mensais dos mananciais do Sistema 
Produtor do Rio Claro que inclui as seguintes seções de interesse: 

• Ribeirão do Campo na barragem do Ribeirão do Campo; 

• Rio Claro na seção de captação do Poço Preto; 

• Rio Claro na seção do Km 76. 

As vazões naturais médias mensais do rio Tietê nestas seções são fundamentais para caracterizar a 
disponibilidade incremental nos trechos do rio Claro, permitindo verificar o atendimento às captações para 
abastecimento da ETA Casa Grande. O Anexo III deste Relatório (Volume 3/3) apresenta as séries de vazões 
naturais médias mensais nas seções de interesse do Sistema Produtor do Rio Claro no período de Janeiro de 
1930 a Dezembro de 2003. 

Para a análise das séries de vazões naturais médias mensais nas sub-bacias do rio Tietê e do rio Claro em 
seções de interesse foram determinados os principais parâmetros hidrológico-estatísticos. A Tabela 2.3.16 
apresenta, para cada seção de interesse das sub-bacias do rio Tietê e do rio Claro, a área de drenagem, a 
precipitação anual média, a vazão específica e o coeficiente de escoamento da bacia hidrográfica e os 
parâmetros estatísticos básicos.  

As vazões específicas das sub-bacias do rio Tietê e do rio Claro situam-se entre 20,0 e 27,0L/s.km2, com 
exceção das sub-bacias do alto Rio Claro cujas vazões específicas são elevadas resultado da intensa 
pluviosidade na região. 

O Sistema Produtor do Rio Claro controla uma área de drenagem de 245km2, com uma vazão média de longo 
termo de 5,5m3/s, resultando em uma vazão específica de 22,3L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 
1,3m3/s enquanto a vazão média mensal associada a uma garantida de 95% é de 2,6m3/s. Portanto, o limite 
de produção do Sistema Produtor do Rio Claro é de 5,5m3/s. 

No entanto, a análise da Figura 2.3.24, mostra que a retirada de recursos hídricos para o Sistema Produtor do 
Rio Claro no Km 76 e em Poço Preto diminui a afluência ao reservatório de Ponte Nova no rio Tietê e, 
portanto, a disponibilidade hídrica do Sistema Produtor do Alto Tietê. 

Portanto pode-se afirmar que o limite de produção dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro é de 
19,9m3/s, sem considerar eventuais transposições, correspondendo à vazão média de longo termo da área 
controlada pelos aproveitamentos. 
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Tabela 2.3.16 - Resumo Hidrológico-Estatístico das Séries de Vazões Naturais nas Sub-Bacias do Rio Tietê e do Rio Claro 

Parâmetros 
Série de Vazões Naturais Médias Mensais nas Seções do SPAT e SPRC 

Barragem  
Rib. do Campo 

Poço 
Preto Km 76 Ponte 

Nova 
Canal do 
Biritiba 

Foz do 
Biritiba 

Foz do 
Jundiaí 

Foz do 
Taiaçupeba 

Área de drenagem (km2) * 11,8 105 245 320 593 715 1.083 1.325 
Precipitação (mm/ano) *    2.100 1.530 1.500 1.480 1.470 
Vazão específica (L/s/km2) 87,0 36,5 22,3 26,6 22,4 23,1 20,3 21,9 
Coef. escoamento     0,40 0,46 0,48 0,43 0,47 
Média (m3/s) 1,0 3,8 5,5 8,5 13,3 16,5 22,0 29,0 
Máximo (m3/s) 3,0 12,0 17,5 27,6 41,5 54,0 68,0 89,7 
Mínimo (m3/s) 0,2 0,9 1,3 2,0 4,2 4,9 6,2 8,5 
Desvio padrão (m3/s) 0,5 1,7 2,5 4,0 6,2 8,2 11,0 14,8 
Coef. de variação (%) 45% 46% 46% 47% 47% 50% 50% 51% 
         

Permanência (%) Vazões Médias Mensais Garantidas (m3/s) 
1 2,49 9,06 13,08 20,7 33,6 41,3 55,7 76,1 
2 2,24 8,49 12,15 19,2 29,5 37,5 51,0 68,7 
3 2,17 7,91 11,35 17,9 28,1 36,2 48,1 63,9 
5 1,96 7,21 10,34 16,1 25,4 33,5 44,2 58,9 

10 1,68 6,31 9,09 14,3 22,0 28,4 38,0 50,4 
15 1,52 5,73 8,24 12,8 20,1 24,9 33,7 44,6 
20 1,37 5,19 7,48 11,6 17,9 23,1 30,7 40,4 
25 1,25 4,64 6,64 10,4 16,3 20,4 27,5 36,8 
30 1,16 4,35 6,25 9,8 15,0 19,1 25,6 33,9 
35 1,09 4,12 5,88 9,2 14,2 17,7 23,6 30,9 
40 1,02 3,82 5,47 8,6 13,1 16,3 21,6 28,6 
45 0,97 3,62 5,14 8,0 12,4 15,3 20,4 26,7 
50 0,91 3,37 4,84 7,5 11,7 14,3 18,9 24,5 
55 0,87 3,17 4,51 7,0 11,0 13,4 17,8 23,2 
60 0,82 2,97 4,24 6,6 10,2 12,4 16,7 21,8 
65 0,78 2,80 3,97 6,2 9,6 11,6 15,4 20,3 
70 0,74 2,68 3,80 5,9 9,2 11,0 14,6 19,0 
75 0,69 2,54 3,62 5,6 8,7 10,4 13,7 18,0 
80 0,65 2,37 3,38 5,3 8,2 9,7 12,8 16,7 
85 0,60 2,18 3,12 4,9 7,7 9,0 11,9 15,4 
90 0,55 2,02 2,83 4,4 6,9 8,1 10,7 14,1 
95 0,48 1,83 2,58 4,0 6,2 7,3 9,6 12,5 
98 0,39 1,62 2,27 3,5 5,5 6,4 8,4 11,3 

100 0,16 0,91 1,29 2,0 4,2 4,9 6,2 8,5 
* Dados obtidos no “Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista”. 

Consórcio Hidroplan. 1995, relatório “Estudos Hidrológicos”, DT-HDP-104-11/95 
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ANÁLISE CONJUNTA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DAS OUTORGAS 

A análise comparativa da disponibilidade hídrica da área não controlada em relação às outorgas da bacia do 
Alto Tietê e das vazões requeridas para atendimento das demandas outorgadas e das vazões ecológicas 
fornece uma avaliação preliminar do aporte adicional a ser fornecido pelos Sistemas Produtores do Alto Tietê 
e do Rio Claro para seu pleno atendimento.  

Com este objetivo foi determinada a disponibilidade hídrica da área não controlada limitada pela seção da 
tomada d´água do canal do Biritiba e pelas seções das barragens do Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba. A Tabela 
2.3.17 apresenta uma análise hidrológico-estatística das vazões naturais médias mensais na área não 
controlada na bacia do rio Tietê nas seções da foz do rio Biritiba, do rio Jundiaí e do Taiaçupeba. A análise 
conjunta da Tabela 2.3.16, da Tabela 2.3.15 e da Figura 2.3.25 permite verificar que: 

• haverá necessidade de manter uma vazão complementar para jusante na tomada d´água do canal do 
Biritiba no rio Tietê para o atendimento da demanda outorgada de 0,78m3/s para o abastecimento de 
Mogi das Cruzes; 

• não há necessidade de complementação de vazões pelo Sistema Produtor do Alto Tietê para o 
atendimento das demandas outorgadas a jusante da foz do Taiaçupeba, visto que a vazão mínima média 
mensal é de 1,93m3/s e a demanda consumptiva total até o local é de 1,81m3/s; 

• haverá necessidade de complementação de vazões pelo Sistema Produtor do Alto Tietê para manter a 
vazão mínima ou ecológica de 4,0m3/s ao final do Alto Tietê.  

É importante lembrar que a necessidade de complementação de vazões pelo Sistema Produtor do Alto Tietê 
poderá ser ainda maior uma vez que, usualmente, são requeridos NA mínimos para a tomada d´água que 
estão associados a valores superiores àqueles outorgados no local. 

A partir das séries de vazões naturais incrementais nas diversas seções dos rios Tietê ou Claro foram 
determinados os respectivos parâmetros estatístico-hidrológicos que caracterizam a disponibilidade hídrica 
incluindo a vazão média de longo termo, a vazão média mensal com permanência de 95% e a vazão mínima 
média mensal do histórico de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003. 

A Tabela 2.3.18 apresenta os parâmetros estatístico-hidrológicos que caracterizam a disponibilidade hídrica 
nas seções de interesse do rio Tietê, sem e com as vazões mínimas efluentes dos aproveitamentos Biritiba, 
Jundiaí e Taiaçupeba. 

A Figura 2.3.25 apresenta as outorgas acumuladas na sub-bacia do rio Tietê e as respectivas disponibilidades 
hídricas indicadas na Tabela 2.3.17 acrescidas das vazões mínimas dos aproveitamentos do Sistema Produtor 
do Alto Tietê em função da distância da foz do rio Tietê. Esta figura indica as outorgas acumuladas para 
abastecimento de Mogi das Cruzes (SEMAE) no trecho entre a foz dos rios Biritiba e Jundiaí. A partir do Km 
1025, a jusante da foz do rio Taiaçupeba, estão indicadas as captações das indústrias Petroquímica, Cia 
Suzano e Clariant e o lançamento da Cia Suzano.  

É interessante perceber que sem o aporte adicional de vazões do Sistema Produtor do Alto Tietê, além das 
vazões mínimas efluentes dos aproveitamentos, haveriam déficits no trecho entre a foz do rio Biritiba e a foz 
do rio Jundiaí em mais de 95% dos meses. Além disso, há necessidade ainda de aporte adicional de vazões do 
Sistema Produtor do Alto Tietê para atender a vazão ecológica ou mínima de 4,0m3/s no rio Tietê em Suzano. 
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Tabela 2.3.17 - Resumo Hidrológico-Estatístico das Séries de Vazões Naturais  
nas Sub-Bacias do Rio Tietê e do Rio Claro 

Parâmetros 
Vazões Incrementais da Área não Controlada  

Foz do Biritiba Foz do Jundiaí Foz do Taiaçupeba 
Área de drenagem (km2) * 47 294 316 
Vazão específica (L/s/km2) 26,3 15,1 22,2 
Média (m3/s) 1,24 4,43 7,01 
Máximo (m3/s) 5,55 18,67 23,31 
Mínimo (m3/s) 0,06 1,20 1,93 
Desvio padrão (m3/s) 0,84 2,38 3,78 
Coef. de variação (%) 67% 54% 54% 
    

Permanência (%) Vazões Médias Mensais Garantidas (m3/s) 
1 3,81 11,51 19,43 
2 3,44 10,83 16,79 
3 3,28 10,13 16,16 
5 2,89 9,25 14,50 

10 2,34 7,76 12,37 
15 2,12 6,79 10,80 
20 1,89 6,30 9,90 
25 1,70 5,65 8,95 
30 1,51 5,19 8,17 
35 1,35 4,71 7,46 
40 1,20 4,28 6,87 
45 1,08 4,05 6,33 
50 1,01 3,78 5,94 
55 1,89 3,54 5,55 
60 0,81 3,28 5,11 
65 0,76 3,02 4,79 
70 0,69 2,85 4,50 
75 0,63 2,66 4,21 
80 0,57 2,48 3,93 
85 0,50 2,28 3,59 
90 0,43 2,08 3,25 
95 0,35 1,82 2,86 
98 0,31 1,61 2,55 

100 0,06 1,20 1,93 
* Dados obtidos no “Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Alto Tietê, 

Piracicaba e Baixada Santista”. Consórcio Hidroplan. 1995, relatório “Estudos Hidrológicos”, DT-HDP-104-11/95 

Tabela 2.3.18 - Parâmetros Estatístico-Hidrológicos que caracterizam a Disponibilidade Hídrica nas  
Seções de Interesse dos Rios Tietê ou Claro 

Seção do Rio Tietê 

Área de 
drenagem 

(km2) 

Distância 
da foz 
(km) 

Incrementais naturais Incrementais naturais com mínimas 
efluentes dos aproveitamentos 

Média 
(m3/s) 

Vazão com 
95% (m3/s) 

Mínima 
(m3/s) 

Média 
(m3/s) 

Vazão com 
95% (m3/s) 

Mínima 
(m3/s) 

No canal do Biritiba 593,0 1.049,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jusante da foz doBiritiba 715,0 1.048,0 1,24 0,35 0,06 1,39 0,50 0,21 
Montante da foz do Rio Jundiaí 889,3 1.024,6 2,75 1,05 0,60 2,90 1,20 0,75 
Jusante da foz do Rio Jundiaí 1.083,3 1.024,0 4,43 1,82 1,20 4,68 2,07 1,45 
Montante da foz do Rio 
Taiaçupeba  1.085,4 1.020,0 4,46 1,83 1,21 4,71 2,08 1,46 

Jusante da foz do Rio 
Taiaçupeba 1.325,0 1.019,6 7,01 2,86 1,93 7,51 3,36 2,43 
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Figura 2.3.25 - Desenvolvimento das Outorgas Acumuladas e Disponibilidades Hídricas Incrementais  
e Acumuladas na Área de Influência do Sistema Produtor do Alto Tietê 

MODELAGEM COMPUTACIONAL 

Para a avaliação da disponibilidade hídrica operada dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 
procedeu-se a modelagem matemática e computacional dos sistemas utilizando o modelo de rede de fluxo 
denominado AcquaNet, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola 
Politécnica da USP (LabSid). A decisão pela utilização do modelo AcquaNet teve como critérios: 

• a versatilidade do modelo, que facilita a inclusão, exclusão e modificação dos diferentes elementos que 
compõem o sistema; 

• a utilização pela SABESP do modelo SSD2, desenvolvido pelo LabSid, que inclui o módulo de simulação dos 
sistemas que utilizam o AcquaNet; 

• a consistência do modelo, que vem sendo testado em diversos sistemas, incluindo os sistemas operados 
pela SABESP para abastecimento da RMSP. 

O módulo AlocaLS do modelo AcquaNet foi utilizado para a simulação das diversas alternativas operacionais 
dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. Os sistemas foram representados por uma rede de 
fluxo, composta por nós – reservatórios, nós de passagem sem armazenamento ou nós de demanda – e arcos 
ou elos – canais naturais ou artificiais. Os dados dos reservatórios que compõem os Sistemas Produtores do 
Alto Tietê e do Rio Claro foram fornecidos, incluindo as séries de vazões naturais médias mensais, os volumes 
máximo e mínimo, as relações cota x volume, as capacidades hidráulicas dos canais e túneis, as capacidades 
hidráulicas das elevatórias, as demandas e as respectivas prioridades, dentre outros. 

As transferências de vazões através dos canais e túneis estão relacionadas aos custos, determinados a partir 
de um custo unitário por unidade de vazão definido pelo usuário. Por sua vez, as demandas associadas a cada 
nó recebem índices que representam a prioridade de atendimento, a partir da qual pode-se obter o 
respectivo custo utilizando uma relação linear.  

O sistema é resolvido a cada mês dentro do período das séries de vazões fornecidas. A solução é obtida 
através do algoritmo de otimização denominado Out-of-Kilter que procura minimizar o custo de operação do 
sistema, resultado da somatória do produto entre o custo unitário de cada elemento e a respectiva vazão 
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aduzida. A descrição detalhada da modelagem matemática e computacional, bem como do algoritmo de 
solução, pode ser obtida através de Roberto, A.N.2  

Para as demandas que compõem o sistema foram atribuídas prioridades, enquanto para os canais e túneis de 
interligação foram arbitrados custos unitários fixos. Para cada variante operacional do sistema foram feitas 
diversas simulações variando-se o valor das demandas nas ETAs Taiaçupeba e Rio Claro. A simulação de cada 
variante operacional permitiu obter a respectiva garantia de atendimento das demandas, considerada como a 
percentagem dos meses do histórico de vazões em que a demanda foi atendida plenamente.  

Nas simulações foram adotados custos nulos para as transferências entre os canais e túneis, com exceção do 
canal/estação elevatória do Biritiba. Para este elemento foram analisados diversos valores de custo unitário 
na busca de um valor que, simultaneamente, não comprometesse o atendimento da demanda do Sistema 
Produtor do Alto Tietê mas minimizasse os recalques na estação elevatória de Biritiba, uma vez que requer 
consumo de energia que onera os custos operacionais. 

A Figura 2.3.26 apresenta a rede de fluxo do Acquanet através da qual foram representados os Sistemas 
Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. Com o objetivo de facilitar o entendimento da rede de fluxo, os 
nomes dos nós – reservatórios, demandas e confluências - e ligações – canais e túneis, foram escolhidos 
guardando uma similaridade com a representação esquemática da Figura 2.3.26. 

A Tabela 2.3.19 apresenta as demandas dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro, com o nome 
utilizado no modelo, a vazão, a prioridade (quanto menor o valor maior a prioridade no atendimento da 
demanda), a fração de retorno da vazão captada e o nó de retorno. É importante destacar que, sem exceções, 
todas as demandas tiveram maior prioridade de atendimento que as demandas de abastecimento do Sistema 
Produtor do Alto Tietê, representado pela ETA Taiaçupeba. Desta forma, a modelagem computacional só irá 
atender a demanda da ETA Taiaçupeba, mesmo que parcialmente, depois de atender todas as demais 
demandas consideradas nos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. 

As principais variáveis de modelagem dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro são as demandas 
nas ETAs Taiaçupeba e Casa Grande. Além disso, foi considerada uma eventual demanda na tomada d´água do 
canal do Biritiba para representar um eventual aporte adicional a ser mantido pelos sistemas para garantir NA 
nas captações e/ou para demandas outorgadas adicionais ao longo do rio Tietê. 

Quanto às ligações, as capacidades dos túneis e canais foram representadas sem restrições ou custos 
operacionais. A exceção é a capacidade do canal do Biritiba, cuja capacidade hidráulica considerada foi de 
7,5m3/s, com um custo de 50, o que corresponde a uma prioridade 95. Assim, o modelo irá recalcar as águas 
do rio Tietê através do canal e da Estação Elevatória de Biritiba apenas quando for necessário para atender a 
demanda da ETA Taiaçupeba ou aumentar o armazenamento dos reservatórios para utilização a posteriori. 

Quanto aos reservatórios, as vazões naturais médias mensais, as curvas cota x volume e os volumes 
operacionais correspondem àqueles apresentados nos Anexos II e III deste Relatório (Volume 3/3). 

 

                                           
2 Roberto, A.N. “Modelos de Rede de Fluxo para Alocação da Água entre Múltiplos Usos de uma Bacia Hidrográfica”, dissertação apresentada à Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Engenharia, Agosto de 2.002 
 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  99 
 

 

 

Figura 2.3.26 - Representação da Rede de Fluxo dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 
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Tabela 2.3.19 - Características das Demandas dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro  

Demanda Nome no modelo Vazão  
(m3/s) Prioridade Fração de 

Retorno 
Nome do Nó de 

retorno no modelo 
Vazão mínima a jusante do aproveitamento Paraitinga Jus_Paraitinga 0,60 1 1,00 P1 
Vazão mínima a jusante do aproveitamento Ponte Nova Jus_PN 0,30 1 1,00 P1 
Vazão mínima a jusante do aproveitamento Biritiba Jus_Biritiba 0,15 1 1,00 Confl_Tiete_Biritiba 

Vazão mínima a jusante do aproveitamento Jundiaí Jus_Jundiai 0,10 1 1,00 P3 
Vazão mínima a jusante do aproveitamento Taiaçupeba  Jus_Taiaçupeba 0,25 1 1,00 P4 
Confluência Canal do Biritiba e Tietê EB_Biritiba 0,00 1 1,00 Confl_Tiete_Biritiba 
Irrigantes do Vale do Rio Biritiba – Associação do Sogo Irrig_Biritiba 0,51 1 0,00  

Confluência dos rIos Tietê e Biritiba Confl_Tiete_Biritiba 0,00 1 1,00 P2 
Seção de Captação de Mogi das Cruzes P2 0,00 1 1,00 P3 
Demanda de Mogi das Cruzes Mogi 1,40 1 0,17 P3 
Demanda Extra na Seção de Mogi das Cruzes Extra variável 1 1,00 P3 
Confluência dos rIos Jundiaí e Tietê P3 0,00 1 1,00 P4 
Confluência dos rIos Taiaçupeba e Tietê  P4 0,00 1 1,00 Industrial 
Seção de Captação da Região Industrial  Industrial 0,00 1 1,00 Ecologica 
Indústrias Petroquímica União Petroquímica 0,50 1 0,00  
Indústria Companhia Suzano Cia Suzano 1,40 1 1,00 Ecologica 
Clariant S.A. Clariant 0,21 1 0,29 Ecologica 
Ecológica no final do SPAT Ecologica 4,00 3 1,00 FIM 
ETA de Rio Claro do SPRC ETA_Rio Claro variável 1 1,00 Total SP 
ETA Taiaçupeba do SPAT ETA_Taiaçupeba variável 5 1,00 Total SP 

REGRAS DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DO ALTO TIETÊ E DO RIO CLARO 

Para concepção das regras de operação dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro foram feitas 
algumas análises preliminares. Nestas análises os volumes metas dos reservatórios corresponderam a 100%, 
ou seja, a operação procurará manter os reservatórios cheios. Por sua vez, as prioridades do volume meta 
foram exaustivamente analisadas de forma a atender as demandas da sub-bacia do Alto Tietê e maximizar a 
demanda atendida ou a garantia dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro, criando condições 
operacionais factíveis com as características hidráulicas dos sistemas. Esta análise concluiu que as prioridades 
ideais para os volumes meta dos reservatórios destes sistemas são conforme Tabela 2.3.20: 

Tabela 2.3.20 - Prioridades dos Volumes Meta dos Reservatórios dos Sistemas do Alto Tietê e Rio Claro 

Reservatórios Prioridade dos Volumes Meta 
Paraitinga 60 
Ponte Nova 60 
Biritiba 15 
Jundiaí 20 
Taiaçupeba 10 
Represa Rio Claro 50 

As prioridades dos volumes meta indicam que, no Sistema de Produção do Alto Tietê, a operação para 
atender as demandas do rio Tietê e da ETA Taiaçupeba irá deplecionar, preferencialmente, os reservatórios 
de cabeceira Ponte Nova e Paraitinga. Para o atendimento da demanda do Sistema de Produção do Alto Tietê, 
a operação dos reservatórios interligados irá deplecionar, preferencialmente, o reservatório do Jundiaí, 
depois do Biritiba e por último o reservatório Taiaçupeba junto à ETA Taiaçupeba. Esta operação tem a 
vantagem adicional de manter uma diferença de NA dos reservatórios interligados que garante a carga 
hidráulica necessária para a transferência das vazões requeridas. 
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Já para o Sistema de Produção do Rio Claro, a prioridade do volume meta do aproveitamento Ribeirão do 
Campo foi arbitrada em 50, uma vez que é o único reservatório do sistema. As águas descarregadas por este 
reservatório e as contribuições intermediárias da bacia do ribeirão do Campo e do rio Claro são parcialmente 
captadas em Poço Preto e transferidas para a Estação de Tratamento de Água de Casa Grande. As águas 
remanescentes do rio Claro são complementadas com a transposição constante de 0,50m3/s do rio Guaratuba 
da vertente Marítima que, juntamente com as contribuições intermediárias, são parcialmente captadas no 
local denominado Km 76 e transferidas para a Estação de Tratamento de Água de Casa Grande. As águas 
remanescentes do rio Claro descarregam no rio Tietê, no reservatório de Ponte Nova, pertencente ao sistema 
produtor do Alto Tietê. 

O Sistema Produtor do Alto Tietê recebe as águas remanescentes do rio Claro e do rio Tietê no reservatório de 
Ponte Nova, localizado nas cabeceiras do rio Tietê. Este reservatório regulariza as afluências, descarregando a 
jusante no rio Tietê. A regra estabelecida priorizará o deplecionamento deste reservatório para o 
atendimento das demandas da sub-bacia do Alto Tietê e da ETA Taiaçupeba. Para reforçar as vazões na sub-
bacia do Alto Tietê, o reservatório Paraitinga no rio Paraitinga, afluente da margem direita do rio Tietê, 
regularizará as afluências e descarregará as águas que serão adicionadas àquelas descarregadas pelo 
aproveitamento Ponte Nova com o objetivo de atender as mencionadas demandas.  

As águas descarregadas dos reservatórios de Ponte Nova e Paraitinga e as contribuições intermediárias da 
bacia hidrográfica atingem o rio Tietê em seção imediatamente a montante da foz do rio Biritiba. As vazões 
que atingem esta seção devem ser suficientes para contribuir no atendimento simultâneo da demanda da ETA 
Taiaçupeba e nas demandas da sub-bacia do Alto Tietê. Neste local, encontra-se o canal do Biritiba, que capta 
uma parcela das águas afluentes do rio Tietê e conduz até a Estação Elevatória do Biritiba, respeitando o 
limite da capacidade hidráulica de 7,5m3/s para fins de modelagem com passo mensal. 

A Estação Elevatória do Biritiba transfere as águas do rio Tietê para o reservatório Biritiba de forma a 
complementar as vazões requeridas para atender a demanda da ETA Taiaçupeba e recuperar parcialmente os 
volumes dos reservatórios Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba. As águas recalcadas na Estação Elevatória do Biritiba 
somam-se às afluências do rio Biritiba e são regularizadas pelo reservatório do Biritiba, que deve manter uma 
descarga mínima para jusante de 0,15m3/s. As águas regularizadas do reservatório do rio Biritiba são 
transpostas para a bacia do rio Jundiaí através de um sistema de canal e túnel, descarregando suas águas no 
reservatório do Jundiaí. Estas águas somam-se às afluências do rio Jundiaí e são regularizadas pelo 
reservatório do rio Jundiaí. O reservatório do rio Jundiaí que deve manter uma descarga mínima para jusante 
de 0,10m3/s, transpondo as águas regularizadas para o reservatório do Taiaçupeba através de um sistema de 
canal e túnel. As águas provenientes do reservatório do rio Jundiaí e as afluências do rio Taiaçupeba são 
regularizadas pelo reservatório Taiaçupeba. Este reservatório que deve manter uma descarga mínima para 
jusante de 0,25m3/s, enquanto as águas regularizadas finalmente atingem a Estação de Tratamento de Água 
Taiaçupeba (ETA Taiaçupeba) para ser distribuída para abastecimento da RMSP. 

É importante verificar a interdependência hidráulico-hidrológica dos sistemas produtores do Alto Tietê e Rio 
Claro, uma vez que a afluência no reservatório de Ponte Nova será tanto menor quanto maior for a captação 
das águas do rio Claro pelo sistema Rio Claro.  

SIMULAÇÕES DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DO ALTO TIETÊ E RIO CLARO 

Para as simulações das operações dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro foram consideradas 
algumas condições adicionais descritas a seguir: 

• transposição constante do rio Guaratuba de 0,5m3/s; 

• no instante inicial de simulação, correspondente ao mês de Janeiro de 1930, foi considerado que todos os 
reservatórios que compõem os sistemas estivessem cheios, ou seja, no NA máximo normal. Esta condição 
foi adotada uma vez que os regimes hidrológicos e de operação permitem restabelecer seus volumes; 

• o período de simulação foi de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003; 

• o intervalo ou passo de simulação foi de 1 mês; 
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• as demandas da ETA Taiaçupeba, correspondendo ao Sistema de Produção do Alto Tietê, variaram entre 
12 e 16m3/s; 

• as demandas da ETA Casa Grande, correspondendo ao Sistema de Produção do Rio Claro, variaram entre 
3,0 e 5,0m3/s. 

As simulações foram feitas com passo mensal para o período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2003, 
correspondendo ao histórico de vazões naturais médias mensais dos aproveitamentos e seções de interesse 
dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro.  

As simulações foram feitas para as duas alternativas do aproveitamento Taiaçupeba e diversas demandas nas 
ETAs Taiaçupeba e Casa Grande. Os resultados obtidos foram analisados quanto à garantia de atendimento 
das demandas. A Tabela 2.3.21 apresenta, para cada alternativa de demanda em cada sistema, as respectivas 
vazões médias aduzidas no período de simulação, os riscos de falha e as garantias de atendimento das 
demandas.  

Tabela 2.3.21 - Garantias de Atendimento das Demandas 

SISTEMA PRODUTOR DO ALTO TIETÊ 

Vazão 
Objetivo 

(m3/s) 

 Taiaçupeba Baixo  Taiaçupeba Alto 
 Vazão Média 

Aduzida (m3/s) 
Risco 
(%) 

Garantia 
(%) 

 
Vazão Média 

Aduzida (m3/s) 
Risco 
(%) 

Garantia 
(%) 

12,60  12,60 0,0 100,0  12,60 0,0 100,0 
12,80  12,80 0,2 99,8  12,80 0,0 100,0 
13,00  12,99 0,8 99,2  13,00 0,0 100,0 
13,20  13,17 1,2 98,8  13,20 0,0 100,0 
13,40  13,36 1,6 98,4  13,40 0,0 100,0 
13,60  13,54 2,3 97,8  13,59 0,2 99,8 
13,80  13,72 2,7 97,3  13,78 0,8 99,2 
14,00  13,89 3,9 96,1  13,96 1,8 98,2 
14,20  14,05 5,2 94,8  14,13 2,8 97,2 
14,40  14,21 6,2 93,8  14,29 3,7 96,3 
14,60  14,36 7,3 92,7  14,43 5,1 94,9 
14,80  14,47 9,9 90,1  14,56 7,1 92,9 
15,00  14,58 12,2 87,8  14,68 9,1 90,9 
15,20  14,68 14,9 85,1  14,80 11,4 88,6 

 

SISTEMA PRODUTOR DO RIO CLARO * 

Vazão 
Objetivo 

(m3/s) 

 Taiaçupeba Baixo  Taiaçupeba Alto 

 Vazão Média 
Aduzida (m3/s) 

Risco 
(%) 

Garantia 
(%) 

 
Vazão Média 

Aduzida (m3/s) 
Risco 
(%) 

Garantia 
(%) 

3,35  3,35 0,0 100,0  3,35 0,0 100,0 
4,35  4,30 5,0 95,1  4,30 5,0 95,1 

 
  Resultados para garandia de 100% * Resultadosobtidos para as respetivas garantias 

do Sistema Produtor do Alto Tietê   Resultados para garandia de 95% 

A simulação da operação dos sistemas indicou que a vazão regularizada (vazão garantida em 100% dos meses 
do período simulado) pelo Sistema Produtor do Rio Claro é de 3,35m3/s e a vazão garantida com 95% (vazão 
aduzida sem falhas em 95 % dos meses do período simulado) corresponde a 4,35m3/s, independentemente a 
alternativa do aproveitamento Taiaçupeba.  

Por sua vez, na alternativa com Taiaçupeba baixo, a vazão regularizada pelo Sistema Produtor do Alto Tietê 
resultou em 12,60m3/s e a vazão garantida com 95% correspondeu a 14,20 m3/s. Para a alternativa com 
Taiaçupeba alto, a vazão regularizada pelo Sistema Produtor do Alto Tietê resultou em 13,40m3/s e a vazão 
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garantida com 95% correspondeu a 14,60 m3/s, representando acréscimos de 0,80 e 0,40m3/s, 
respectivamente. A Figura 2.3.27 apresenta, para cada alternativa do aproveitamento Taiaçupeba, as 
garantias de atendimento em função das demandas. 

 

Figura 2.3.27 - Relação entre a Vazão Objetivo na ETA Taiaçupeba e a Garantia de Atendimento  
do Sistema Produtor do Alto Tietê 

SIMULAÇÕES COMPLEMENTARES 

Com o objetivo de desenvolvimento de uma análise de sensibilidade dos parâmetros computacionais e de 
possíveis situações futuras julgou-se oportuno desenvolver algumas simulações complementares dos 
Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. Para estes casos foi considerada apenas a alternativa do 
reservatório Taiaçupeba alto ou com seu volume útil em versão final. 

Poderia ser questionada a opção em adotar uma prioridade mais elevada para o uso de irrigação no vale do 
rio Biritiba em detrimento do abastecimento público. Desta forma, foi adotada uma prioridade inferior para a 
irrigação do vale do rio Biritiba em relação às prioridades das ETAs do Taquacetuba e Casa Grande. A Tabela 
2.3.22 e a Figura 2.3.28 apresentam os resultados obtidos. Os resultados demonstram ganhos inexpressivos 
para o atendimento da ETA Taquacetuba, tendo sido mantida a vazão regularizada de 13,4m3/s e a vazão 
garantida de 95% de 14,6m3/s. O atendimento da ETA Casa Grande ficou inalterado. 

O Sistema Produtor do Alto Tietê tem, frequentemente, que atender à solicitação de manter vazões mínimas 
a jusante da tomada d´água do canal do Biritiba no rio Tietê com vistas a garantir NA no rio Tietê adequados 
para o recalque nas captações, em especial aqueles destinadas ao atendimento das demandas de Mogi das 
Cruzes (SEMAE). Desta forma procurou-se avaliar o impacto desta restrição operacional nos Sistemas 
Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. A Tabela 2.3.23 e a Figura 2.3.29 apresentam os resultados obtidos 
considerando vazões mínimas de 2,0, 2,7, 3,4 e 4,0m3/s na região da tomada d´água de Mogi das Cruzes 
(SEMAE), entre a foz dos rios Biritiba e Jundiaí.  
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Tabela 2.3.22 - Análise da Alternativa de Diminuição da Prioridade dos Usos de Irrigação em  
relação àquela do Abastecimento Público 

Vazão 
Objetivo 

(m3/s) 

 
Original: Prioridade Maior 

para Irrigação 
 

Prioridade Menor para 
Irrigação 

 

Risco (%) Garantia (%)  Risco (%) Garantia (%) 

12,60  0,0 100,0  0,0 100,0 
12,80  0,0 100,0  0,0 100,0 
13,00  0,0 100,0  0,0 100,0 
13,20  0,0 100,0  0,0 100,0 
13,40  0,0 100,0  0,0 100,0 
13,60  0,0 100,0  0,2 99,8 
13,80  0,8 99,2  0,6 99,4 
14,00  2,0 98,0  1,5 98,5 
14,20  2,9 97,1  2,3 97,8 
14,40  3,8 96,2  3,3 96,7 
14,60  5,1 94,9  4,7 95,3 
14,80  7,3 92,7  6,5 93,5 
15,00  9,2 90,8  8,7 91,3 
15,20  11,5 88,5  10,6 89,4 
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Figura 2.3.28 - Vazão Objetivo na ETA Taiaçupeba e a Garantia de Atendimento para o Sistema Produtor do Alto Tietê 
para Vazões Mínimas para Prioridades Menores da Irrigação do Vale do Biritiba 
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Tabela 2.3.23 - Riscos e Garantias de Atendimento da ETA Taiaçupeba para Diferentes Vazões Mínimas Requeridas  

Vazão 
Objetivo 

(m3/s) 

Vazão Mínima 2,0m3/s Vazão Mínima 2,4m3/s Vazão Mínima 3,4m3/s Vazão Mínima 4,0m3/s 

Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) 

12,60 0,0 100,0 0,0 100,0 0,8 99,2 2,3 97,8 
12,80 0,0 100,0 0,0 100,0 1,5 98,5 3,0 97,0 
13,00 0,0 100,0 0,0 100,0 1,7 98,3 3,5 96,5 
13,20 0,0 100,0 0,5 99,6 2,1 97,9 3,9 96,1 
13,40 0,0 100,0 0,9 99,1 2,9 97,1 4,4 95,6 
13,60 0,2 99,8 1,5 98,5 3,5 96,5 5,3 94,7 
13,80 0,8 99,2 1,9 98,1 3,8 96,2 6,5 93,5 
14,00 1,8 98,2 2,6 97,4 4,6 95,4 8,5 91,6 
14,20 2,8 97,2 3,4 96,6 6,0 94,0 9,6 90,4 
14,40 3,7 96,3 4,8 95,2 7,0 93,0 11,3 88,7 
14,60 5,1 94,9 6,0 94,0 8,6 91,4 11,9 88,1 
14,80 7,1 92,9 7,7 92,3 9,9 90,1 13,3 86,7 
15,00 9,1 90,9 9,7 90,3 11,7 88,3 15,0 85,0 
15,20 11,4 88,6 11,9 88,1 13,6 86,4 16,9 83,1 

 

 

Figura 2.3.29 - Garantia de Atendimento em função da Vazão Objetivo na ETA Taiaçupeba para  
Diferentes Vazões Mínimas na Tomada d’Água de Mogi das Cruzes 

Verifica-se que até 2,0m3/s não há qualquer alteração em relação à condição básica. Este resultado era 
esperado, uma vez que a demanda na tomada d´água de Mogi das Cruzes já é de 1,4m3/s. No entanto, os 
incrementos desta vazão mínima para 2,7, 3,4 e 4,0m3/s resultam em perdas expressivas nas vazões 
garantidas de 95%, com decréscimos de 0,2, 0,6 e 1,0 m3/s, respectivamente. Deve-se registrar que para 
vazões mínimas de 3,4 e 4,0m3/s já há diminuições de garantia na ETA Casa Grande e alguns déficits pequenos 
em outras demandas. 

Outro aspecto que merece atenção é o aumento das demandas outorgadas nesta região. A análise do 
cadastro de outorgas do DAEE-SP desde 2004 indica um aumento importante nas vazões outorgadas. Muito 
embora sejam resultados do esforço do DAEE-SP e da conscientização dos usuários o aumento das outorgas 
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para os diversos usos criam restrições legais que implicam em restrições operacionais com eventuais impactos 
no atendimento das ETAs dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e Rio Claro. 

Desta forma procurou-se analisar o impacto nos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro resultantes 
deste aumento de demandas outorgadas no trecho a jusante da tomada d´água do canal do Biritiba. Para isso 
foram consideradas demandas consumptivas outorgadas adicionais de 1,0, 2,0 e 3,0 m3/s na região da tomada 
d´água de Mogi das Cruzes (SEMAE), entre a foz dos rios Biritiba e Jundiaí. A Tabela 2.3.24 e a Figura 2.3.30 
apresentam os resultados. 

Tabela 2.3.24 - Riscos e Garantias de Atendimento da ETA Taiaçupeba para Diferentes Vazões Mínimas Requeridas 

Vazão 
Objetivo 

(m3/s) 

Demanda adicional 
0m3/s 

Demanda adicional 
1m3/s 

Demanda adicional 
2m3/s 

Demanda adicional 
3m3/s 

Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) 

12,60 0,0 100,0 0,0 100,0 1,8 98,2 4,4 95,6 
12,80 0,0 100,0 0,3 99,7 2,5 97,5 5,1 94,9 
13,00 0,0 100,0 0,7 99,3 3,2 96,9 5,9 94,1 
13,20 0,0 100,0 1,0 99,0 3,5 96,5 7,7 92,3 
13,40 0,0 100,0 1,4 98,7 4,1 96,0 8,9 91,1 
13,60 0,2 99,8 1,7 98,3 4,4 95,6 9,8 90,2 
13,80 0,8 99,2 2,3 97,8 5,0 95,1 10,8 89,2 
14,00 1,8 98,2 2,8 97,2 6,3 93,7 11,6 88,4 
14,20 2,8 97,2 3,7 96,3 7,8 92,2   
14,40 3,7 96,3 5,0 95,1 9,4 90,7   
14,60 5,1 94,9 6,0 94,0 10,8 89,2   
14,80 7,1 92,9 7,7 92,3 11,8 88,2   
15,00 9,1 90,9 9,6 90,4 13,3 86,7   
15,20 11,4 88,6 11,8 88,2 14,8 85,3   

 

 

Figura 2.3.30 - Garantia de Atendimento em função da Vazão Objetivo na ETA Taiaçupeba para  
Diferentes Vazões Mínimas na Tomada d’Água de Mogi das Cruzes 
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Verifica-se, por exemplo, que os incrementos de demandas consumptivas outorgadas de 1,0, 2,0 e 3,0m3/s 
resultam em perdas expressivas nas vazões garantidas de 95%, com decréscimos de 0,2, 0,8 e 1,8m3/s, 
respectivamente. Deve-se registrar que para demandas consumptivas outorgadas de 3,0m3/s já há, também, 
diminuições significativas de garantia na ETA Casa Grande e alguns pequenos déficits em outras demandas 
outorgadas. 

ANÁLISE DA EXPANSÃO DO SISTEMA PRODUTOR DO ALTO TIETÊ 

Os estudos desenvolvidos no âmbito do Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos 
das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista (HIDROPLAN/DAEE, 1995) e do Plano Diretor de Águas 
2025 (Consórcio Hidroconsult-ENCIBRA, não publicado) indicaram as obras de transposição das águas de 
bacias da vertente marítima como alternativa para expansão do sistema produtor do Alto Tietê. 

Estas obras contemplam a implantação dos reservatórios de Itapanhaú e Itatinga nos rios homônimos e de 
estações elevatórias para transposição das águas que irão desaguar nos reservatórios Biritiba e Jundiaí. Esta 
alternativa tem como principal característica um reforço significativo no Sistema Produtor do Alto Tietê sem a 
necessidade de ampliações nas interligações. No entanto terá como principal desafio a viabilidade ambiental. 

Do aspecto operacional a reversão do rio Itapanhaú deve garantir o abastecimento de Bertioga, enquanto do 
rio Itatinga deve garantir a produção energética da PCH (usina Docas) e o abastecimento do Guarujá.  

Os estudos operacionais até aqui apresentados consideraram séries de vazões médias mensais de janeiro de 
1930 a dezembro de 2003. No entanto, os mencionados estudos contemplam apenas as séries de janeiro de 
1930 a dezembro de 1993 nos barramentos previstos nos rios Itatinga e Itapanhaú, havendo necessidade de 
complementação.  

Com este objetivo foram verificadas as disponibilidades de dados hidrometeorológicos na região, tendo sido 
selecionadas as seguintes estações: 

• estações hidrometeorológicas de Santos e Ubatuba operadas pelo INMET para obtenção dos dados de 
evapotranspiração potencial; 

• estações pluviométricas denominadas Represa Itatinga (2346065) e Usina Itatinga (2346066) operadas 
pelo DAEE-SP desde fevereiro de 1937; 

• estação fluviométrica Fazenda Sertão dos Freires (80250000) com área de drenagem de 47km2 com 
medições de descarga líquida de novembro de 1972 a novembro de 1991. 

Inicialmente foi utilizada a metodologia do Método do Vetor Regional, desenvolvido por Hiez3, para a 
complementação das poucas falhas das observações das estações pluviométricas selecionadas, permitindo 
obter séries de precipitações mensais para o período de fevereiro de 1937 a setembro de 2004.  

Para a estação fluviométrica Fazenda Sertão dos Freires (80250000) foram determinadas as relações cota x 
descarga apresentadas na Figura 2.3.31. Com base nestas relações e nas cotas limnimétricas foi determinada 
a série de vazões médias diárias e, com base nestas, a série de vazões médias mensais do rio Itatinga no posto 
para o período de outubro de 1972 a novembro de 1990. 

                                           
3 Hiez, G. 1977. L’homogenéité dês donnees pluviométriques. Cahiers ORSTOM. Série Hydrologie. Paris, v. 14, n.2, p.129-172 
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Figura 2.3.31 - Relação Cota x Descarga do Rio Itatinga no Posto Fluviométrico - Fazenda Sertão dos Freires 80250000 

A partir dos padrões mensais de evapotranspiração potencial, das séries de precipitações nos postos 
pluviométricos Represa Itatinga (2346065) e Usina Itatinga (2346066) e das vazões médias mensais do rio 
Itatinga na estação fluviométrica Fazenda Sertão dos Freires (80250000) foi calibrado o modelo SMAP para o 
período de outubro de 1972 a novembro de 1990. A Figura 2.3.32 apresenta os hidrogramas das vazões 
médias mensais observadas e calculadas pelo modelo SMAP no mencionado período. Verifica-se uma boa 
aderência que resultou em um coeficiente de determinação de R2 de 0,71. 

 

Figura 2.3.32 - Hidrograma de Vazões Médias Mensais Observadas e Calculadas – Modelo SMAP – 
Rio Itatinga no Posto Fazenda Sertão dos Freires - Calibração: Out/1972 a Nov/1990  

Utilizando os parâmetros de calibração e as precipitações mensais dos postos pluviométricos Represa Itatinga 
(2346065) e Usina Itatinga (2346066) foram complementadas as poucas falhas e determinadas as vazões 
médias mensais rio Itatinga no posto fluviométrico Fazenda Sertão dos Freires (80250000) para o período de 
dezembro de 1990 a dezembro de 2003. A complementação da série de vazões médias mensais do rio Itatinga 
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na seção prevista para a barragem (com área de drenagem de 99km2) para o período de janeiro de 1994 a 
dezembro de 2003 foi feita por proporcionalidade direta de área de drenagem. 

Por sua vez a série de vazões médias mensais do rio Itapanhaú para o período de janeiro de 1994 a dezembro 
de 2003 na seção prevista para a barragem (com área de drenagem de 84km2) foi obtida por correlação 
conforme apresentado na Figura 2.3.33. 

O Anexo III deste Relatório (Volume 3/3) apresenta as séries de vazões médias mensais dos rios Itatinga e 
Itapanhaú nas seções previstas para os aproveitamentos para o período de janeiro de 1930 a dezembro de 
2003. Ressalta-se que para o período de janeiro de 1930 a dezembro de 1993 foi utilizada a série de vazões 
determinada no mencionado Plano desenvolvido pelo HIDROPLAN. 

 
Figura 2.3.33 - Correlação das Vazões Médias Mensais Calculadas em Itatinga com o modelo SMAP e Apresentadas no 

HIDROPLAN para Itapanhaú - outubro de 1972 a dezembro de 1993 

As séries de vazões médias mensais nas seções de interesse – PCH Docas, Guarujá e Bertioga foram 
determinadas através dos seguintes procedimentos: 

• as vazões do rio Itatinga no local da implantação da PCH Docas foram obtidas a partir das vazões do rio 
Itatinga na seção prevista para a barragem multiplicada por 1,1468; 

• as vazões do rio Itatinga no local de captação para abastecimento da cidade do Guarujá foram obtidas a 
partir das vazões do rio Itatinga na PCH Docas, multiplicada pela relação de áreas de drenagem, 
resultando no coeficiente 1,101; 

• as vazões do rio Itapanhaú no local de captação para abastecimento da cidade de Bertioga foram obtidas 
a partir das vazões definidas para o local previsto da barragem multiplicada pela relação de áreas de 
drenagem, resultando no coeficiente 1,774. 

A partir das séries de vazões médias mensais do rio Itatinga e Itapanhaú nos locais previstos para os 
aproveitamentos e nas seções de interesse foi possível desenvolver a modelagem computacional do Sistema 
Produtor do Alto Tietê considerando esta alternativa de expansão. A rede de fluxo do Acquanet é apresentada 
na Figura 2.3.34. O volume útil previsto para os reservatórios Itatinga e Itapanhaú é de 70 e 53,18 milhões de 
m3, respectivamente. As restrições operacionais complementares consideradas na modelagem da expansão 
dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro são listadas a seguir: 

• vazão mínima de 3,3m3/s na PCH Docas, correspondendo a vazão de engolimento das unidades; 

• demanda de 1,02 m3/s nos meses de janeiro e fevereiro e de 0,68m3/s nos demais meses do ano para 
atender a demanda do Guarujá; 

• demanda de 0,35m3/s para o atendimento da demanda de Bertioga. 
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Figura 2.3.34 - Representação da Rede de Fluxo dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro com a Expansão 
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Os estudos consideraram as seguintes variantes: 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 5,0m3/s e plena capacidade de 
regularização dos reservatórios Itatinga e Itapanhaú com volumes úteis de 70 e 53,18 milhões de m3; 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 5,0m3/s e reservatórios a fio d´água 
formados por barragens de pequena altura; 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 3,0m3/s e reservatórios a fio d´água 
formados por barragens de pequena altura. 

Foram desenvolvidas as simulações dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro para as diversas 
variantes e com vazões objetivo na ETA Taiaçupeba variando entre 16,0 e 22,5m3/s. A Tabela 2.3.25 e a Figura 
2.3.35 apresentam os riscos e garantias associadas às diversas variantes. 

Tabela 2.3.25 - Riscos e Garantias da Alternativa de Transposição das Águas dos Rios Itatinga e Itapanhaú  
para o Sistema Produtor do Alto Tietê 

Vazão 
Objetivo 

(m3/s) 

Com regularização 
Capacidade 5m3/s 

Sem regularização 
Capacidade 5m3/s 

Sem regularização 
Capacidade 3m3/s 

Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) Risco (%) Garantia (%) 

16,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
16,50 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
17,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,7 99,3 
17,50 0,0 100,0 1,0 99,0 1,4 98,7 
18,00 0,1 99,9 1,4 98,7 2,5 97,5 
18,50 0,9 99,1 2,0 98,0 3,6 96,4 
19,00 1,5 98,5 3,0 97,0 7,2 92,8 
19,50 2,3 97,8 4,7 95,3 11,4 88,6 
20,00 3,8 96,2 6,9 93,1 15,9 84,1 
20,50 6,3 93,7 10,0 90,0 21,2 78,8 
21,00 8,3 91,7 13,5 86,5   
21,50 10,7 89,3 17,0 83,0   
22,00 13,0 87,1 21,2 78,8   
22,50 16,1 83,9 25,2 74,8   

 
Figura 2.3.35 - Garantia de Atendimento da ETA Taiaçupeba em função da Vazão Objetiva na  

ETA Taiaçupeba com Reversão nos Rios Itatinga e Itapanhaú 
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Verifica-se que a alternativa de transposição das águas dos rios Itatinga e Itapanhaú resulta, nas mencionadas 
variantes, em vazões garantidas com 95% de 20,25, 19,5 e 18,75m3/s correspondentes a incrementos de 5,65, 
4,90 e 4,15m3/s em relaçãoa situação básica. É importante observar que o ganho resultante dos volumes de 
regularização é de 0,75m3/s que deverá ser confrontado com os impactos ambientais adicionais. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos permitiram definir a disponibilidade hídrica dos Sistemas Produtores 
do Alto Tietê e do Rio Claro com base nas séries de vazões naturais médias mensais do rio Tietê e do rio Claro 
nos aproveitamentos e seções de interesse. As Tabelas 2.3.14 e 2.3.15 apresentam o resumo hidrológico-
estatístico da disponibilidade hídrica do Alto rio Tietê nos aproveitamentos e nas seções de interesse.  

O Sistema Produtor do Alto Tietê controla uma área de drenagem de 919km2, com uma vazão média de longo 
termo de 19,9m3/s, resultando em uma vazão específica de 21,7L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 
5,9m3/s enquanto a vazão média mensal associada a uma garantida de 95% é de 8,8m3/s. Portanto, o limite 
de produção do Sistema Produtor do Alto Tietê é de 19,9m3/s. 

O Sistema Produtor do Rio Claro controla uma área de drenagem de 245km2, com uma vazão média de longo 
termo de 5,5m3/s, resultando em uma vazão específica de 22,3L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 
1,3m3/s enquanto a vazão média mensal associada a uma garantida de 95% é de 2,6m3/s. Portanto, o limite 
de produção do Sistema Produtor do Rio Claro é de 5,5m3/s. 

Em função da interdependência hidrológica-operacional dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 
o limite de produção com garantia plena é de 19,9m3/s. 

A disponibilidade hídrica natural média na bacia do rio Tietê até Suzano, área de influência dos Sistemas 
Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro, é de 29m3/s, com uma vazão específica de 21,9L/s.km2. A vazão com 
95% de permanência é de 12,5m3/s, enquanto a mínima é de 8,5m3/s. 

Por sua vez a Tabela 2.3.13 apresentou uma síntese dos dados de outorgas na região de influência do Sistema 
Produtor do Alto Tietê e Rio Claro. Em síntese as outorgas de captação perfazem 4,01m3/s enquanto as 
outorgas de lançamento somam 1,70m3/s, resultando em um uso consumptivo outorgado de 2,31m3/s.  

O balanço hídrico da disponibilidade hídrica natural e das demandas consumptivas indicou que há 
necessidade de aporte adicional de vazões pelo Sistema Produtor do Alto Tietê, além das vazões mínimas 
efluentes dos aproveitamentos, de forma a evitar déficits no trecho entre a foz do rio Biritiba e a foz do rio 
Jundiaí. Além disso, há necessidade ainda de aporte adicional de vazões do Sistema Produtor do Alto Tietê 
para atender a vazão ecológica ou mínima de 4,0m3/s ao final deste área de estudo. 

A modelagem e a simulação da operação dos sistemas indicaram que a vazão regularizada pelo Sistema 
Produtor do Rio Claro é de 3,35m3/s e a vazão garantida com 95% corresponde a 4,35m3/s, 
independentemente a alternativa do aproveitamento Taiaçupeba. Por sua vez, na alternativa com Taiaçupeba 
baixo, a vazão regularizada pelo Sistema Produtor do Alto Tietê resultou em 12,60m3/s e a vazão garantida 
com 95% correspondeu a 14,20m3/s. Para a alternativa com Taiaçupeba alto, a vazão regularizada pelo 
Sistema Produtor do Alto Tietê resultou em 13,40m3/s e a vazão garantida com 95% correspondeu a 
14,60m3/s, representando acréscimos de 0,80 e 0,40m3/s, respectivamente. 

É importante registrar que as vazões garantidas com 95% obtidas para os Sistemas Produtores do Alto Tietê e 
do Rio Claro foram obtidas com o pleno atendimento das demandas outorgadas, das vazões mínimas 
efluentes e da vazão ecológica no final da área de estudo, em Suzano. 

Portanto, a vazão regularizada dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro descontada a 
transposição de 0,5m3/s do rio Guaratuba resulta em 16,25m3/s correspondendo a 82% da vazão média de 
longo termo.  

A operação do Sistema Produtor do Alto Tietê frequentemente é solicitada a manter vazões mínimas a 
jusante da tomada d´água do canal do Biritiba no rio Tietê com o objetivo de garantir NA adequados para as 
captações, em especial aquelas destinadas ao atendimento das demandas de Mogi das Cruzes (SEMAE). 
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Verifica-se que até 2,0m3/s não há qualquer alteração nas vazões regularizadas e com 95% de garantia. No 
entanto, os incrementos desta vazão mínima para 2,7, 3,4 e 4,0m3/s resultam em perdas expressivas nas 
vazões garantidas de 95%, com decréscimos de 0,2, 0,6 e 1,0m3/s, respectivamente. Deve-se registrar que 
para vazões mínimas de 3,4 e 4,0m3/s ocorrem decréscimos de garantia na ETA Casa Grande e alguns déficits 
pequenos em outras demandas. 

Outro aspecto analisado foi o impacto do aumento de demandas outorgadas no trecho a jusante da tomada 
d´água do canal do Biritiba no rio Tietê nos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. Para isso foram 
consideradas demandas consumptivas outorgadas adicionais de 1,0, 2,0 e 3,0m3/s na região da tomada 
d´água de Mogi das Cruzes (SEMAE), entre a foz dos rios Biritiba e Jundiaí. Estes incrementos também servem 
para representar as vazões atualmente necessárias para garantir os NA requeridos nas captações da SEMAE.  

Verificou-se, por exemplo, que os incrementos de demandas consumptivas outorgadas de 1,0, 2,0 e 3,0m3/s 
resultam em perdas expressivas nas vazões garantidas de 95%, com decréscimos de 0,2, 0,8 e 1,8m3/s, 
respectivamente. Deve-se registrar que para demandas consumptivas outorgadas de 3,0m3/s já há, também, 
diminuições significativas de garantia na ETA Casa Grande e alguns pequenos déficits em outras demandas. 
Desta forma recomenda-se que sejam efetuadas ações para evitar incrementos de demandas neste trecho 
crítico do Sistema Alto Tietê bem como para solucionar as atuais restrições de vazões mínimas para garantir 
os NA requeridos nas captações da SEMAE. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito do Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos 
das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista (HIDROPLAN/DAEE, 1995) e do Plano Diretor de Águas 
2025 (Consórcio Hidroconsult-ENCIBRA, não publicado) indicaram as obras de transposição das águas de 
bacias da vertente marítima como alternativa para expansão do Sistema Produtor do Alto Tietê. 

Estas obras contemplam a implantação dos reservatórios de Itapanhaú e Itatinga nos rios homônimos e 
estações elevatórias para transposição das águas que irão desaguar nos reservatórios Biritiba e Jundiaí. Esta 
alternativa tem como principal característica um reforço significativo no Sistema Produtor do Alto Tietê sem a 
necessidade de ampliações nas interligações. No entanto terá como principal desafio a viabilidade ambiental.  

As análises desenvolvidas consideraram nas seguintes variantes: 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 5,0m3/s e plena capacidade de 
regularização dos reservatórios Itatinga e Itapanhaú com volumes úteis de 70 e 53,18 milhões de m3; 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 5,0m3/s e reservatórios a fio d´água 
formados por barragens de pequena altura; 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 3,0m3/s e reservatórios a fio d´água 
formados por barragens de pequena altura. 

Verifica-se que a alternativa de transposição das águas dos rios Itatinga e Itapanhaú resulta para as 
mencionadas variantes em vazões garantidas com 95% de 20,25, 19,5 e 18,75m3/s correspondentes a 
incrementos de 5,65, 4,90 e 4,15m3/s em relação à alternativa básica de conclusão do Sistema Produtor do 
Alto Tietê e do Rio Claro. É importante observar que o ganho resultante da implantação de reservatórios de 
regularização é de 0,75m3/s, que deverá ser avaliado considerando os impactos ambientais resultantes. 

Em síntese verifica-se que estão ocorrendo perdas gradativas na capacidade de produção do Sistema 
Produtor do Alto Tietê e do Rio Claro resultantes das outorgas adicionais na bacia do Alto Tietê. Por outro 
lado a alternativa de expansão deste sistema exigirá um grande esforço para sua viabilidade técnico-
econômica e, principalmente, ambiental que demandará um período longo que deverá ser acrescido ao 
tempo de implantação dos aproveitamentos nestas áreas de difícil acesso e condições hidrometeorológicas 
adversas para o desenvolvimento das obras.  

Portanto, o Governo do Estado de São Paulo, através do DAEE-SP, deverá analisar os limites para a outorga na 
área da bacia do Alto Tietê sem os quais a capacidade de produção dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e 
do Rio Claro será gradativamente comprometida requerendo aportes externos de alto custo marginal e com 
dificuldades de viabilidade técnica-econômica e ambiental. Por outro lado, há necessidade do Governo do 
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Estado de São Paulo iniciar estudos no sentido de analisar a viabilidade técnico-econômica e ambiental da 
alternativa de expansão dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro e, em caso positivo, iniciar os 
processos para sua implantação que incluem projetos, licenças, outorga, dentre outros. 

2.3.4 SISTEMAS PRODUTORES GUARAPIRANGA-BILLINGS, GRANDE E COTIA 

Este item contém o objetivo de apresentar os estudos operacionais dos Sistemas Produtores Guarapiranga-
Billings, Grande e Cotia de forma a caracterizar sua capacidade de produção relacionada à ETA do Alto da Boa 
Vista, a ETA do Rio Grande e a ETA do Baixo Cotia, respectivamente.  

Para atender este objetivo são apresentados os seguintes elementos: 

• dados obtidos dos Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, Grande e Cotia; 

• a modelagem matemático-computacional desenvolvida para a simulação da operação dos Sistemas 
Produtores Guarapiranga-Billings, Grande e Cotia considerando as restrições das respectivas bacias como 
demandas, vazões mínimas e vazões ecológicas; 

• a síntese dos resultados das simulações de diversas alternativas indicando as principais estatísticas e 
riscos associados para o suprimento da RMSP; 

• conclusões. 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTORES 

Os Sistemas Guarapiranga-Billings, Grande e Cotia caracterizam-se como de uso múltiplo, uma vez que 
servem para abastecimento urbano, geração de energia, controle de cheias, recreação e preservação 
ambiental. Este múltiplo compromisso e a interligação dos sub-sistemas requer uma modelagem e análise 
integrada. 

O Sistema Billings é composto, em linhas gerais, do canal do Pinheiros, da estação de bombeamento de 
Pedreira, do reservatório Billings e da UHE Henry Borden. No canal do Pinheiros estão implantadas as 
estruturas de Retiro, que tem a função de isolar o rio Pinheiros, e a estação elevatória de Traição, que permite 
reverter o escoamento natural das suas águas, bombeadas para o reservatório Billings através da Usina 
Elevatória de Pedreira.  

Originalmente, o Sistema Billings tinha o objetivo principal de geração hidrelétrica na UHE Henry Borden, 
aproveitando as afluências naturais e as vazões bombeadas, revertidas a partir do rio Tietê. No entanto, em 
04 de outubro de 1992, a resolução Conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Energia e 
Saneamento do Estado de São Paulo limitou as regras de bombeamento para o reservatório Billings, das quais 
destacam-se: 

• uma operação visando, basicamente, o controle de cheias quando a vazão prevista na barragem de 
Edgard de Souza for de 160m3/s, ou a sobrelevação do NA em Retiro ou Traição atingir 30cm; 

• poderá ser autorizado o bombeamento para o fornecimento de energia elétrica em situações 
emergenciais, formação de espumas, bloom de algas e intrusão da cunha salina no rio Cubatão. 

Assim, via de regra, as águas do rio Pinheiros são bombeadas para o reservatório Billings apenas para controle 
de cheias. Esta restrição operacional reduziu significativamente a disponibilidade hídrica do reservatório 
Billings para fins de geração hidrelétrica. A proximidade da UHE Henry-Borden do centro de carga, resultou na 
sua priorização para fins de geração hidrelétrica no horário de ponta do sistema interligado nacional. 
Atualmente, a EMAE está procurando obter uma licença para testar o projeto piloto de flotação das águas do 
rio Pinheiros com o objetivo de retomar os bombeamentos para o reservatório Billings, garantindo a 
qualidade das águas aduzidas. 

O trecho superior do rio Pinheiros recebe pela margem esquerda o rio Guarapiranga, onde foi implantado o 
reservatório homônimo. O reservatório do Guarapiranga, cuja barragem foi implantada pela LIGHT e hoje é 
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operada pela EMAE, tinha originalmente o objetivo de regularizar as águas do rio Guarapiranga para 
posteriormente serem conduzidas para o reservatório Billings. 

Atualmente, o reservatório Guarapiranga constitui-se em um dos principais mananciais da RMSP. Suas águas 
são conduzidas para à ETA do Alto da Boa Vista (ABV), abastecendo as regiões Sul e Sudoeste da RMSP. Para 
reforçar este manancial, a SABESP utiliza um bombeamento do rio Capivari, cujas águas são aduzidas para o 
reservatório Guarapiranga. Em 1999, a SABESP implantou uma estação elevatória junto ao braço do rio 
Taquacetuba na Billings, que permite o bombeamento de até 2m3/s. A SABESP implantou posteriormente um 
conjunto de bombas que permite o bombeamento esporádico de 4m3/s.  

Uma alternativa adicional para o reforço do Sistema Guarapiranga-Billings cotejada para fins deste plano é o 
recalque parcial das águas do rio Juquitiba, respeitado o limite de 4,7m3/s, de forma a não interferir na 
produção energética deste curso d´água. Além disso, vislumbra-se a implantação do sistema Capivari-Monos, 
respeitando-se as restrições a jusante, com destaque para a porção da Baixada Santista. 

Na porção superior do rio Grande, formador do reservatório Billings, foi implantada uma barragem que 
separou o braço do rio Grande do corpo principal. Nas margens do denominado Compartimento do rio 
Grande, foi implantada uma elevatória de água bruta que alimenta a ETA do Rio Grande, que utiliza as águas 
deste manancial para abastecimento da região do município de Diadema, Santo André, São Bernardo do 
Campo e Riacho Grande. Para reforço deste manancial, a SABESP está estudando o barramento do rio 
Pequeno, afluente da margem esquerda do rio Grande, cujas águas seriam aduzidas para o reservatório do rio 
Grande através de túnel ou canal. Logicamente, esta alternativa diminuiria a disponibilidade hídrica do 
reservatório Billings. 

Por sua vez, o Sistema Cotia utiliza as águas do rio Cotia. Na porção alta da bacia foram implantados os 
reservatórios de Pedro Beicht e Graças, cujas vazões regularizadas são aduzidas para a ETA Alto Cotia ou 
Morro Grande. Na porção média/baixa da bacia, foram implantadas duas barragens – Isolina Superior e Isolina 
Inferior, cujas águas abastecem a ETA do Baixo Cotia. O Sistema Cotia tem uma interligação com o Sistema 
Guarapiranga, através de um booster e uma linha de adução. 

Portanto, os cenários de obras analisados para o Sistema Hidráulico do Guarapiranga-Billings foram: 

• configuração atual; 

• 2a. adição da reversão do reservatório Billings, com aumento da capacidade de bombeamento de 2,0 para 
4,0m3/s;  

• reversão do rio Juquiá em Juquitiba, limitada à outorga de 4,7m3/s; 

• aumento da capacidade de reversão do sistema Capivari Monos, limitada à capacidade de 4,3 m3/s. 

Para o Sistema do Rio Grande, foram analisadas duas alternativas, a saber:  

• configuração atual; 

• fechamento do compartimento do rio Pequeno e interligação dos rios Pequeno e Grande.  

Uma vez que não estão previstas expansões no Sistema Hidráulico do Alto e Baixo Cotia, o estudo limitou-se a 
avaliar seu potencial de produção de água para a RMSP. 

A Figura 2.3.36 apresenta uma representação esquemática dos Sistemas Guarapiranga-Billings, Grande e 
Cotia. 
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Figura 2.3.36 - Representação Esquemática dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Grande e Cotia 

DISPONIBILIDADE DE DADOS DE OUTORGAS 

O DAEE-SP mantém um cadastro detalhado e abrangente das outorgas da bacia do rio Tietê. Este cadastro foi 
analisado no documento “Relatório de Análise das Outorgas de Águas Superficiais da Bacia do Alto Tietê”. A 
Tabela 2.3.26 apresenta uma síntese dos dados de outorgas na região de influência dos Sistemas Produtores 
do Guarapiranga-Billings, Cotia e Grande. A Tabela 2.3.26 apresenta as outorgas sub-divididas em regiões 
através das cores, conforme explicado a seguir: 

• branco: sistema e bacia do rio Cotia; 

• amarelo: sistema e bacia do rio Guarapiranga; 

• verde: sistema do rio Pinheiros; 

• cinza: reservatório Billings; 

• azul claro: sistema do rio Grande. 

As outorgas referentes aos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e Rio Grande estão associadas 
à sua capacidade de produção e, portanto, são o objetivo da análise que será apresentada neste capítulo. 
Portanto, neste momento, a análise dos dados fica concentrada nas demais outorgas. Os dados de outorga 
apresentados na Tabela 2.3.27 foram analisados e, em alguns casos, agregados de forma a identificar aqueles 
de maior relevância para serem considerados nos estudos operacionais.  



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  117 
 

Na bacia do rio Cotia, a jusante do sistema Alto Cotia e a montante do reservatório Isolina, os usos 
consumptivos perfazem apenas 0,01m3/s e há um lançamento de 0,12m3/s da SABESP. Portanto, não há usos 
consumptivos outorgados a montante do sistema Alto Cotia e o balanço a montante do sistema Baixo Cotia 
ou reservatório Isolina indica uma descarga adicional de 0,11m3/s que deverá ser acrescida às vazões 
incrementais do trecho. 

Na bacia do rio Guarapiranga verifica-se que as captações e lançamentos outorgados das indústrias de papel 
no rio Embu-Mirim na cidade de Embú têm igual magnitude não havendo, portanto, uso consumptivo. 
Existem três “pesque e pague” na bacia que representam um uso consumptivo de 0,03m3/s e uma captação 
da SABESP no córrego dos Fornos de 0,04m3/s para abastecimento público. Além disso, merecem destaque as 
captações outorgadas de 0,02m3/s para uso de mineração atividade pouco frequente na bacia do Alto rio 
Tietê. Desta forma, as mencionadas outorgas resultam em um uso consumptivo na bacia do rio Guarapiranga 
a montante do reservatório de 0,09m3/s. 

Na bacia do rio Pinheiros destacam-se as captações e lançamentos outorgados da EMAE relacionados à usina 
termelétrica Piratininga que resultam em uma descarga adicional de 0,57m3/s. Além disso, há alguns 
lançamentos industriais, perfazendo uma descarga outorgada de 0,59m3/s. 

Na bacia do reservatório Billings destacam-se os usos de “pesque e pague” para lazer, mas que não resultam 
em uso consumptivo uma vez que as captações e lançamentos têm a mesma magnitude. 

Na bacia do rio Grande destacam-se os usos consumptivos correspondentes ao uso industrial que perfazem 
0,05m3/s. Além disso existe a captação da SABESP no ribeirão da Estiva de 0,10m3/s, além dos lançamentos de 
esgotos da SEMASA e DAE que perfazem 0,02m3/s. Desta forma, resulta um uso consumptivo outorgado a 
montante do reservatório do rio Grande de 0,13m3/s. 

A Tabela 2.3.26 apresenta a síntese desta análise. 

Tabela 2.3.26 - Síntese das Principais Outorgas dos Sistemas Produtores 

 Uso Consunptivo 
Outorgado (m3/s) 

Montante do Sistema Alto Cotia  0,00 

Montante do Sistema Alto Cotia e Reservatório Isolina -0,11 

Montante do Sistema Guarapiranga 0,09 

Rio Pinheiros -0,59 

Montante do Reservatório Billings 0,00 

Montante do Reservatório e Sistema Rio Grande 0,13 

 

É interessante perceber que não há outorgas do sistema Baixo Cotia, do sistema Guarapiranga-Billings, da 
transposição das águas do córrego Taquacetuba no reservatório Billings para o reservatório Guarapiranga e 
do reservatório do rio Grande.  

Desconsiderando o uso consumptivo do rio Pinheiros que não influencia os sistemas produtores, os usos 
consumptivos outorgados correspondem a apenas 0,11m3/s. 
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Tabela 2.3.27 - Outorgas na Região dos Sistemas Produtores 

Referência Nome da Empresa Sigla da Empresa Atividade da Empresa Curso d´Água Uso Finalidade
Distância da 
Foz Km

Coordenada 
UTM N Km

Coordenada 
UTM L Km

Demanda 
Média 
Anual 

(m3/s)
16 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO COTIA,R/COTIA DO PEIXE,R CA AB.PUBL 30,35 7.382,68 299,35 1,30
61 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 COTIA,R/"PEDRAS,RIB DAS" LA SANITAR 0,06 7.391,07 307,11 -0,12

228 ALBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALBA FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS COTIA,R/COTIA DO PEIXE,R CA SANITAR 15,30 7.389,15 308,31 0,01
294 ALBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALBA FABRIC.PRODS.QUIMICOS NAO CLASSIFICADOS COTIA,R/COTIA DO PEIXE,R CA INDUSTR 15,00 7.388,85 308,47 0,01
296 DESIM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/C LTDA FAZENDA SANTA MARIA SNA1 COTIA,R LA SANITAR 1,12 7.393,28 307,50 -0,01

80 REPASA S.A. CELULOSE E PAPEL PAPEIS E PAPELAO YASBEK FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO EMBU MIRIM,R LA INDUSTR 21,90 7.382,82 310,95 -0,08
81 REPASA S.A. CELULOSE E PAPEL PAPEIS E PAPELAO YASBEK FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO EMBU MIRIM,R CA INDUSTR 22,10 7.382,60 310,85 0,08
91 RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL RIPASA EMBU MIRIM,R CA INDUSTR 2,95 7.382,86 310,91 0,06
95 RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL RIPASA EMBU MIRIM,R LA INDUSTR 3,00 7.382,93 310,95 -0,06

105 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO SNA1 FORNOS,COR DOS CA AB.PUBL 1,30 7.356,38 316,84 0,04
226 PAULO MONMA SITIO MONMA(PESQUEIRO ITAPECERICA) CACA E PESCA SNA1 VALO VELHO,COR/... CA HIDROAG 0,52 7.379,47 315,25 0,01
234 HIDEO HARA SITIO PRIMAVERA/HARAS FISH CACA E PESCA SNA2 CAULIM,R CA HIDROAG 0,25 7.366,00 322,00 0,01
270 PAULO MONMA SITIO MONMA(PESQUEIRO ITAPECERICA) CACA E PESCA SNA2 VALO VELHO,COR/... CA HIDROAG 0,05 7.379,45 315,27 0,01

1 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R LA INDUSTR 7,10 7.377,75 329,21 -17,00
2 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R CA INDUSTR 7,10 7.377,80 328,92 17,00

24 EMAE - EMPR METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S.A. USINA TERMOELETRICA PIRATININGA GERACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRANDE OU JURUBATUBA,R LA INDUSTR 7,40 7.377,76 329,21 -0,57
229 AEG-TELEFUNKEN DO BRASIL S A AEG FABRIC.APARELHOS ELETRICOS P/USO PESSOAL E DOMEST. JULIAO,COR LA SANITAR 1,20 7.379,86 327,70 -0,01
282 PLASTICOS PLAVINIL S A PLAVINIL FABRIC.DE LAMINADOS PLASTICOS GRANDE OU JURUBATUBA,R LA SAN/IND 0,67 7.382,35 325,20 -0,01
302 AVON INDUSTRIAL LTDA FABRIC.PRODS. DE PERFUMARIA GRANDE OU JURUBATUBA,R LA SAN/IND 3,20 7.379,50 327,08 -0,01
106 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB CA HIDROAG 0,12 7.364,08 329,62 0,04
107 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA VARGINHA/BORORE,RIB LA HIDROAG 8,10 7.364,10 329,50 -0,04
152 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB CA HIDROAG 0,13 7.364,06 329,63 0,02
158 PAULO YOSHINABU MATSUMURO CACA E PESCA VARGINHA/BORORE,RIB LA HIDROAG 8,12 7.364,70 329,52 -0,02
217 MILTON KAWASAKI PESQUEIRO KAWASAKI CACA E PESCA SNA3 TAQUACETUBA,RIB LA HIDROAG 0,35 7.359,00 330,00 -0,01
218 MILTON KAWASAKI PESQUEIRO KAWASAKI CACA E PESCA SNA3 TAQUACETUBA,RIB CA HIDROAG 0,35 7.359,00 330,00 0,01
221 VITERBO MACHADO LUZ MINERACAO LTDA SNA1 ITAIM,RIB CA MINER 1,05 7.367,90 326,72 0,01
222 VITERBO MACHADO LUZ MINERACAO LTDA SNA2 ITAIM,RIB CA MINER 0,25 7.367,61 327,14 0,01
251 ALEXANDRE DE PAULA FIRAGI SITIO ANA PAULA CACA E PESCA SNA2 VERMELHO,RIB LA HIDROAG 0,30 7.360,80 330,40 -0,01
252 ALEXANDRE DE PAULA FIRAGI SITIO ANA PAULA CACA E PESCA SNA2 VERMELHO,RIB CA HIDROAG 0,30 7.360,80 330,40 0,01
304 ROBERTO SEIJI MATSUMURA SITIO VARGINHA CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB LA HIDROAG 0,25 7.363,50 329,30 -0,01
305 ROBERTO SEIJI MATSUMURA SITIO VARGINHA CACA E PESCA SNA1 VARGINHA,RIB CA HIDROAG 0,25 7.363,50 329,30 0,01

55 SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. FABRIC.RESINA DE FIBRA,DE FIOS ARTIF,SINTET E BORR GRANDE OU JURUBATUBA,R CA INDUSTR 50,25 7.371,29 360,03 0,14
71 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SANEAMENTO BÁSICO ESTIVA,RIB CA AB.PUBL 1,20 7.374,17 359,22 0,10
82 SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. FABRIC.RESINA DE FIBRA,DE FIOS ARTIF,SINTET E BORR GRANDE OU JURUBATUBA,R LA INDUSTR 50,00 7.371,37 359,77 -0,08

159 DIANDA E CIA LTDA DIANDA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO PIRES,RIB LA SAN/IND 6,00 7.377,28 356,85 -0,02
161 DIANDA E CIA LTDA DIANDA FABRIC.DE PAPEL,PAPELAO,CARTOLINA E CARTAO PIRES,RIB CA INDUSTR 6,09 7.377,50 357,07 0,02
181 BRASIVIL RESINAS VINILICAS SA BRASIVIL FABRIC.MATERS. PETROQUIMICOS BASICOS,PRIM.E INTERM TEIXEIRA,R(SNA1 GRANDE,R) LA SAN/IND 0,30 7.371,04 360,50 -0,01
206 SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL SEMASA SANEAMENTO BÁSICO BICHOS,COR DOS LA SANITAR 1,70 7.370,56 350,84 -0,01
280 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE OU JURUBATUBA,R LA SANITAR 28,40 7.368,65 343,80 -0,01  
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DADOS DOS SISTEMAS GUARAPIRANGA-BILLINGS, COTIA E RIO GRANDE 

Para desenvolver os estudos operacionais dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e Rio 
Grande serão utilizadas as características dos componentes destes sistemas e a disponibilidade hídrica obtida 
nos estudos hidrológicos. A Figura 2.3.36 apresentou um esquema dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-
Billings, Cotia e Rio Grande indicando a rede hídrica e os principais componentes.  

As características dos componentes dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e Rio Grande são 
apresentadas no Anexo IV deste Relatório (Volume 3/3), incluindo: 

• relações cota x volume; 

• NA operacionais, incluindo o NA mínimo e máximo normal; 

• Volumes Operacionais, incluindo os volumes mínimo e máximo correspondentes aos NA mínimo e 
máximo operacionais. 

A disponibilidade hídrica é caracterizada pelas séries de vazões naturais médias mensais dos cursos d´água 
que formam a rede hídrica dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e Rio Grande. As séries de 
vazões naturais médias mensais dos cursos d´água nos aproveitamentos e nas seções de interesse foram 
obtidas da seguinte forma: 

• rio Cotia em Pedro Beicht e Graça foram obtidos do Projeto de Reabilitação da Barragem de Cachoeira da 
Graça desenvolvido pela THEMAG Engenharia para a SABESP em 2002; 

• rio Cotia em Isolina foi obtida a partir da série de vazões do rio Guarapiranga na barragem da 
Guarapiranga utilizando a relação definida no Plano da Bacia do Alto Tietê – FUSP, 2002 obtida por 
correlação; 

• rio Guarapiranga na barragem da Guarapiranga, rio Grande na barragem de Pedreira/Billings e rio das 
Pedras na barragem das Pedras foram obtidos dos “Estudos hidrológicos de consistência e reconstituição 
das séries de vazões naturais médias diárias e mensais do rio Tietê nas usinas hidrelétricas interligadas ao 
Sistema Interligado Nacional” desenvolvidos pelo consórcio ENERCONSULT-HIDROSISTEM-INTERNAVE 
para o Operador Nacional do Sistema (ONS) em 2002 com o acompanhamento técnico da ANEEL, ANA e 
MME; 

• rio Grande no compartimento do rio Grande e rio Pequeno na barragem prevista para o rio Pequeno 
foram obtidas do “Estudo de Ampliação, Relatório Ambiental Preliminar, Projetos Básicos e Projetos 
Executivos do Sistema Produtor Rio Grande” desenvolvidos pela Noronha Engenharia para a SABESP em 
2002; 

• rio Capivari no Alto Capivari, no Capivari Vermelho e no Ribeirão dos Campos foram obtidos do Plano 
Integrado de Aproveitamento e Controle de Recursos Hídricos das Bacias Alto-Tietê, Piracicaba e Baixada 
Santista desenvolvido pelo consórcio HIDROPLAN para o DAEE em 1995. A série de vazões do rio Capivari 
em Ribeirão dos Campos foram complementadas para o período de 1994 a 2001 através de correlação 
múltipla com as séries de vazões do rio Grande na Billings e do rio Pedras em Pedras. A partir desta série 
foram complementadas as séries de vazões do rio Capivari no Alto Capivari e no Capivari Vermelho. 

Desta forma foi possível definir as séries de vazões naturais médias mensais em todos os aproveitamentos 
existentes e planejados que compõem os Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e Rio Grande 
para o período de janeiro de 1930 a dezembro de 2001. 
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA DOS SISTEMAS PRODUTORES 

Para a análise das séries de vazões naturais médias mensais dos rios Guarapiranga, Grande e Cotia nos 
respectivos aproveitamentos dos Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, Cotia e Rio Grande foram 
determinados os principais parâmetros hidrológico-estatísticos. A Tabela 2.3.28 apresenta, para cada 
aproveitamento dos Sistemas Produtores, a área de drenagem, a vazão específica da bacia hidrográfica e os 
parâmetros estatísticos básicos.  

Primeiramente verifica-se que as vazões específicas destes aproveitamentos têm grande magnitude pela 
proximidade com a Serra do Mar ou por estarem na vertente marítima. Destaca-se o aproveitamento Pedras 
que está situado na Serra do Mar com totais precipitados anuais que superam 4.000mm resultando em uma 
vazão específica de 117L/s.km2. Da mesma forma, a bacia do rio Pequeno, onde as precipitações anuais 
médias atingem 2.610mm, a vazão específica atinge 58L/s.km2.  

O distanciamento da Serra do Mar resulta em diminuição significativa dos totais precipitados anuais e, 
consequentemente, das vazões específicas. É o que se observa na bacia do rio Grande no compartimento do 
rio Grande e na barragem de Pedreira onde as vazões específicas são, respectivamente, de 24 e 29L/s.km2. É 
importante registrar que o fato da vazão específica em Pedreira superar aquela do compartimento do rio 
Grande é devido às altas precipitações que atingem os braços do reservatório Billings. 

Na bacia do rio Guarapiranga na barragem do Guarapiranga e na bacia do Alto rio Cotia as vazões específicas 
são de 20 e 17L/s. km2, respectivamente, mostrando o decréscimo significativo em relação ao rio Grande 
devido ao afastamento da Serra do Mar. 

Por sua vez os aproveitamentos do rio Capivari apresentam vazões específica entre 45 e 48L/s.km2, 
características das bacias da vertente marítima resultado do constante suprimento de umidade do mar e das 
altas declividades que minoram a capacidade de infiltração do solo. 

A Tabela 2.3.28 permite, ainda, uma análise do limite de produção natural dos sistemas produtores em estudo 
através da média de longo termo. Os sistemas produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e do rio Grande 
controlam uma área de drenagem de 1.047km2 com uma vazão média de longo termo de 20,0m3/s, 
resultando em uma vazão específica de 19L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 5,1m3/s enquanto a 
vazão média mensal associada a uma garantida de 95% é de 8,5m3/s. Portanto, desconsiderando as 
transposições, o limite máximo de produção dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e do rio 
Grande é de 20,0m3/s. 
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Tabela 2.3.28 - Resumo Hidrológico-Estatístico das Séries de Vazões Naturais nos Aproveitamentos dos Sistemas Produtores 

Parâmetros 
Série de Vazões Naturais Médias Mensais nos Reservatórios dos Sistemas Produtores 

Pedro Beicht Graça Isolina Guarapiranga Billings Grande Pequeno Pedras Alto Capivari Capivari Vermelho Ribeirão dos Campos 
Rio Cotia Cotia Cotia Guarapiranga Grande Grande Pequeno Pedras Capivari Capivari Capivari 
Área de drenagem (km2) * 62,9 107 234 631 560 182 42 30 35 95 136 
Vazão específica (L/s/km2) 17,7 17,0 13,3 19,7 28,6 24,4 57,6 116,8 47,4 47,6 45,1 
Média (m3/s) 1,11 1,83 3,11 12,44 16,01 4,45 2,43 3,51 1,67 4,52 6,14 
Máximo (m3/s) 4,44 7,29 13,31 53,16 61,88 19,45 10,70 14,36 8,88 24,10 30,90 
Mínimo (m3/s) 0,28 0,46 0,68 2,71 1,51 0,77 0,66 0,04 0,15 0,40 0,60 
Desvio padrão (m3/s) 0,59 0,96 1,71 6,82 9,16 2,25 1,33 2,17 0,92 2,51 3,46 
Coef. de variação (%) 53% 53% 55% 55% 57% 51% 55% 62% 55% 55% 56% 
            

Permanência (%) Vazões Médias Mensais Garantidas (m3/s) 
1 3,00 4,92 9,24 36,90 44,14 11,95 7,10 10,17 4,86 13,21 19,61 
2 2,58 4,23 7,13 28,46 39,74 10,68 6,12 9,19 4,16 11,30 15,95 
3 2,48 4,07 6,79 27,14 36,55 9,27 5,61 8,37 3,72 10,10 14,10 
5 2,29 3,76 6,36 25,41 33,20 8,63 4,79 7,62 3,35 9,10 12,19 

10 1,95 3,20 5,58 22,28 28,47 7,33 4,14 6,45 2,76 7,50 10,39 
15 1,71 2,81 4,91 19,63 25,27 6,57 3,67 5,72 2,49 6,76 9,31 
20 1,49 2,45 4,31 17,23 23,18 6,04 3,34 5,24 2,28 6,20 8,40 
25 1,34 2,21 3,83 15,29 21,01 5,44 3,10 4,71 2,03 5,50 7,50 
30 1,25 2,05 3,46 13,83 19,42 5,10 2,83 4,30 1,88 5,10 6,90 
35 1,16 1,91 3,26 13,01 17,85 4,81 2,67 3,97 1,73 4,70 6,40 
40 1,07 1,76 3,03 12,10 16,17 4,45 2,50 3,65 1,66 4,50 5,94 
45 1,00 1,64 2,83 11,30 15,08 4,16 2,34 3,34 1,55 4,19 5,60 
50 0,95 1,56 2,65 10,56 13,96 4,00 2,14 3,04 1,44 3,90 5,30 
55 0,90 1,48 2,51 10,00 12,77 3,69 1,99 2,78 1,36 3,70 5,00 
60 0,85 1,40 2,33 9,32 11,92 3,47 1,80 2,49 1,29 3,50 4,68 
65 0,80 1,31 2,19 8,73 11,04 3,29 1,65 2,31 1,18 3,20 4,20 
70 0,75 1,23 2,03 8,12 10,07 3,06 1,54 2,09 1,11 3,00 4,10 
75 0,70 1,15 1,90 7,60 9,30 2,84 1,43 1,90 1,03 2,80 3,80 
80 0,66 1,08 1,75 7,00 8,33 2,63 1,31 1,65 0,96 2,60 3,40 
85 0,61 1,00 1,62 6,48 7,21 2,41 1,19 1,44 0,88 2,40 3,20 
90 0,55 0,90 1,47 5,88 6,35 2,19 1,07 1,14 0,77 2,10 2,90 
95 0,45 0,74 1,24 4,95 4,81 1,92 0,94 0,82 0,70 1,90 2,60 
98 0,40 0,66 1,08 4,32 3,69 1,76 0,83 0,57 0,56 1,53 2,20 

100 0,28 0,46 0,68 2,71 1,51 0,77 0,66 0,04 0,15 0,40 0,60 
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A Tabela 2.3.29 apresenta a vazão média de longo termo em cada aproveitamento, as transposições 
praticadas atualmente, a disponibilidade hídrica total e a produção atual. Verifica-se que, com exceção do 
Alto Cotia, os demais sistemas produtores estão próximos ou superam a disponibilidade hídrica limite. 
Portanto, verifica-se que a expansão destes sistemas produtores só poderá ocorrer mediante o aumento da 
transposição de águas de bacias vizinhas que hoje já atinge 3,05m3/s ou 15% da produção. 

Tabela 2.3.29 - Análise do Limite de Produção dos Sistemas Produtores 

Sistemas Produtores 
Vazão Média de 

Longo Termo 
(m3/s) 

Transposição 
(m3/s) 1 

Totais 
Disponíveis 

(m3/s) 

Produção da 
SABESP 
(m3/s) 2 

Percentual 
de Utilização 

(%) 

Alto Cotia 1,8 0,0 1,8 1,0 55 

Baixo Cotia 1,3 0,0 1,3 0,9 70 

Guarapiranga 12,4 3,1 15,5 14,0 90 

Rio Grande 4,5 0,0 4,5 4,8 108 

Totais 20,0 3,1 23,1 20,7 90 
1 Billings com 2.0 m3/s e Capivari com 1,05 m3/s 
2 Fonte: www.sabesp.com.br 

A Tabela 2.3.30 apresenta as principais estatísticas das séries de vazões naturais médias mensais dos 
mananciais dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e rio Grande nos aproveitamentos para o 
período no qual foram desenvolvidos os estudos anteriores de Janeiro de 1930 a Dezembro de 1993 e para o 
período complementado de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2001. De forma geral as diferenças nas principais 
estatísticas são inexpressivas. 

Tabela 2.3.30 - Análise Comparativa das Principais Estatísticas das Séries de Vazões Naturais dos  
Mananciais dos Sistemas Produtores 

Sistemas Produtores 

Séries de Vazões Naturais dos Sistemas Pordutores (m3/s) 

janeiro de 1930 a dezembro de 1993 * janeiro de 1930 a dezembro de 2001 

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 
Alto Cotia 1,9 7,5 0,4 1,8 7,3 0,3 

Baixo Cotia 1,2 4,9 0,3 1,3 9,9 0,0 

Guarapiranga 11,9 46,1 2,5 12,4 53,2 2,7 

Rio Grande 4,6 19,0 0,0 4,5 19,4 0,8 

Totais 19,6   20,0   
* Plano Integrado de Aproveitamento e Controle de Recursos Hídricos das Bacias Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista, 

desenvolvido pelo Consórcio HIDROPLAN para o DAEE em 1995 

DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO RESERVATÓRIO BILLINGS 

A bacia do Alto Tietê sofreu gradativas intervenções que alteraram significativamente o regime fluvial do rio 
Tietê e da rede hídrica. Além do processo gradativo de urbanização da bacia hidrográfica existiram 
importantes intervenções de obras e operação dentre as quais pode-se mencionar: 

• 1935 a 1950: período de poucas intervenções na bacia do Alto Tietê, destacando-se o início do processo 
de inversão dos cursos d’água naturais dos rios Tietê e Pinheiros em 1939 e a implantação da estrutura de 
Retiro em 1942; 

• 1951 a 1955: período de estiagem severa na região Sudeste e a instalação em 1955 de uma unidade 
reversível em Edgard de Souza com capacidade de 50m3/s; 

• 1956 a 1975: operação do Alto Tietê com prioridade para a geração de energia em Henry-Borden, 
destacando-se a implantação da barragem e reservatório de Pirapora em 1956 e o aumento das 
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capacidades de bombeamento nas Usinas Elevatórias de Traição e Pedreira, atingindo 140 e 170m3/s, 
respectivamente;  

• 1976 a 1989: a geração de energia deixa de ser a prioridade de uso d’água no Alto Tietê, tendo sido 
aplicadas diferentes filosofias de operação, denominadas Saneamento, Saneamento-Balanceada, 
Energética, entre outras. Em 1977, as capacidades de bombeamento em Traição e Pedreira foram 
ampliadas para 280 e 270m3/s, respectivamente. Em 1981 a capacidade de bombeamento de Pedreira foi 
aumentada para 320m3/s; 

• 1989 a Setembro/1992: diminuição gradativa da vazão bombeada para o reservatório Billings; 

• 06/Outubro/1992 até os dias de hoje: operação do sistema do Alto Tietê tendo como prioridade o 
controle de cheias, estando desautorizados os bombeamentos para fins de geração hidrelétrica na UHE 
Henry-Borden. Não obstante, a capacidade de bombeamento em Pedreira aumentou em 1993 para 
395m3/s, permitindo um melhor controle de cheias no rio Pinheiros. 

Em resumo a bacia do Alto Tietê experimentou diferentes regimes hídricos em função das diversas 
intervenções como a implantação de estruturas hidráulicas e mudanças de regras operacionais, dentre as 
quais merecem destaque: 

• implantação de diversos aproveitamentos no Alto Tietê, incluindo Edgard de Souza, Pirapora, Usinas 
Elevatórias no Canal do Rio Pinheiros, reservatório Billings, reservatório Guarapiranga, dentre outros; 

• urbanização da bacia do Alto Tietê; 

• reversão progressiva das águas da bacia do Alto Piracicaba para a bacia do Alto Tietê, através do Sistema 
Cantareira, atingindo atualmente cerca de 31m3/s; 

• diferentes regras operacionais para o sistema Tietê-Pinheiros-Billings, destacando-se a Resolução 
Conjunta de 04/10/92, atualizada pela Resolução SEE-SMA-SRHSO-I de 13 de março de 1996. 

Portanto, verifica-se que a bacia em estudo sofreu importantes intervenções antrópicas desenvolvidas 
gradativamente ao longo do século passado. Além disso, a operação do sistema hidráulico que foi sendo 
implantado alterou-se ao longo do século, onde os usos da água foram tendo suas prioridades alteradas da 
geração hidrelétrica para o abastecimento urbano, envolvendo ainda o controle de cheias da RMSP. 

A EMAE tem como um dos seus principais objetivos a operação dos reservatórios, estações elevatórias e 
estruturas hidráulicas da bacia do Alto Tietê visando o controle de enchentes, dentro dos critérios 
estabelecidos pela Resolução Conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Energia e 
Saneamento do Estado de São Paulo, publicada em 4 de outubro de 1992, e atualizada pela Resolução SEE-
SMA-SRHSO-I de 13 de março de 1996. Esta resolução estabeleceu exceções à proibição do bombeamento do 
Canal Pinheiros para o reservatório Billings, das quais destacam-se: 

• controle de cheias quando a vazão prevista na confluência dos rios Pinheiros e Tietê for igual ou maior 
que 160m3/s, ou a sobrelevação do NA em Retiro ou Traição atingir 30cm; 

• situações de emergência, como o fornecimento de energia elétrica em situações emergenciais, formação 
de espumas ou bloom de algas.  

A Figura 2.3.37 apresenta as vazões médias anuais bombeadas na Usina Elevatória de Pedreira (UE Pedreira) 
no período de 1939 a 2002 que capta as águas do rio Pinheiros e descarrega no reservatório Billings. Verifica-
se que as mencionadas resoluções de 1992 e 1996 diminuíram significativamente as vazões bombeadas na 
Usina Elevatória de Pedreira e, consequentemente, a capacidade de geração hidrelétrica da EMAE, 
concentrada na Usina Hidrelétrica de Henry-Borden.  
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Figura 2.3.37 - Vazões Bombeadas Médias Anuais na Usina Elevatória de Pedreira 

Para a determinação da disponibilidade hídrica do reservatório Billings é necessário conhecer a série de 
vazões médias mensais bombeadas na Usina Elevatória de Pedreira para o período de janeiro de 1930 a 
dezembro de 2001 considerando a regra operacional vigente. Para atender este objetivo foi analisada a 
correlação das vazões médias mensais bombeadas na Usina Elevatória de Pedreira com as vazões naturais 
médias mensais no rio Tietê na barragem de Edgard de Souza determinada no âmbito dos mencionados 
estudos desenvolvidos pelo consórcio ENERCONSULT-HIDROSISTEM-INTERNAVE para o Operador Nacional do 
Sistema em 2002. Esta correlação foi feita para o período posterior a outubro de 1992, quando o 
bombeamento foi restringido para fins exclusivos de controle de cheias, conforme as mencionadas 
Resoluções Conjuntas. A Figura 2.3.38 apresenta a correlação das vazões, bem como o polinômio do 2o grau 
ajustado por regressão, cujo coeficiente de determinação R2 resultou em 0,91.                 
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Figura 2.3.38 - Correlação entre as Vazões Naturais em Edgard de Souza e as Vazões Bombeadas em Pedreira 

 outubro /1992 a dezembro/2001 
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Com base na série de vazões naturais do rio Tietê na barragem de Edgard de Souza para o período de janeiro 
de 1930 a dezembro de 2001 e na equação do polinômio apresentada na Figura 2.3.38, determinou-se a série 
de vazões médias mensais bombeadas na UE Pedreira considerando a operação de controle de cheias 
atualmente praticada para o período de janeiro de 1930 a setembro de 1992. A Figura 2.3.39 apresenta a 
análise estatística das vazões médias mensais bombeadas na UE Pedreira no período de janeiro de 1930 a 
dezembro de 2001. 

Parâmetros Bombeamento em Pedreira  Permanência (%) Vazões Garantidas (m3/s) 
Média (m3/s) 6,5  0 76,8 
Máximo (m3/s) 76,8  1 39,3 
Mínimo (m3/s) 0,0  2 32,3 
Desvio padrão (m3/s) 8,9  3 27,6 
Coef. de variação (%) 136%  5 23,9 
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Figura 2.3.39 - Análise Estatística das Vazões Médias Mensais Bombeadas na Usina Elevatória de Pedreira 

A disponibilidade hídrica do reservatório Billings pode ser obtida através da soma das vazões naturais médias 
mensais do rio Grande na barragem de Pedreira com as vazões médias mensais bombeadas na Usina 
Elevatória de Pedreira subtraídas das vazões naturais médias mensais do rio Grande no compartimento do rio 
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Grande. A Tabela 2.3.31 apresenta a análise estatística da série de vazões médias mensais efetivamente 
disponíveis no reservatório Billings enquanto a Figura 2.3.40 apresenta o respectivo hidrograma.  

Considerando o volume útil de 1 bilhão de m3 do reservatório Billings a vazão média de longo termo é um 
indicador representativo da disponibilidade hídrica efetiva que resultou em cerca de 18m3/s a ser 
compartilhado para fins de geração hidrelétrica e reforço do abastecimento público considerando a eventual 
comprovação de qualidade d´água. 

Tabela 2.3.31 - Análise Estatística da Disponibilidade Hídrica Efetiva do Reservatório Billings 

Parâmetros Billings Efetivo – Rio Grande  Permanência (%) Vazões Garantidas (m3/s) 
Área de drenagem (km2) 378  1 66,19 
Média (m3/s) 18,10  2 57,24 
Máximo (m3/s) 116,03  3 52,08 
Mínimo (m3/s) 0,00  5 47,50 
Desvio padrão (m3/s) 15,12  10 39,46 
Coef. de variação (%) 84%  15 34,45 
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Figura 2.3.40 - Disponibilidade Hídrica Efetiva do Rio Grande em Pedreira Com Bombeamento e  
Sem Rio Grande no Compartimento – janeiro de 1930 a dezembro de 2001 
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DISPONIBILIDADE DO SISTEMA BILLINGS PARA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 

Atualmente a SABESP capta 2m3/s do reservatório Billings e transpõe para a bacia do reservatório 
Guarapiranga para reforço da disponibilidade hídrica da ETA Alto da Boa Vista (ABV). Como será explicado no 
item a seguir uma alternativa que está sendo considerada é o aumento desta captação de 2 para 4m3/s.  

Além disso a SABESP estuda o barramento do rio Pequeno, afluente da margem esquerda do rio Grande, e a 
transferência de suas águas para o reservatório no compartimento para reforço da ETA do rio Grande. 

Por sua vez as águas do reservatório Billings são transferidas através do Summit Control para o reservatório 
Pedras que complementa as vazões transpostas com sua afluência natural resultando na disponibilidade 
hídrica para fins de geração hidrelétrica na UHE Henry Borden. A UHE Henry Borden tem uma potência 
instalada de 889 MW, uma queda de 720 m e uma capacidade de engolimento de 157m3/s4. 

A Tabela 2.3.32 apresenta a disponibilidade hídrica do Sistema Billings, considerando a disponibilidade 
remanescente do reservatório Billings e a afluência do rio das Pedras, para diversos cenários.  

Tabela 2.3.32 - Disponibilidade Hídrica Remanescente para Geração Hidrelétrica na UHE Henry Borden 

Parâmetros Billings 
Efetivo 

Billings Efetivo 
+ Pedras 2m3/s 

Billings Efetivo 
+ Pedras 4m3/s 

Billings Efetivo + 
Pedras 2m3/s - 

Pequeno 

Billings Efetivo 
+ Pedras 4m3/s 

- Pequeno 
Rio Grande Grande e Pedras Grande e Pedras Grande e Pedras Grande e Pedras 
Área de drenagem (km2) 378 408 408 366 366 
Média (m3/s) 18,10 19,62 17,69 17,22 15,37 
Máximo (m3/s) 116,03 127,60 125,60 121,99 119,99 
Mínimo (m3/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desvio padrão (m3/s) 15,12 17,14 17,06 16,15 16,00 
Coef. de variação (%) 84% 87% 96% 94% 104% 
      

Permanência (%) Vazões Médias Mensais Garantidas (m3/s) 
1 66,19 72,25 70,25 68,41 66,41 
2 57,24 63,91 61,91 60,36 58,36 
3 52,08 58,60 56,60 54,56 52,56 
5 47,50 52,15 50,15 49,00 47,00 

10 39,46 43,95 41,95 40,08 38,08 
15 34,45 37,77 35,77 34,48 32,48 
20 29,71 32,88 30,88 29,36 27,36 
25 26,01 28,95 26,95 25,47 23,47 
30 21,64 23,71 21,71 21,09 19,09 
35 19,14 20,83 18,83 18,70 16,70 
40 16,50 18,18 16,18 15,68 13,68 
45 14,98 16,47 14,47 13,91 11,91 
50 13,17 14,44 12,44 12,11 10,11 
55 11,75 12,36 10,36 10,26 8,26 
60 10,33 10,81 8,81 8,94 6,94 
65 9,00 9,37 7,37 7,66 5,66 
70 8,10 8,22 6,22 6,41 4,41 
75 6,92 6,73 4,73 5,25 3,25 
80 6,03 5,78 3,78 4,17 2,17 
85 5,11 4,65 2,65 3,21 1,21 
90 3,92 3,14 1,14 1,82 0,00 
95 2,61 1,43 0,00 0,35 0,00 
98 1,59 0,31 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                           
4 www.emae.sp.gov.br 
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Verifica-se que, em média, a disponibilidade hídrica para geração hidrelétrica varia em função dos cenários 
entre 15 e 20m3/s. A aparente discrepância da vazão disponível e da capacidade de engolimento é explicada 
pelo fato de, na sua concepção original, a reversão da Usina Elevatória de Pedreira era muito superior àquela 
praticada hoje após a mencionada Resolução Conjunta de outubro de 1992. 

A energia assegurada da UHE Henry Borden é de 108 MWmed, o que corresponde a uma vazão média 
turbinada da ordem de 19,2m3/s consistente com o cenário atual de disponibilidade hídrica apresentado na 
Tabela 2.3.32 que indica uma vazão média de longo termo de 19,62m3/s.  

Verifica-se que a produtibilidade da UHE Henry-Borden é de 5,6MWmed/m3/s. Conclui-se que a concretização 
dos mencionados cenários de utilização dos recursos hídricos do reservatório Billings, em especial o 
compartimento do rio Pequeno, poderá resultar em perdas energéticas de até 24 MWmed que, em valores 
praticados atualmente (R$ 115 R$/MWmed), corresponderia a cerca de R$ 24 milhões por ano. É importante 
lembrar que a EMAE, que comercializa a energia gerada pela UHE Henry-Borden, tem contratos de médio e 
longo prazos de fornecimento de energia elétrica. 

ESTUDOS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS PRODUTORES  

Metodologia 

A metodologia para desenvolver os estudos operacionais dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, 
Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande utilizou a modelagem matemático-computacional dos sistemas incluindo a 
representação dos seus componentes, a disponibilidade hídrica das sub-bacias envolvidas, as demandas 
outorgadas e as vazões ecológicas requeridas.  

Desta forma, a metodologia a ser utilizada será composta pelas seguintes etapas: 

• representação matemático-computacional dos diversos elementos que compõem os Sistemas Produtores 
do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande, incluindo os aproveitamentos e suas 
interligações por canais e/ou túneis, estações elevatórias, transposições e as estações de tratamento de 
água (ETAs) do Alto da Boa Vista, do Rio Grande e do Alto e Baixo Cotia; 

• representação matemático-computacional das captações e lançamentos outorgados, exceção àqueles da 
SABESP nos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande, uma vez 
que estão sendo representados pelos seus elementos e as ETAs; 

• representação da disponibilidade hídrica nos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo 
Cotia e do Rio Grande, através das séries de vazões naturais médias mensais dos cursos d´água nos 
aproveitamentos e seções de interesse no período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2001; 

• modelagem matemático-computacional dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo 
Cotia e do Rio Grande que inclui a representação da topologia dos sistemas e as relações de 
interdependência dos seus componentes; 

• simulações da operação integrada dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e 
do Rio Grande com passo mensal no período de Janeiro de 1930 a Dezembro de 2001 para diversas 
alternativas de demandas nas ETAs do Alto da Boa Vista, do Rio Grande e do Alto e Baixo Cotia; 

• análise estatístico-operacional dos resultados das simulações da operação integrada dos Sistemas 
Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande com vistas à caracterização da 
disponibilidade hídrica operada e das captações e lançamentos ao longo do sistemas.  
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Dados dos sistemas produtores 

Para desenvolver os estudos operacionais dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo 
Cotia e do Rio Grande serão utilizadas as características dos componentes destes sistemas e a disponibilidade 
hídrica obtida nos estudos hidrológicos. A Figura 2.3.36 apresentou um esquema dos Sistemas Produtores do 
Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande, indicando a rede hídrica e os principais 
componentes dos sistemas. A Tabela 2.3.26 apresentou um resumo das demandas outorgadas de cada um 
dos sistemas produtores. 

As características dos componentes dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do 
Rio Grande são apresentadas no Anexo IV do Relatório (Volume 3/3), incluindo: 

• Relações cota x volume; 

• NA operacionais, incluindo o NA mínimo e máximo normal; 

• Volumes Operacionais, incluindo os volumes mínimo e máximo correspondentes aos NA mínimo e 
máximo operacionais. 

A disponibilidade hídrica é caracterizada pelas séries de vazões naturais médias mensais dos cursos d´água 
que formam a rede hídrica das bacias hidrográficas dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e 
Baixo Cotia e do Rio Grande no período de janeiro de 1930 a dezembro de 2001. As séries de vazões naturais 
médias mensais dos cursos d´água nos aproveitamentos e nas seções de interesse são apresentadas no Anexo 
V do Relatório (Volume 3/3). 

É importante registrar que a demanda referente a produção hidrelétrica da UHE Henry Borden será 
representada pela vazão de 19,2 m3/s, que corresponde à energia assegura de 108 MWmed, conforme 
descrito anteriormente. 

Modelagem Computacional 

Para a avaliação da disponibilidade hídrica operada dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e 
Baixo Cotia e do Rio Grande procedeu-se a modelagem matemática e computacional dos sistemas utilizando o 
modelo de rede de fluxo denominado AcquaNet, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a 
Decisões da Escola Politécnica da USP (LabSid).  

O módulo AlocaLS do modelo AcquaNet foi utilizado para a simulação das diversas alternativas operacionais 
dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande. Os sistemas foram 
representados por uma rede de fluxo, composta por nós – reservatórios, nós de passagem sem 
armazenamento ou nós de demanda – e arcos ou elos – canais naturais ou artificiais. Os dados dos 
reservatórios que compõem os Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio 
Grande foram fornecidos, incluindo as séries de vazões naturais médias mensais, a série de vazões médias 
mensais bombeadas na Usina Elevatória de Pedreira, os volumes inicial, máximo e mínimo, as relações cota x 
volume, as capacidades hidráulicas dos canais e túneis, as capacidades hidráulicas das elevatórias, as 
demandas e as respectivas prioridades, dentre outros. 

As transferências de vazões através dos canais, túneis ou estruturas hidráulicas estão relacionadas aos custos, 
determinados a partir de um custo unitário por unidade de vazão definido pelo usuário. Por sua vez, as 
demandas associadas a cada nó recebem índices que representam a prioridade de atendimento, a partir da 
qual pode-se obter o respectivo custo utilizando uma relação linear.  

O sistema é resolvido a cada mês dentro do período das séries de vazões fornecidas. A solução é obtida 
através do algoritmo de otimização denominado Out-of-Kilter que procura minimizar o custo de operação do 
sistema, resultado da somatória do produto entre o custo unitário de cada elemento e a respectiva vazão 
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aduzida. A descrição detalhada da modelagem matemática e computacional, bem como do algoritmo de 
solução, pode ser obtida através de Roberto, A.N.5  

Para as demandas que compõem o sistema foram atribuídas prioridades, enquanto para os canais e túneis de 
interligação foram arbitrados custos unitários fixos. Para cada variante operacional do sistema foram feitas 
diversas simulações alterando o valor das demandas ou vazões objetivo nas ETAs ABV, Alto e Baixo Cotia e do 
Rio Grande. A simulação de cada variante operacional permitiu obter a respectiva garantia de atendimento 
das demandas, considerada como a percentagem dos meses do histórico de vazões em que a demanda foi 
atendida plenamente.  

Nas simulações foram adotados custos nulos para as transferências entre os canais e túneis, com exceção do 
Summit Control. Para este elemento foram analisados diversos valores de custo unitário na busca de um valor 
que, simultaneamente, não comprometesse o atendimento da geração hidrelétrica da UHE Henry Borden e os 
demais usos. 

A Figura 2.3.41 apresenta a rede de fluxo do Acquanet através da qual foram representados os Sistemas 
Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande. Com o objetivo de facilitar o 
entendimento da rede de fluxo, os nomes dos nós – reservatórios, demandas e confluências - e ligações – 
canais e túneis foram escolhidos guardando uma similaridade com a representação esquemática da Figura 
2.3.36. Na alternativa sem o compartimento do rio Pequeno as afluências deste curso d´água são 
incorporadas no reservatório Billings. 

Quanto às ligações, as capacidades dos túneis e canais foram representadas sem restrições ou custos 
operacionais. A exceção é o Summit Control cuja capacidade hidráulica considerada foi de 19,2m3/s, com um 
custo de 50, o que corresponde a uma prioridade 95. Assim, o modelo irá transferir as águas do reservatório 
Billings através do Summit Control apenas para atender à geração hidrelétrica da UHE Henry Borden. 

Quanto aos reservatórios, as vazões naturais médias mensais nos aproveitamentos, as vazões médias mensais 
bombeadas na Usina Elevatória de Pedreira, as curvas cota x volume e os volumes operacionais 
correspondem àqueles apresentados nos Anexos IV e V. 

 

                                           
5 Roberto, A.N. “Modelos de Rede de Fluxo para Alocação da Água entre Múltiplos Usos de uma Bacia Hidrográfica”, dissertação apresentada à Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Engenharia, Agosto de 2.002 
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Figura 2.3.41 - Representação da Rede de Fluxo dos Sistemas Produtores do Guarapiranga, Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio Grande 
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Demandas 

As principais demandas dos Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Alto e Baixo Cotia 
correspondem àquelas das ETAs ABV, Rio Grande e Alto e Baixo Cotia. Estas demandas foram parametrizadas 
nas análises operacionais, constituindo as principais variáveis de análise. 

Foram incluídas também as demandas outorgadas e a demanda de 19,2m3/s que representa a energia 
assegurada da UHE Henry-Borden. Além destas foram incluídas as demandas referentes à alternativa de 
reversão parcial através do sistema Capivari-Monos, que inclui: 

• manutenção de uma vazão remanescente de 100L/s, a jusante da barragem do Médio Capivari; 

• captação na porção inferior do rio Branco, cujas demandas são de 1,84m3/s no período de Março a 
Dezembro e 2,60m3/s nos meses de alta temporada, Janeiro e Fevereiro. 

Estas demandas receberam prioridade unitária e, portanto, deverão ser atendidas prioritariamente. 

A Tabela 2.3.33 apresenta as demandas dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia 
e do Rio Grande, com o nome utilizado no modelo, a vazão, a prioridade (quanto menor o valor maior a 
prioridade no atendimento da demanda), a fração de retorno da vazão captada e o nó de retorno. É 
importante destacar que, sem exceções, todas as demandas tiveram maior prioridade de atendimento que as 
demandas de abastecimento dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Alto e Baixo Cotia e do Rio 
Grande, representados pela ETA ABV, Baixo e Alto Cotia e do Rio Grande. Desta forma, a modelagem 
computacional só atendeu as demandas das ETAs, mesmo que parcialmente, depois de atender todas as 
demais demandas outorgadas nas bacias hidrográficas. 

Tabela 2.3.33 - Características das Demandas dos Sistemas Produtores 

Demanda Nome no modelo Vazão  
(m3/s) Prioridade Fração de 

Retorno 
Nome do Nó 
de retorno no 

modelo 
ETA do Alto da Boa Vista ETA ABV variável 5 0,0  
ETA do Alto Cotia ETA Aco variável 5 0,1 N4-6 
ETA do Baixo Cotia ETA BCo variável 5 0,0  

ETA do Rio Grande ETA RGr variável 5 0,0  
Outorgas a montante do reservatório Guarapiranga outorgasGuarap 0,09 1 0,0  
Outorgas a montante do reservatório do Rio Grande outorgasGrande 0,13 1 0,0  
Demanda da UHE Henry Borden UHEBorden 19,20 1 0,0  
Vazão mínima efluente do aproveitamento  
Ribeirão dos Campos MinEfluente 0,10 1 1,0 Baixada 

Vazão mínima efluente para a Baixada Santista Baixada 1,84 ou 2,60 1 0,0  
Demanda fictícia para drenagem dos excedentes Dreno 3.000 99 0,0  
Demanda fictícia para drenagem dos excedentes AEM 1.000 99 0,0  

Restrições operacionais 

As restrições operacionais consideradas nos Sistemas Hidráulicos Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Cotia 
são listadas a seguir: 

• capacidade máxima de adução das águas do reservatório do rio Pequeno para o reservatório do rio 
Grande de 5,0m3/s; 

• capacidade máxima de adução das águas do reservatório Billings para o reservatório Guarapiranga de 
2,0m3/s na situação atual e 4,0m3/s na 2a adição do Taquacetuba; 

• capacidade máxima de adução das águas do rio Juquitiba de 4,7m3/s para o reservatório Guarapiranga, 
correspondente ao valor reservado para reversão para abastecimento; 
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• na situação atual, a capacidade máxima de adução das águas do rio Capivari para o reservatório 
Guarapiranga foram sazonalizadas, resultando em uma média de 1,05m3/s, com valor máximo de 
1,20m3/s em Abril e 0,79m3/s em Agosto; 

• com a implantação do sistema Capivari-Monos, a capacidade máxima de adução das águas do rio Capivari 
para o reservatório Guarapiranga de 4,3m3/s, conforme estabelecido nos estudos desenvolvidos pelo 
Consórcio HIDROPLAN; 

• a transposição das águas do reservatório Billings para o reservatório Guarapiranga será paralisada quando 
o volume do primeiro for inferior a 550hm3, informação fornecida pela SABESP. 

As demais restrições operacionais referem-se aos reservatórios, cujos NA operacionais e respectivos volumes 
foram apresentados no Anexo IV do Relatório. 

Simulações e Resultados 

As configurações previstas para os Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Cotia foram 
simuladas através do modelo AcquaNet para diversas vazões objetivo e configurações. Com base nos 
resultados foram identificadas as vazões objetivo que resultaram em garantias de 95 e 100% apresentadas na 
Tabela 2.3.34. 

As garantias obtidas para as diversas vazões objetivo consideradas para as ETAs Alto da Boa Vista, Alto e Baixo 
Cotia e do rio Grande são apresentadas na Tabela 2.3.35 e nas Figuras 2.3.42 a 2.3.44. 

Tabela 2.3.34 - Demandas Garantidas nos Sistemas do Guarapiranga-Billings, Rio Grande e  
Cotia-Alto Tietê e do Rio Claro 

SISTEMAS E CONFIGURAÇÕES 
Demanda Atendida  (m3/s) 

garantias de 
95% 100% 

Sistema Guarapiranga-Billings ETA ABV 
Situação Atual - sem considerar geração de Henry Borden 12,95 11,10 
2ª Adição do Taquacetuba 13,10 11,10 
Juquitiba - sem o compartimento do Rio Pequeno 17,70 16,00 
Capivari-Monos - sem o compartimento do Rio Pequeno 20,50 18,00 
Juquitiba - com o compartimento do Rio Pequeno 17,50 15,50 
Capivari-Monos - com o compartimento do Rio Pequeno 20,25 17,75 
Sistema Rio Grande 
Situação Atual 3,95 3,55 
Com o braço do Rio Pequeno 6,35 5,60 
Sistema Alto Cotia 
Situação Atual 1,50 1,05 
Sistema Baixo Cotia 
Situação Atual 1,00 0,70 
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Tabela 2.3.35 - Vazões Garantidas nos Sistemas Hidráulicos do Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Cotia 

Sistema Guarapiranga-Billings com atendimento da Energia Assegurada da UHE Henry Borden 

Situação Atual  - com 
reversão de 2m3/s do 
Taquacetuba/Billings 

Com reversão de 4m3/s do 
Taquacetuba/Billings Com Juquitiba Com Juquitiba e Capivari-

Monos completo 

Com Juquitiba - com o 
compartimento do Rio 

Pequeno 

Com Juquitiba e Capivari-
Monos completo - com o 

comp. do Rio Pequeno 
Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) 

11,10 100,0 0,00 11,10 100,0 0,00 16,00 100,0 0,00 18,00 100,0 0,00 15,50 100,0 0,00 17,75 100,0 0,00 
11,30 99,3 0,69 11,25 99,5 0,46 16,25 99,2 0,81 18,25 99,9 0,12 15,75 99,5 0,46 18,00 99,4 0,58 
11,60 98,7 1,27 11,50 99,2 0,81 16,60 98,6 1,39 18,50 99,3 0,69 16,00 98,8 1,16 18,25 99,2 0,81 
11,70 98,6 1,39 11,70 99,0 1,04 16,80 98,2 1,85 18,75 99,1 0,93 16,25 98,6 1,39 18,50 98,7 1,27 
12,00 98,2 1,85 12,00 98,6 1,39 17,00 97,8 2,20 19,00 98,6 1,39 16,50 98,2 1,85 18,75 98,5 1,50 
12,25 97,8 2,20 12,25 98,3 1,74 17,25 97,1 2,89 19,25 98,4 1,62 16,60 97,9 2,08 19,00 98,0 1,97 
12,50 97,1 2,89 12,50 97,3 2,66 17,50 96,2 3,82 19,50 98,0 1,97 16,70 97,6 2,43 19,25 97,8 2,20 
12,75 96,2 3,82 12,75 96,4 3,59 17,70 94,9 5,09 19,75 97,7 2,31 16,80 97,5 2,55 19,50 97,2 2,78 
12,95 95,0 4,98 13,00 95,1 4,89 17,80 94,7 5,32 20,00 96,8 3,24 17,00 97,0 3,01 19,75 96,9 3,13 
13,00 94,7 5,32 13,10 94,9 5,09 18,00 94,0 6,02 20,30 95,8 4,17 17,25 96,0 4,05 20,00 95,4 4,63 
13,25 94,3 5,67 13,25 94,6 5,44 18,25 93,2 6,83 20,50 95,0 4,98 17,50 94,9 5,09 20,25 94,9 5,09 
13,50 93,5 6,48 13,50 93,8 6,25 18,50 91,6 8,45 20,75 94,3 5,67 17,55 93,8 6,25 20,50 93,1 6,94 
13,75 92,8 7,18 13,75 92,9 7,06 18,75 90,1 9,95 21,00 93,3 6,71 17,80 92,4 7,64 20,75 91,0 9,03 
13,85 92,0 7,99 14,00 91,4 8,56 19,00 88,1 11,92 21,25 92,1 7,87 18,00 90,6 9,38 21,00 88,7 11,34 
14,00 90,9 9,14 14,25 89,6 10,42 19,50 84,7 15,28 21,50 90,6 9,38 18,10 89,7 10,30 21,25 86,1 13,89 
14,50 86,9 13,08 14,50 88,0 12,04    22,00 87,7 12,27 18,25 88,0 12,04 21,50 83,7 16,32 
14,75 83,8 16,20 15,00 84,6 15,39    22,50 84,6 15,39 18,50 85,1 14,93    

 

Sistema Rio Grande 

 

Sistema Alto e Baixo Cotia 
Situação Atual   Com Pequeno (conexão 5m3/s) Situação Atual - Alto Cotia Situação Atual - Baixo Cotia 

Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) Vazão (m3/s) Garantia (%) Risco (%) 

3,55 100,0 0,00 5,60 100,00 0,00 1,05 100,0 0,00 0,70 100,0 0,00 
3,60 99,7 0,35 5,75 99,8 0,23 1,10 99,7 0,35 0,75 99,8 0,23 
3,65 98,7 1,27 5,90 98,3 1,74 1,15 99,4 0,58 0,80 99,1 0,93 
3,75 97,7 2,31 6,00 97,7 2,31 1,25 98,5 1,50 0,85 98,4 1,62 
3,85 96,4 3,59 6,20 96,4 3,59 1,50 95,4 4,63 1,00 95,1 4,86 
3,95 94,9 5,09 6,35 94,9 5,09 1,55 94,2 5,79 1,05 93,6 6,37 
4,00 93,8 6,25 6,50 93,4 6,60 1,60 91,2 8,80 1,10 90,9 9,14 
4,10 91,4 8,56 6,60 92,4 7,64 1,70 85,0 15,05 1,15 85,9 14,12 
4,25 88,5 11,46 6,75 89,6 10,42       
4,50 82,1 17,94 7,00 83,3 16,67       
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Figura 2.3.42 - Vazões Garantidas no sistema Guarapiranga-Billings – ETA ABV Sem Contribuir para o Sistema Cotia 
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Figura 2.3.43 - Vazões Garantidas no sistema produtor do Rio Grande – ETA Rio Grande 



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

136   
 

         
     

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

Vazões Objetivo (m3/s)

G
ar

an
tia

 (%
 d

os
 m

es
es

 a
te

nd
id

os
)

alto Cotia baixo Cotia
 

Figura 2.3.44 - Vazões Garantidas no Sistema Produtor do Alto e Baixo Cotia Sem a Contribuição  
do Reservatório Guarapiranga 

Para a garantia de 95%, são verificados déficits em 5% dos meses no histórico de vazões simulados. Para 
melhor avaliar os déficits neste critério, apresenta-se na Tabela 2.3.36 as médias mensais e anuais dos déficits 
não nulos, em valor absoluto e em percentagem da respectiva vazão objetivo. 

Para permitir uma análise mais detalhada das respostas do sistema Guarapiranga-Billings nas diversas 
alternativas estudadas, apresenta-se na Tabela 2.3.37 as vazões médias bombeadas do reservatório Billings, 
do rio Capivari e do rio Juquitiba para o reservatório Guarapiranga, para as vazões objetivo que resultaram em 
garantias de 95%. 

Tabela 2.3.36 - Avaliação dos Déficits na Alternativa com Garantia de 95% 

SISTEMAS E CONFIGURAÇÕES Demanda 
(m3/s) 

Média dos déficits não nulos 
(m3/s) 

Média dos déficits não nulos  
(%) 

Mensal Anual Mensal Anual 
Sistema Guarapiranga-Billings ETA ABV 
Situação Atual  12,95 4,33 1,55 33 12 
2ª Adição do Taquacetuba 13,10 4,57 1,68 35 13 
Juquitiba  17,50 4,75 1,58 27 9 
Capivari-Monos  20,25 5,60 2,05 28 10 
Sistema Rio Grande – ETA Rio Grande 
Situação Atual 3,95 1,68 0,77 42 19 
Com Rio Pequeno 6,35 2,35 0,86 37 14 

Nas análises desenvolvidas foram monitoradas os riscos e garantias de atendimento da energia assegurada da 
UHE Henry Borden. Para as alternativas sem o compartimento do rio Pequeno as garantias 97 e 98% 
consideradas adequadas aos critérios da ANEEL. No entanto, para as alternativas que consideram o 
compartimento do rio Pequeno as garantias resultam em cerca de 89%, o que indica que a EMAE ficaria 
sujeita a uma revisão da energia assegurada. Para obter garantias da ordem de 95% a vazão objetivo na UHE 
Henry-Borden deveria ser reduzida de 19,20 para 17,4m3/s, que representaria uma redução da energia 
assegurada dos atuais 108MWmed para 98MWmed. Esta redução na energia assegurada representaria uma 
perda de faturamento anual de cerca de R$ 12,3 milhões/ano. 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  137 
 

Tabela 2.3.37 - Vazões Médias Bombeadas nas Alternativas com Garantia de 95% 

CONFIGURAÇÕES Demanda Atendida 
com 95% (m3/s) 

Vazões Médias Bombeadas (m3/s) 
Billings Capivari-Monos Juquitiba  

Situação Atual  12,95 1,03 1,05 0,00 
2ª Adição do Taquacetuba 13,10 1,54 1,05 0,00 
Juquitiba  17,50 1,01 1,05 3,45 
Capivari-Monos  20,25 1,01 3,90 3,41 

Conclusões e Recomendações 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos permitiram definir a disponibilidade hídrica dos Sistemas Produtores 
Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Alto e Baixo Cotia com base nas séries de vazões naturais médias mensais 
dos rios Grande, Guarapiranga e Cotia nos aproveitamentos no período de janeiro de 1930 a dezembro de 
2001. 

Os Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Alto e Baixo Cotia controlam uma área de 
drenagem de 1.047km2 com uma vazão média de longo termo de 20,0m3/s, resultando em uma vazão 
específica de 19L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 5,1m3/s enquanto a vazão média mensal 
associada a uma garantida de 95% é de 8,5m3/s. Portanto, desconsiderando as transposições, o limite máximo 
de produção dos Sistemas Produtores do Guarapiranga-Billings, Cotia e do rio Grande é de 20,0m3/s.  

Por sua vez a Tabela 2.3.26 apresentou uma síntese dos dados de outorgas na região de influência dos 
Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, Rio Grande e Alto e Baixo Cotia. Em síntese as outorgas de 
captação da bacia do rio Guarapiranga são de 90L/s enquanto na bacia do rio Grande a montante do 
compartimento do rio Grande perfazem 130L/s.  

A modelagem e a simulação da operação dos sistemas indicaram que o Sistema Produtor do Rio Grande 
permite atender uma demanda de 3,95m3/s com garantia de 95%. A alternativa para sua expansão seria a 
implantação do compartimento do rio Pequeno, com transposição de suas águas para o compartimento do rio 
Grande através de um túnel com 5m3/s de capacidade permitindo atender uma demanda de 6,35m3/s com 
garantia de 95%. No entanto, esta alternativa poderia resultar na redução da energia assegurada da UHE 
Henry Borden dos atuais 108MWmed para 98MWmed. Esta redução na energia assegurada representaria 
uma perda de faturamento anual de cerca de R$ 12,3 milhões/ano. 

A modelagem e a simulação da operação do Sistema Produtor do Alto e Baixo Cotia indicaram que é possível 
atender, respectivamente, as demandas de 1,50 e 1,00m3/s com garantia de 95%. Esta capacidade não 
considera a possibilidade de adução das águas provenientes do Sistema Produtor Guarapiranga-Billings. 

O Sistema Produtor Guarapiranga-Billings foi analisado considerando o atendimento da energia assegurada da 
UHE Henry Borden, que corresponde a uma vazão de 19,2m3/s a ser suprida pela afluência natural do 
reservatório Billings, dos eventuais bombeamentos na Usina Elevatória de Pedreira e da disponibilidade 
hídrica de Pedras. Na configuração atual o Sistema Produtor Guarapiranga-Billings pode atender uma 
demanda de até 12,95m3/s com garantia de 95%. O aumento da capacidade de transposição das águas do 
braço do Taquacetuba dos atuais 2,00m3/s para 4,00m3/s resultaria em um acréscimo do atendimento para 
13,10m3/s com garantia de 95%.  

O Sistema Guarapiranga-Billings pode ser expandido com a implantação do sistema de transposição das águas 
do rio Juquitiba com capacidade de 4,7m3/s, o que garantiria o suprimento de 17,7m3/s na ETA ABV com 95 % 
de garantia. O Sistema Guarapiranga-Billings poderia ainda ser expandido através do sistema de transposição 
das águas do rio Capivari com capacidade de 4,3 m3/s garantindo o atendimento de uma demanda de 
20,5m3/s com 95% de garantia. Estas capacidades da ETA ABV foram obtidas desconsiderando o eventual 
compartimento do rio Pequeno. No caso da implantação desta obra a capacidade de suprimento da ETA ABV 
para uma garantia de 95% considerando o sistema de transposição do rio Juquitiba e, posteriormente, do rio 
Capivari seriam reduzidas para 17,5 e 20,25 m3/s, respectivamente. 
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A Tabela 2.3.38 apresenta uma análise da situação atual dos Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, do 
Rio Grande, Alto e Baixo Cotia através da comparação da vazão garantida com 95% e da atual produção das 
ETAs Alto da Boa Vista, do Rio Grande e do Alto e Baixo Cotia. 

Tabela 2.3.38 - Análise da Situação Atual dos Sistemas Produtores 

Sistemas 
Produtores 

Vazão Garantida 
com 95 % (m3/s)(1) 

Produção da 
SABESP (m3/s)(2) 

Percentual de 
Utilização (%) 

Alto Cotia 1,5 1,0 67 

Baixo Cotia 1,0 0,9 90 

Guarapiranga 13,0 14,0 108 

Rio Grande 4,0 4,8 122 

Total 19,4 20,7 107 

(1) Billings com 2,0m3/s e Capivari com 1,05m3/s 
(2) www.sabesp.com.br 

Verifica-se que apenas o Sistema Alto Cotia apresenta uma possibilidade de expansão da produção para o 
atendimento da demanda. A produção atual do Sistema Baixo Cotia de 900L/s está muito próximo da vazão 
garantida com 95%. A produção atual do Sistema Guarapiranga-Billings de 14,0m3/s já expõe as regiões 
Sudoeste e Sul da RMSP a riscos de racionamento de 9%. Por sua vez, a produção atual do Sistema do Rio 
Grande de 4,8m3/s expõe a população de Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André a riscos de 
racionamento superiores a 20%. 

A situação atual dos reservatórios, resultado do regime de chuvas favorável dos últimos períodos, ainda não 
tornou evidente para a população a vulnerabilidade dos Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings, Rio 
Grande, Alto e Baixo Cotia. O sistema Alto Cotia foi incluído uma vez que a única alternativa para sua 
expansão é a transferência das águas do reservatório Guarapiranga, expondo ainda mais o Sistema Produtor 
Guarapiranga-Billings. 

Por outro lado as alternativas de expansão dos Sistemas Produtores Guarapiranga-Billings e Rio Grande 
exigirão um grande esforço para sua viabilidade técnico-econômica e, principalmente, ambiental que 
demandará um período longo que deverá ser acrescido ao tempo de implantação dos aproveitamentos nestas 
áreas de difícil acesso e condições hidrometeorológicas adversas para o desenvolvimento das obras.  

Deve-se acrescer a estes fatos a gradativa deterioração da qualidade das águas do reservatório Guarapiranga 
em função da ocupação ilegal da sua bacia. Esta situação ainda em completo descontrole pode levar ao 
comprometimento da ETA Alto da Boa Vista colocando em colapso de abastecimento as regiões Sudoeste e 
Sul da RMSP. 

O Governo do Estado de São Paulo está atualmente empenhado no processo de flotação das águas do rio 
Pinheiros e sua reversão para o reservatório Billings com uma capacidade de 10m3/s. Esta alternativa 
propiciaria o aumento da energia assegurada da EMAE dos atuais 108MWmed para 147MWmed, conforme 
Resolução ANEEL No 425 de 26 de agosto de 2003. Mesmo com o sistema de flotação implantado o processo 
de início da operação para testes de sua eficiência tem enfrentado dificuldades técnicas, políticas, jurídicas e 
institucionais. Portanto, causa muita preocupação a viabilidade técnico-econômica e ambiental das 
alternativas propostas para abastecimento da RMSP e o tempo que seria gasto neste processo em face ao 
crescente aumento da demanda de água na região suprida pelo sistema Guarapiranga-Billings. 

Portanto, o Governo do Estado de São Paulo deverá iniciar em curto prazo o desenvolvimento dos estudos, 
processos de outorga e de licenciamento para garantir a viabilidade técnico-econômica e ambiental das 
alternativas de expansão para sua posterior implantação. Outra alternativa seria limitar a expansão das 
regiões Sudoeste e Sul da RMSP e dos municípios de Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André, o que 
também é uma tarefa de difícil viabilidade socioeconômica e política. Não obstante, é imperativo o controle 
do uso e ocupação do solo dos mananciais sem os quais os riscos de comprometimento da qualidade das 
águas serão muito altos. 
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2.3.5 DISPONIBILIDADE E DEMANDAS DOS SISTEMAS AQUÍFEROS NA BACIA DO ALTO TIETÊ 

A Bacia do Alto Tietê (BAT) é uma unidade hidrológica que engloba os domínios da Bacia Sedimentar de São 
Paulo (1.452km2) e das rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino (4.323km2) que a circundam. Este 
contexto geológico define: o Sistema Aquífero Sedimentar e o Sistema Aquífero Fraturado (Figura 2.3.45). 

O Sistema Aquífero Fraturado (SAF) tem seus limites coincidentes aproximadamente com os divisores de 
drenagem superficial, nas cotas de 800 a 1.000 metros sobre o nível do mar (msnm). Segundo o 
comportamento hidráulico das rochas, é possível distinguir duas unidades neste sistema. O primeiro, 
relacionado às rochas intemperizadas, conformando um aquífero de porosidade granular bastante 
heterogêneo, de natureza livre, com espessuras médias de 50m. 

Sob o manto de intemperismo e, muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o aquífero fraturado 
propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidades da rocha (fraturas e falhas). Esta unidade é 
de caráter livre, semi-livre, algumas vezes confinado pelos sedimentos sotopostos, e fortemente heterogêneo 
e anisotrópico (Figura 2.3.45). 

O SAF apresenta vazão média de 11,7m3/h, embora se reconheçam produtivas diferenciadas segundo o tipo 
de litologia dos aquíferos. Basicamente possível distinguir duas unidades: uma associada às rochas granitóides 
(Aquífero de Rochas Granitóides) e outra associada às rochas metassedimentares (Aquífero de Rochas 
Metassedimentares). Ressalta-se neste último grupo os aquíferos em rochas metacarbonáticas, que 
apresentam produção capacidade específica média individual nos poços de 1,8 m3/h/m, contra valores de 0,2 
a 0,5m3/h/m das unidades de rochas granitóides e metassedimentares, respectivamente. (Tabela 2.3.39). 

Recentemente, o Mapa Hidrogeológico do Estado de São Paulo (DAEE et al. 2005) mostrou igualmente valores 
médios diferenciados para Q/s para o embasamento cristalino que circundam as unidades sedimentares da 
BAT. Este foi dividido em três classes de acordo com o potencial hidrogeológico: classe 1 - 0,04m3/h/m, classe 
2 - 0,08m3/h/m e classe 3 - 0,18m3/h/m.  

Alguns estudos localizados na própria BAT, na região de Jurubatuba (Santo Amaro) têm mostrado que a 
xistosidade incrementa em até 5 vezes a condutividade hidráulica, denotando uma forte anisotropia 
(Fernandes et al, inédito). A condutividade hidráulica média nesta área é de 2x10-2 m/dia. 

As características hidráulicas da porção intemperizada do SAF foram estudadas por Rebouças (1992), que 
mostra que a condutividade hidráulica é função do nível do perfil de alteração da rocha. Elas variam de muito 
baixa (1x10-6 a 1x10-7m/s), no terço superior do perfil de alteração, a muito alta (1x10-3 a 1x10-4m/s), na zona 
de transição, entre a rocha relativamente alterada e a rocha sã. Recentemente Fernandes et al. (inédito) 
avaliando dados da região de Santo Amaro (Jurubatuba) avaliou que as condutividades das rochas 
intemperizadas teriam valores médios de 1x10-1m/dia. Valores de porosidade total e efetiva são reportados 
em vários trabalhos e encontram-se entre 0,05 a 0,15. 
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Tabela 2.3.39 - Potencial Hídrico Subterrâneo da Bacia do Alto Tietê 

Sistema 
Aquífero Aquíferos Unidade 

Geológica 
Nº poços 

estudados 
Profundidade 

média dos 
poços (m) 

Vazão 
média 
(m3/h) 

Vazão 
mediana 

(m3/h) 

Capacidade específica 
(m3/h/m) 

Média Mediana Desvio 
padrão 

Sedimentar 

São Paulo Osp 58 156 8,6 7,5 0,3 0,2 0,5 

Resende 
Orl 196 156 11,6 7,0 0,7 0,3 0,9 

Orf 7 183 17,3 16,5 1,1 0,9 1,1 

Fraturado 

Rochas Granitóides 

PЄg 88 202 7,6 3,5 0,2 0,04 0,5 

PЄgo 209 204 8,3 5,0 0,2 0,1 0,3 

PЄgn 6 168 16,5 12,6 0,4 0,2 0,4 

Rochas 
Metassedimentares 

PЄq 35 198 9,6 7,0 0,2 0,1 0,4 

PЄa 11 137 10 8,0 0,5 0,1 0,8 

PЄf 17 166 10,8 8,0 0,3 0,1 0,5 

PЄx 200 188 12,1 7,0 0,4 0,1 0,8 

Rochas 
Metacarbonáticas PЄc 6 117 18,9 10,0 1,8 0,3 2,9 

 
Osp - Predominantemente camadas de areia e cascalho 
Orl - Predominância de lamitos arenosos a argilosos, com seixos e fragmentos de quartzo 
Orf - Predominância de lamitos seixosos com lamitos arenosos subordinados 
PЄg - Rochas granitóides predominantemente maciças de granulação variada 
PЄgo - Rochas granitóides orientadas e/ou foliadas, de granulação variada, incluindo porções gnáissicas, migmatíticas e blastomiloníticas associadas 
PЄgn - Rochas predominantemente gnáissicas, incluindo, porções locais de rochas granitóides orientadas, xistos feldspatizados e milonitos diversos 
subordinados 
PЄq - Predominância de quartzitos, com ocorrências subordinadas de metassiltitos e xistos 
PЄa - Anfibolitos 
PЄf - Predominância de filitos ocorrendo subordinadamente xistos 
PЄx - Predominância de micaxistos, com quartzitos e metassiltitos subordinados, localmente feldspatizados 
PЄc - Rochas metacarbonáticas 

 

O Sistema Aquífero Sedimentar (SAS), embora recobrindo apenas 25% da área da bacia hidrográfica, é o mais 
intensamente explorado. As altitudes médias das colinas situam-se nas cotas 760msnm, com máximos de 
840msnm, no espigão da Avenida Paulista, e mínimo de 710msnm, na soleira de Barueri, onde o sistema é 
hidraulicamente fechado (Rocha et al 1989). Este sistema aquífero é livre a semi-confinado, de porosidade 
primária e bastante heterogêneo. 

No SAS foi possível identificar duas unidades: uma associada à Formação São Paulo, assim como definido 
originariamente por Hirata & Ferreira (2001) com capacidade específica (Q/s) média de 0,3m3/h/m e outra à 
Formação Resende, mais produtiva, com Q/s média de 0,9m3/h/m (Tabela 2.3.39). As formações 
neocenozóicas, Tremembé e Itaquaquecetuba não definem unidades aquíferas, devido a sua pequena 
expressão em área, o mesmo ocorrendo para os depósitos associados à sedimentação quaternária, devido à 
pouca espessura.  

É certo que dentro de uma mesma unidade aquífera há uma grande variação na produtividade. No SAS as 
maiores produtividades estão associadas às áreas de maior espessura saturada e predominância da Formação 
Resende em relação à Formação São Paulo. 
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Figura 2.3.45 – Hidrogeologia da Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.3.46 - Modelos conceituais de circulação de água nos sistemas aquíferos  
(a) Cristalino e (b) Sedimentar (Hirata & Ferreira 2001) 

O modelo de circulação regional aceito mostra que as águas das chuvas recarregam os aquíferos em toda a 
sua extensão não impermeabilizada (Hirata & Ferreira, 2001) (Figura 2.3.46). Outra importante recarga ocorre 
pelas fugas da rede pública de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Mesmo as águas das chuvas que 
se precipitam sobre a cidade acabam escoando para o sistema de águas pluviais. Essas por não receber 
manutenção adequada permitem a infiltração das águas para o aquífero, aumentando a proporção de recarga 
antrópica na área urbanizada. Uma vez ingressando no aquífero, as águas fluem em direção às drenagens 
superficiais, suas áreas de descarga. O rio Tietê representa, junto à soleira de Barueri (710msnm), o ponto de 
menor potencial hidráulico do aquífero e onde todas as águas drenadas dos dois sistemas aquíferos 
finalmente fluem. Com o regime de bombeamento apresentado hoje na BAT, são várias as regiões onde os 
novos níveis aquíferos encontram-se abaixo de 710msnm, modificando o traçado das linhas de fluxo. 
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POTENCIALIDADE DE USO DO RECURSO HÍDRICO SUBTERRÂNEO 

Os poços tubulares perfurados na Bacia são caracterizados por apresentarem baixas a médias vazões, com 
grande variação espacial. A produção do poço é reflexo das característica geológicas do terreno (rochas mais e 
menos permeáveis ou unidades mais ou menos espessas, ou seja maior transmissividade); perfil do usuário 
(que requer mais ou menos água e define o tipo de bombeamento requerido); tipo de construção e 
manutenção da obra de captação (poços mais profundos, geralmente têm maior produtividade) e idade do 
poço (poços antigos geralmente apresentam incrustações e podem ter baixo rendimento). A Tabela 2.3.39 
apresenta as vazões médias máximas nas diferentes unidades aquíferas. 

Os volumes máximos passíveis de serem extraídos de um aquífero estão intimamente associados: a) à sua 
recarga, ou seja, a quantidade de água que ingressa no aquífero, seja naturalmente ou artificialmente, ao 
longo do tempo; b) às interferências que os poços provocam no aquífero; c) à manutenção dos fluxos de base 
em corpos de água superficial, quer rios, reservatórios e lagos; e d) à indução de água de baixa qualidade pela 
mudança das direções de fluxo devido ao bombeamento. Portanto, uma vazão de exploração sustentável ou 
segura (safe yield) será aquela que cumpra com esses requerimentos. 

Uma exploração sustentável será uma fração do volume recarregado do aquífero. Extrações superiores a esse 
valor podem causar problemas, redundando até em perda do recurso. Mas, mesmo quando as vazões totais 
extraídas estejam dentro desse limite em uma dada bacia, a potencialidade do aquífero estará também 
associada à densidade de poços existentes na área. 

Qualquer extração de um poço cria um cone de rebaixamento. Poços muito próximos farão com que os cones 
individuais de cada poço se sobreponham, criando rebaixamentos localizados, muitas vezes insustentáveis ao 
aquífero. Portanto, a boa exploração do aquífero passa por considerar tanto a recarga, como também os 
volumes extraídos de água pelo novo poço, compatibilizando-os às obras existentes ao seu arredor, ou seja, 
não permitindo que os poços novos interfiram (criem cones de rebaixamento demasiadamente profundos) 
nos poços existentes. Quedas pronunciadas nos níveis aquíferos podem redundar em maiores custos da 
extração de água pela necessidade de maiores gastos de energia elétrica, aprofundamento de poços, e perdas 
de poços por que se secaram. 

Desta forma, caracteriza-se como super-exploração a extração de água subterrânea por poços que redundem 
ou na perda do aquífero (pela sua exaustão ou indução de contaminação por inversão de fluxo) ou naquela 
extração que torne muito cara a água, excedendo os custos de obtenção por outras fontes, ou mesmo que 
traga prejuízos ecológicos. 

É importante apontar que embora existam relatos e descrições de áreas onde os aquíferos da BAT 
apresentem problemas de forte rebaixamento (Campos et al 1988, Hirata et al 2002), ainda não existe 
nenhum estudo que calculou os custos adicionais desses rebaixamentos para caracterizar realmente a super-
exploração nos termos definidos neste texto. 

Em resumo, em uma situação de intensa exploração, como a verificada na BAT, os processos de outorga de 
novas captações e de avaliação das já existentes deveriam levar em conta principalmente a recarga da sub-
bacia, onde a nova captação está inserida, e a proximidade de outros poços existentes, analisando-se 
conjuntamente essas duas componentes, a fim de minimizar os impactos e manter a extração dentro de níveis 
aceitáveis. De outro lado, a limitação na exploração deverá também considerar as áreas contaminadas, como 
definido no Capítulo de Estudo da Qualidade das Águas Subterrâneas. 

ARMAZENAMENTO E RECARGA 

Sabesp-Cepas (1994) estimaram um volume total de água subterrânea (reserva permanente) de 6.357Mm3 no 
domínio do Sistema Aquífero Cristalino e de 8.785Mm3 no domínio do Sistema Aquífero Sedimentar, 
perfazendo um total de 15.142Mm3 estocados na Bacia do Alto Tietê.  

Entende-se por reserva permanente o total de água armazenada no aquífero. Este volume alcança cifras de 
18.700Mm3 quando se considera a área da RMSP. Este cálculo foi definido a partir da multiplicação da área 
das unidades pela vazão específica (Sy) e a espessura aquífera saturada (Tabela 2.3.40). 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  145 
 

Tabela 2.3.40 - Características Geométricas e Reservas Permanente dos Sistemas Aquíferos da BAT 

Sistema Aquífero Área 
(km2) 

Espessura 
Média (m) 

Vazão Específica 
Média (Sy) 

Coeficiente de 
Armazenamento Médio (S) 

Reserva Permanente (3)  

(Mm3) 

Fraturado (SAF) 4.323 100 0,03 (1) - 12.969 

Sedimentar (SAS) 1.452 100 0,06 (2) 0,001 (2) 
semi-confinada: 73 (4) 

+ porção livre: 8.712 

Totais 5.775 - - - 21.754 

(1) DAEE (1975) 
(2) Sabesp-Cepas (1994) 
(3) Reserva permanente representa o total de água armazenada no aquífero 
(4) Porção semi-confinada do aquífero (50% da área) 

A recarga dos sistemas aquíferos está associada à infiltração natural de parte das águas do excedente hídrico 
(precipitação menos a evapotranspiração, o escoamento superficial e a interceptação), das fugas das redes 
públicas de distribuição de água e, mais restritamente, da rede coletora de esgotos e da infiltração direta de 
uma parcela da água das galerias pluviais que, devido a manutenção deficiente, infiltram a água da chuva, 
além das ligações clandestinas de esgoto. 

Há grande dificuldade em se estimar a recarga em áreas altamente urbanizadas, como as encontradas na BAT, 
pois quase não há dados de campo. Os existentes permitem apenas avaliar as reservas e o regime de 
exploração de forma indicativa (Hirata & Ferreira 2001). Os poucos estudos existentes mostram taxas de 
recarga globais aplicadas à toda a bacia, não caracterizando regiões dentro da mesma. 

Segundo os estudos conduzidos por Hirata & Ferreira (2001), que utilizaram os dados de estudos anteriores 
(DAEE, 1975; Rocha et al, 1985; Sabesp-Cepas, 1994; Iritani, 1993; e Menegasse-Velasquez, 1996), indicam 
que a taxa de recarga média é de 355mm/a (0,355Mm3/km2/a) para as áreas sem ocupação urbana 
(vegetação natural). Esses dados são reportados em DAEE (1975), que calculou essa recarga baseada em 
hidrogramas de rios em bacias não antropizadas. 

Os dados de Iritani (1993) são baseados em seus estudos na Cidade Universitária da USP (área com baixa 
densidade urbana, mas com rede de água e esgoto e galerias de água pluvial), utilizando-se de técnicas 
darcinianas (baseado no fluxo subterrâneo). Os valores obtidos por ela indicava uma recarga de 250mm/a. Já 
o trabalho de Menegasse-Velazquez (1996) calculou a recarga através da técnica de variação do nível de água 
em poços no bairro de Pompéia (São Paulo). Essa técnica somente permite estimar a recarga originada de 
fontes com variação sazonal, como as observadas nas recargas naturais. Portanto, os 60mm/a obtidos pela 
autora, representam somente a recarga natural, não aquela advinda das fugas da rede pública de distribuição. 

Portanto, para as áreas urbanizadas Hirata & Ferreira (2001) estimaram uma recarga de 498Mm3/a (15,8m3/s) 
que representaria a soma das perdas físicas de água (19,7% do total distribuído) e de esgoto (5% do total 
escoado), mais a recarga natural em áreas urbanizadas de 150mm/a (0,15Mm3/km2/ano). Esse valor é uma 
média dos obtidos por Iritani (1993) (250 mm/ano) e Menegasse-Velazquez (1996) (60mm/ano). Nas áreas 
onde não há rede de esgoto, entende-se que as águas servidas são infiltradas no solo, através de fossas 
sépticas e negras. 

Mais recentemente, o Laboratório de Modelos Físicos (LAMO) do Instituto de Geociências da USP, a partir da 
demanda do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, iniciou uma avaliação da recarga urbana na BAT. Estes 
estudos têm resultado em melhor precisão na avaliação da recarga urbana e da proporção da recarga 
esperada por fontes naturais e antrópicas ou seja aquelas advindas das fugas da rede de água e esgoto (Dias 
et al 2005, Viviani-Lima et al 2007). 

Dias et al (2005) e Dias (2005) estabeleceram que a recarga da área do “centro expandido” da cidade de São 
Paulo consiste de uma proporção de 45-60% de águas da fuga da rede pública de água e esgoto e o restante, 
40-55% de águas da recarga natural. Os autores definiram essa proporção a partir de dados isotópicos obtidos 
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em poços de produção, bem como da chuva em várias regiões da cidade e de poços de monitoramento em 
áreas não urbanizadas. 

Da mesma forma, Viviani-Lima et al (2007) estudando duas áreas urbanas na cidade de São Paulo, uma a Vila 
Eutália, uma pequena sub-bacia na zona leste da cidade e outra a Cidade Universitária da USP, calcularam a 
recarga dessas duas localidades. A primeira tem uma ocupação residencial de classe média a média baixa, 
com ruas calçadas e pouca área verde. A outra uma área de baixa densidade ocupacional. Através de vários 
métodos foi possível definir a recarga advinda da recarga natural que é de 183mm/ano e a recarga advinda da 
fuga da rede de água e esgoto de 254mm/ano (Tabela 2.3.41). Tais valores foram confirmados com estudos 
hidráulicos, geoquímicos e isotópicos, corroborando com os resultados obtidos por Dias et al (2005). 

Tabela 2.3.41 - Cálculos de Recarga na BAT (Viviani-Lima et al 2007) 

Área de estudo 
RECARGA (mm/ano) 

Natural Fuga da rede pública Recarga total 

USP 246 65 311 

Vila Eutália 183 244 437 

No caso da Cidade Universitária os valores de recarga se aproximaram de 246mm/ano, para recargas sem 
fuga, e de 65mm/ano para recarga somente relacionadas com a fuga da rede de água e esgoto. 

A partir desses cálculos de recarga e do tipo de ocupação da BAT é possível estimar a recarga total dos 
aquíferos. Os valores por esse método que considerou os cálculos na Vila Eutália e na USP, embora 
metodologicamente independentes, se aproximam ao total de água de recarga estimado pelo volume das 
perdas de água da rede pública (19,7%) e do esgoto (5%), corroborando os resultados obtidos e utilizados 
nesse trabalho. Esses valores são compatíveis com os obtidos em estudos em outras localidades na América 
Latina e Ásia (Foster et al 2000). Segundo esses autores, a recarga total média devida à urbanização varia de 
300 a 700mm/a. 

Através de imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento foi possível estimar as áreas 
impermeabilizadas e não impermeabilizadas de cada sub-bacia da BAT (Tabela 2.3.42). As áreas não 
impermeabilizadas correspondem à áreas verdes como praças, canteiros e jardins residenciais e não 
residenciais, assim como regiões com matas. As áreas impermeabilizadas são áreas construídas, cimentadas 
ou asfaltadas. 

Considerando 355mm/ano de recarga natural para áreas não impermeabilizadas (DAEE 1975) e 437mm/ano 
para áreas impermeabilizadas, como na Vila Eutália (Viviani-Lima et al 2007), é possível definir a recarga de 
cada sub-bacia.  

Tabela 2.3.42 - Recarga dos Aquíferos nas Sub-Bacias da BAT 

Sub-Bacia Área não 
impermeabilizada 

Recarga natural 
(355mm/ano) 

Recarga zona urbana 
(437mm/ano) 

Recarga total 
(mm/ano) 

Penha-Pinheiros 32% 114 297 411 

Billings-Tamanduateí 60% 213 175 388 

Jusante Pinheiros-Pirapora 70% 249 131 380 

Cabeceiras 76% 270 105 375 

Cotia-Guarapiranga 84% 298 70 368 

Juqueri-Cantareira 85% 302 66 367 

Verifica-se portanto que a sub-bacia Penha-Pinheiros mesmo possuindo apenas 32% de área não 
impermeabilizada possui a maior recarga (411mm/ano) devido à grande contribuição antrópica para a recarga 
dos aquíferos. 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  147 
 

VAZÕES SEGURAS DE EXPLORAÇÃO 

A vazão total segura que é possível disponibilizar na BAT é, como visto no item anterior, resultado de várias 
parâmetros que no momento não são disponíveis, incluindo o volume de água do fluxo de base dos rios e 
córregos, e as interferências entre poços em áreas com alta densidade de perfurações. 

Na tentativa de superar essa carência, o Plano anterior utilizou dois conceitos: reservas reguladoras ou 
dinâmicas e reservas exploráveis ou a disponibilidade efetiva. A primeira corresponde à totalidade da recarga 
do sistema aquífero, que é uma parcela da água infiltrada no solo. Em condições naturais essa vazão se iguala 
à aquela restituída pelos aquíferos aos rios, alimentando suas vazões de base. A este volume pode também 
ser acrescida a água infiltrada não intencionalmente no solo, a partir das perdas das redes de distribuição de 
água e de esgoto.  

Já a segunda, corresponde a uma fração de 50% das reservas reguladoras, ou seja, da recarga (Tabela 2.3.43). 
Nesse cálculo, restam 50% da recarga que se destinaria a alimentar os rios (fluxo de base) e cumprir várias 
funções, incluindo diluição de esgoto, manutenção de água no leito em estiagem e transporte de detritos no 
canal. 

Tabela 2.3.43 - Reservas Reguladoras para as Sub-Bacias da BAT 

Sub-Bacia Recarga total 
(mm/ano)* 

Recarga total 
(Mm3/km2/ano) 

Área 
(km2) 

Reserva reguladora 
(Mm3/ano) 

Reserva reguladora  
(m3/s) 

Penha-Pinheiros 411 0,411 798 328 10 

Billings-Tamanduateí 388 0,388 824 320 10 
Jusante Pinheiros-
Pirapora 380 0,380 520 198 6 

Cabeceiras 375 0,375 1914 717 23 

Cotia-Guarapiranga 368 0,368 866 319 10 

Juqueri-Cantareira 367 0,367 852 313 10 

Total - - 5775 2194 70 

* Cálculo de recarga segundo o tipo de ocupação do terreno 

A partir das reservas reguladoras, calculam-se as reservas exploráveis, que para a BAT representa 50% da 
recarga, sem afetar o fluxo de base (Tabela 2.3.44). 

Estimando-se que existam 8.000 poços tubulares na BAT em operação, extraindo 347Mm3/ano (11m3/s), 
nota-se que este valor é inferior à recarga total da BAT de 2194Mm3/ano.  

Em um cálculo inverso, considerando-se as reservas explotáveis para a BAT são de 34,8m3/s e a vazão média 
contínua de 120m3/dia por poço, estas reservas seriam suficientes para 25.000 poços homogeneamente 
distribuídos na área da BAT.  

Tabela 2.3.44 - Reservas Explotáveis para as Sub-Bacias da BAT 

Sub-Bacia 
Reserva reguladora 

 (m3/s) 

Reservas explotáveis 

50% Reserva reguladora (m3/s) 

Penha-Pinheiros 10,4 5,2 

Billings-Tamanduateí 10,1 5,1 

Jusante Pinheiros-Pirapora 6,3 3,1 

Cabeceiras 22,7 11,4 

Cotia-Guarapiranga 10,1 5,1 

Juqueri-Cantareira 9,9 5,0 

Total 69,6 34,8 
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Dentro desses valores, não seriam observados problemas de super-exploração. Entretanto, os poços não 
estão distribuídos homogeneamente na BAT. Há forte concentração de poços na sub-bacia Penha-Pinheiros, 
bem como um incremento de novos poços para a zona oeste da bacia, causando nessas pequenas áreas uma 
exploração superior às capacidades de recarga do aquífero. Esse problema é mais grave quando se constata 
que essas áreas de expansão estão associadas ao Sistema Aquífero Fraturado (SAF).  

Finalmente, mesmo quando as extrações encontram-se dentro dos limites das reservas explotáveis de água, 
as características hidráulicas dos aquíferos mostram que o adensamento de obras de captação pode provocar 
problemas localizados de forte rebaixamento dos níveis aquíferos, devido à interferência entre poços. Neste 
último caso, é importante a intervenção dos órgãos responsáveis para controlar as extrações e as perfurações 
de novos poços, sob pena de conflitos entre usuários e perda significativa do recurso hídrico subterrâneo. 

A cifra de 50% da recarga considerada para a manutenção das funções dos rios (fluxo de base) é conservadora 
em áreas urbanizadas como a BAT. Embora não tenha sido considerado no cálculo da reserva reguladora, 80% 
da água subterrânea extraída dos aquíferos será destinada, em forma de esgoto, aos rios tornando-se parte 
da vazão de manutenção do fluxo de base. Esta água, embora de baixa qualidade, permitirá ao rio cumprir 
várias de suas funções, sobretudo de transporte de detritos e dessassoreamento. 

ESTUDO DA DEMANDA HÍDRICA: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Embora o abastecimento público de água na bacia hidrográfica do Alto Tietê (BAT) seja feito quase que 
exclusivamente por mananciais superficiais6 os recursos hídricos subterrâneos contribuem de forma decisiva 
para o suprimento complementar de água para a região. Um grande número de indústrias, condomínios e 
empreendimentos isolados, como o Aeroporto Internacional de Cumbica, por exemplo, utiliza os aquíferos 
como fonte alternativa ou primária para suprirem suas necessidades diárias de água. 

Estima-se que aproximadamente 11m3/s sejam extraídos dos sistemas aquíferos da bacia, através de 7.000 a 
8.000 poços tubulares em operação, de um universo de mais de 12.000 poços perfurados. É notório o 
incremento na construção de novas captações, a uma razão estimada de 100-200 poços anualmente, e 
consequentemente dos volumes extraídos. 

Caso persistam os valores cobrados pela água tratada pelas concessionárias, tal cenário tenderá a 
incrementar-se. Pelos preços praticados hoje, um grande usuário poderá ter o seu poço amortizado em pouco 
mais de 8-12 meses (não se consideram aqui os custos de manutenção da captação e extração ou mesmo com 
energia elétrica). 

A importância do recurso subterrâneo torna-se maior quando se analisam as restrições existentes na oferta 
de água na bacia, incluindo problemas de falta de água do sistema público de distribuição e o perfil do usuário 
de água subterrânea, centralizado em indústrias e condomínios de médio e alto padrões. 

Caso os usuários da água subterrânea retornem ao sistema de abastecimento convencional, baseado em água 
superficial, o sistema entraria em colapso, devido à insuficiente oferta para suprir esta demanda adicional. A 
causa do retorno destes usuários ao sistema de abastecimento público pode ser em consequência da 
contaminação do aquífero ou do poço explorado, queda dos níveis dinâmicos do aquífero ou então 
simplesmente pelo aumento no custo da energia elétrica. 

                                           
6 Exceto os municípios de Santana do Parnaíba, Biritiba Mirim, Mairiporã e Salesópolis e os de Cajamar e Pirapora do Bom Jesus que são 
respectivamente parcialmente e totalmente abastecidos por água subterrânea (Consórcio Hidroplan 1995) (Hirata & Ferreira 2001). 
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A exploração sem controle de aquíferos pode acarretar em sérios problemas, inclusive com a perda do 
recurso, quer pela super-exploração7 e redução do armazenamento aquífero, ou pela indução de águas 
contaminadas de porções mais superficiais, para níveis mais profundos, geralmente mais protegidos do 
aquífero. 

A EXPLORAÇÃO DOS AQUÍFEROS 

Para o atual estudo de exploração dos aquíferos da Bacia do Alto Tietê foram utilizadas duas fontes: (1) o 
banco de dados hidrogeológico do DAEE atualizado até o ano de 2004 e (2) o banco de dados de outorga de 
captações subterrâneas do DAEE, atualizada até março de 2008. 

O banco de dados hidrogeológicos do DAEE possui como principais campos de informação: localização 
geográfica do poço; dados construtivos como o ano de perfuração; profundidade e perfil geológico; e dados 
hidrogeológicos como vazão, níveis de água estático e dinâmico. 

O banco de dados hidrogeológicos original cedido pelo DAEE possui 2843 poços, porém nem todos têm os 
dados acima descritos e, portanto, após filtrar os dados, restaram 1227 poços utilizados para as estatísticas 
desse estudo. 

O banco de dados de outorga de captações subterrâneas é acessado facilmente no sítio da Internet do DAEE 
(www.daee.sp.gov.br). Os principais campos do banco de dados são: usuário; finalidade do uso da água 
subterrânea; vazão; horas por dia de exploração e localização geográfica. A data de outorga não é divulgada 
neste banco de dados.  

O banco de outorgas da BAT conta com 3.460 outorgas operantes de captações subterrâneas cadastradas. 
Chegou-se a este número a partir do banco de dados de usos da “Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista” da 
seguinte forma: foram selecionadas apenas as outorgas de “captação subterrânea” e desconsiderados os 
dados com as seguintes características: (1) coordenadas geográficas nulas ou que se situavam fora dos limites 
da BAT; (2) vazão nula; (3) poços cuja finalidade de uso era de bombeamento ou injeção para recuperação 
ambiental, ou poço de monitoramento; (4) poços cuja situação administrativa no DAEE consta como 
“requerimento indeferido” ou “portaria revogada”.  

A figura 2.3.47 apresenta a disposição das outorgas operantes na BAT. 

A distribuição dos pontos de captação subterrânea não é homogênea na BAT. Aproximadamente 45% das 
outorgas estão situadas na sub-bacia Penha-Pinheiros, região densamente ocupada por residência, 
condomínios, comércios e indústrias. A Tabela 2.3.45 mostra a distribuição das outorgas nas diferentes sub-
bacias. 

Tabela 2.3.45 - Distribuição das Outorgas nas Sub-Bacias da BAT 

Sub-bacia Número de outorgas Outorgas (%) 
Penha - Pinheiros 1561 45.1% 
Billings - Tamanduateí 543 15.7% 
Cabeceiras 498 14.4% 
Jusante Pinheiros - Pirapora 352 10.2% 
Cotia - Guarapiranga 234 6.8% 
Juqueri - Cantareira 272 7.9% 
Total 3460 100.0% 

Fonte: DAEE (2008) 

                                           
7 Entende-se por super-exploração a extração que provoca perdas ou danos ao aquífero pela redução de sua reservação e/ou queda de seus níveis 
hidráulicos. Classicamente estabelecia-se essa extração como sendo superior a uma proporção da recarga (50%), mas o termo pode ser estendido a 
problemas de forte interferência entre poços, típico de regiões onde há grande densidade de poços sem controle de bombeamento e localização. 
Muito embora o termo contenha imprecisões técnicas e científicas, optou-se pela sua utilização neste texto, pois transmite a idéia de uma extração não 
sustentável do recurso subterrâneo. Para mais informações consulte Foster et al (2002). 
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As 3.460 outorgas operantes estão muito aquém dos 7.000-8.000 poços em operação estimados para a BAT, 
porém acredita-se que o volume de dados obtidos e a sua consistência em várias análises permitem traçar 
grandes tendências de uso do recurso e a segurança e a precisão desses resultados estarão associados ao 
cuidado em interpretá-los à luz de suas limitações. Ressalta-se que não foi objetivo deste trabalho o cadastro 
de todos os poços da bacia e que o inventário aqui apresentado não exclui a necessidade de um estudo 
sistemático das obras de captação, conforme apresentado no Plano de Ação. 

Caso o número de poços em atividade seja realmente de 8.000 poços, a proporção de poços clandestinos (ou 
não outorgados) supera os 57%. 

É bastante difícil avaliar a proporção de poços ainda em funcionamento, pois é variável a duração de uma 
captação, função das características físico-químicas da água, taxa de exploração, manutenção do poço e tipo 
de material construtivo. Poços em cristalino, devido a não necessidade de revestimento e filtros, possuem 
maior longevidade, enquanto poços em sedimento, construídos com filtros e tubos de metal, podem atingir 
idades de 20-30 anos. Atualmente o revestimento em plástico (geomecânico) tem garantido maior 
durabilidade à obra. Outros fatores para o abandono do poço são a baixa produção, a queda acentuada do 
nível de exploração (nível dinâmico), por super-exploração, e as fortes interferências entre poços. A 
estimativa neste estudo é que existam na BAT 4.000 poços abandonados ou não funcionando. 

A partir das 3.460 outorgas operantes do DAEE para captações subterrâneas foi possível definir que a atual 
vazão outorgada é de 4,81m3/s. Como a estimativa de poços em operação na BAT seja de 8.000 poços, a 
vazão estimada para este total é de 11m3/s. A Tabela 2.3.46 apresenta a vazão explorada estimada por sub-
bacias. 

Tabela 2.3.46 - Vazão Explorada Estimada para cada Sub-Bacia da BAT 

Sub-Bacia Outorgas (%) Número estimado  
de poços 

Vazão explorada 
(m3/s)1 

Penha-Pinheiros 45,1 3.600 5,0 
Billings-Tamanduateí 15,7 1.256 1,7 
Jusante Pinheiros-Pirapora 14,4 1.152 1,6 
Cabeceiras 10,2 816 1,1 
Cotia-Guarapiranga 6,8 544 0,8 
Juqueri-Cantareira 7,9 632 0,9 
Total 100 8.000 11 
1 Vazão explorada estimada para um universo de 8000 poços, com captação contínua de 120 m3/dia. 

Desta forma, a demanda atual de recurso hídrico na BAT, considerando-se as fontes superficiais e 
subterrâneas, supera 75 m3/s, portanto a água subterrânea é responsável por 17%. Fica claro então a 
importância do recurso subterrâneo e os problemas que poderão surgir caso estes usuários voltem ao 
abastecimento público. 

O perfil do usuário das águas subterrâneas da BAT é predominantemente industrial responsável por 36% das 
outorgas e 39% da vazão outorgada (Tabela 2.3.47). O usuário Solução Alternativa I e II é responsável por 18% 
das outorgas enquanto que o comerciante por 13%. Os condomínios representam apenas 9% das outorgas e 
7% da vazão outorgada. É, entretanto, esperado que a proporção dos condomínios na distribuição dos 
usuários, e, portanto, da vazão explorada, seja maior, pois a incidência de poços clandestinos é maior nesse 
segmento e é este também o que hoje apresenta a maior parcela na perfuração de novos poços. 
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Figura 2.3.47 – Captações Subterrâneas 
Outorgadas pelo DAEE 
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Tabela 2.3.47 - O Usuário da Água Subterrânea na BAT e suas Vazões Outorgadas 

Usuário Número de 
outorgas 

Outorgas 
(%) 

Vazão outorgada 
(m3/s) 

Vazão média 
outorgada (%) 

Industrial 1252 36,2 1,87 39,0 
Solução Alternativa I e II* 627 18,1 0,86 17,9 
Comerciante 466 13,5 0,66 13,7 
Condomínio + Loteador 317 9,2 0,33 6,9 
Usuário Comunitário 203 5,9 0,24 5,0 
Público + Concessionária 174 5,0 0,58 12,1 
Usuário Urbano 154 4,5 0,02 0,5 
Outros 154 4,5 0,14 2,9 
Rural + Agroindústria 84 2,4 0,04 0,8 
Minerador 29 0,8 0,06 1,2 
Total 3460 96,7 4,81 100,0 
Fonte: DAEE (2008) 
*RESOLUÇÃO CONJUNTA SMA/SERHS/SS nº 3, de 21/06/2006: Solução alternativa coletiva Tipo I: modalidade de abastecimento com 
captação de água subterrânea destinada a uso próprio, incluindo entre outros poços comunitários e condominiais.Solução 
alternativa coletiva Tipo II: modalidade de abastecimento com captação de água subterrânea destinada a uso de terceiros, por meio 
da distribuição por veículos transportadores. 

Os principais usos para as águas subterrâneas na BAT são o sanitário – a 56% da vazão outorgada – e o uso 
misto sanitário/industrial, 26%, seguidos do uso exclusivamente industrial, cerca de 7% (Tabela 2.3.48).  

Tabela 2.3.48 - Vazão Outorgada segundo o Uso da Água Subterrânea 

Uso Número de 
outorgas 

Outorgas 
(%) 

Vazão média 
outorgada (m3/s) 

Vazão média 
outorgada (%) 

Sanitário 1933 55,9 1,87 38,9 
Sanitário / Industrial 914 26,4 1,34 27,9 
Industrial 242 7,0 0,40 8,3 
Comercial 72 2,1 0,29 6,0 
Abastecimento público 83 2,4 0,36 7,5 
Água Mineral 40 1,2 0,12 2,5 
Irrigação 30 0,9 0,01 0,2 
Sem informação 85 2,5 0,22 4,6 
Outros 61 1,8 0,20 4,1 
Total 3460 100,0 4,81 100,0% 
Fonte: DAAE (2008) 

PROBLEMAS ASSOCIADOS À EXPLORAÇÃO DESCONTROLADA DOS AQUÍFEROS 

O cenário que se desenha para a BAT, com relação à extração de água subterrânea, faz crer que a perfuração 
de novos poços e os volumes extraídos continuará a aumentar. Persistindo o não controle do órgão gestor do 
recurso, haverá o agravamento dos problemas que já se têm verificado em algumas regiões da bacia, como: 
redução dos níveis de reservação dos aquíferos; aumento nos custos de extração da água e a necessidade de 
novas perfurações de poços; interferência entre poços próximos e a diminuição do rendimento individual das 
captações. 

Qualquer bombeamento de um poço causa rebaixamento dos níveis aquíferos. O bom manejo está em 
compatibilizar esses descensos com o custo de extração de água e a redução, no tempo, das reservas hídricas 
subterrâneas. Normalmente, admite-se como uma exploração sustentável aquela que retira 50% dos volumes 
de recarga do aquífero, entretanto, essa proporção do volume carece de uma avaliação local. 



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

154   
 

O maior prejuízo associado à super-exploração é a perda do recurso pela redução drástica dos níveis 
aquíferos. Os sistemas aquíferos sedimentares não possuem grandes espessuras, portanto quedas superiores 
a 150m praticamente inviabilizam a sua exploração econômica. No caso de aquíferos cristalinos, a 
profundidade pode ser um pouco maior, mas tampouco pode exceder muito a esse valor. 

Não existe um relato sistemático dos problemas de queda dos níveis aquíferos na bacia. Campos (1988), 
comparando os níveis de água dos poços perfurados nas décadas de 1970 e 80, concluiu que os abatimentos 
contínuos dos níveis freáticos poderiam caracterizar processos de super-exploração. Na zona leste da cidade 
de São Paulo foram observadas perdas de até 50% da espessura saturada do aquífero e, por conseguinte, de 
suas reservas e disponibilidades hídricas. 

Hirata et al (2002) avaliando os níveis estáticos para diferentes poços perfurados em diferentes épocas 
também identificam áreas onde o rebaixamento foi incrementado e outras onde há potencialidade de 
rebaixamento futuro, devido ao aumento da perfuração de novos poços na última década (Figuras 2.3.48 e 
2.3.49). 

O aumento da exploração de água subterrânea vai provocar o abandono de vários poços tubulares, quer pela 
impossibilidade de sua exploração, devido aos níveis muito baixos ou pelo elevado custo associado ao 
bombeamento (sobretudo de energia elétrica). Quando isso ocorrer haverá uma redução paulatina nas 
extrações, até que provavelmente seja atingido um equilíbrio entre a oferta e a demanda, com pequeno 
favorecimento ao primeiro. 

Como a grande maioria dos usuários dos recursos hídricos subterrâneos está também conectada à rede 
pública de distribuição de água, haverá migração de um sistema para o outro, causando sérios problemas no 
abastecimento público, que atualmente opera no seu limite. 

Outro aspecto danoso deste processo de exploração sem controle e que leva a exaustão do aquífero é acabar 
privilegiando os grupos geralmente mais capitalizados e que podem contar com poços de maior 
profundidade, em detrimento a outros, que muitas vezes são mais dependentes do recurso, como hospitais, 
escolas, etc. Caberá à sociedade, através de sua representação no Comitê de Bacia, controlar esse processo, 
no interesse da maioria. 

Mesmo quando as extrações forem inferiores a 50% da recarga em uma dada área do aquífero, feições 
hidráulicas dos aquíferos da BAT mostram que o adensamento de obras de captação pode provocar 
problemas localizados de forte rebaixamento dos níveis, devido à interferência entre poços. Esse problema 
pode provocar perdas de rendimento da produção dos poços, aumento de custo e conflitos entre usuários. O 
licenciamento de exploração deve levar em conta esse problema, a fim de reduzir conflitos entre usuários 
próximos, a partir do reconhecimento dos poços existentes na área requerida pela nova perfuração e da 
avaliação do impacto do novo cone de rebaixamento na área. 

Uma análise da distribuição dos poços outorgados na BAT permite verificar que as sub-bacias (em ordem 
decrescente de incidência): Penha-Pinheiros, Billings-Tamanduateí e Pinheiros-Pirapora são as que 
apresentam os maiores problemas de interferência entre poços. Na sub-bacia de Penha-Pinheiros, áreas 
como a região do Jurubatuba e centro de São Paulo (Belenzinho, Cambuci e Mooca) (Campos 1988), são 
reconhecidos por apresentarem níveis de água bastante profundos. Da mesma forma, Bertolo (1996) assinala 
que a região do “centro expandido” de São Paulo apresenta quedas acentuadas dos níveis de água. 
Paralelamente nos bairros de Centro-Santo Amaro a queda dos níveis de água entre 1940 e 1990 foi superior 
a 90m. 

A Tabela 2.3.49 apresenta a porcentagem do comprometimento da reserva explotável dos aquíferos da BAT, 
bem como a probabilidade da existência de super-exploração. 

Caso sejam analisados os volumes totais explorados, os municípios de Embu, Cotia, Itapecerica da Serra e 
região apresentam também grande índice de crescimento (Hirata et al 2002). 
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Tabela 2.3.49 - Probabilidade de Problemas de Super-Exploração dos Aquíferos da BAT 

Sub-Bacia 
Vazão 

explorada 
(m3/s)1 

Reservas 
explotáveis 

(m3/s)2 

Comprometimento 
da reserva 

explotável (%) 

Densidade das 
captações 

subterrâneas 

Probabilidade de 
problemas de 

super-exploração3 
Penha-Pinheiros 5,0 5,2 96% **** **** 
Billings-Tamanduateí 1,7 5,1 34% *** *** 
Jusante Pinheiros-Pirapora 1,6 3,1 52% ** *** 
Cabeceiras 1,1 11,4 10% ** ** 
Cotia-Guarapiranga 0,8 5,1 15% * * 
Juqueri-Cantareira 0,9 5 18% * * 
Total 11,0 34,8 32%   
1 Vazão explorada estimada para um universo de 8000 poços, com captação contínua de 120m3/dia. 
2 Reservas explotáveis = 50% da recarga 3 **** Alta, *** Alta-Moderada, ** Moderada, * Baixa 

 

 

Figura 2.3.48 - Sub-Bacias na Bacia do Alto Tietê com Maiores Tendências de  
Crescimento de Perfuração de Poços Tubulares 

 

Figura 2.3.49 - Regiões onde se esperam Maiores Decréscimos nos Níveis Aquíferos devido a Exploração dos Sistemas 
Aquíferos da Bacia do Alto Tietê, Tendência dos Últimos Cinco Anos (Hirata et al 2002) 
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2.3.6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos hidrológicos desenvolvidos permitiram definir a disponibilidade hídrica dos Sistemas Produtores 
do Alto Tietê e do Rio Claro com base nas séries de vazões naturais médias mensais do rio Tietê e do rio Claro 
nos aproveitamentos e seções de interesse. As Tabelas 2.3.12 e 2.3.13 apresentam o resumo hidrológico-
estatístico da disponibilidade hídrica do Alto rio Tietê nos aproveitamentos e nas seções de interesse.  

O Sistema Produtor do Alto Tietê controla uma área de drenagem de 919km2, com uma vazão média de longo 
termo de 19,9m3/s, resultando em uma vazão específica de 21,7L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 
5,9m3/s enquanto a vazão média mensal associada a uma garantida de 9 % é de 8,8m3/s. Portanto, o limite de 
produção do Sistema Produtor do Alto Tietê é de 19,9m3/s. 

O Sistema Produtor do Rio Claro controla uma área de drenagem de 245km2, com uma vazão média de longo 
termo de 5,5m3/s, resultando em uma vazão específica de 22,3L/s.km2. A vazão mínima média mensal é de 
1,3m3/s enquanto a vazão média mensal associada a uma garantida de 95% é de 2,6m3/s. Portanto, o limite 
de produção do Sistema Produtor do Rio Claro é de 5,5m3/s. 

Em função da interdependência hidrológica-operacional dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro 
o limite de produção com garantia plena é de 19,9m3/s. 

A disponibilidade hídrica natural média na bacia do rio Tietê até Suzano, área de influência dos Sistemas 
Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro, é de 29m3/s, com uma vazão específica de 21,9L/s.km2. A vazão com 
95% de permanência é de 12,5m3/s, enquanto a mínima é de 8,5m3/s. 

Por sua vez a Tabela 2.3.12 apresentou uma síntese dos dados de outorgas na região de influência do Sistema 
Produtor do Alto Tietê e Rio Claro. Em síntese as outorgas de captação perfazem 4,01m3/s enquanto as 
outorgas de lançamento somam 1,70m3/s, resultando em um uso consumptivo outorgado de 2,31m3/s.  

O balanço hídrico da disponibilidade hídrica natural e das demandas consumptivas indicou que há 
necessidade de aporte adicional de vazões pelo Sistema Produtor do Alto Tietê, além das vazões mínimas 
efluentes dos aproveitamentos, de forma a evitar déficits no trecho entre a foz do rio Biritiba e a foz do rio 
Jundiaí. Além disso, há necessidade ainda de aporte adicional de vazões do Sistema Produtor do Alto Tietê 
para atender a vazão ecológica ou mínima de 4,0m3/s ao final desta área de estudo. 

A modelagem e a simulação da operação dos sistemas indicaram que a vazão regularizada pelo Sistema 
Produtor do Rio Claro é de 3,35m3/s e a vazão garantida com 95% corresponde a 4,35m3/s, 
independentemente da alternativa do aproveitamento Taiaçupeba. Por sua vez, na alternativa com 
Taiaçupeba baixo, a vazão regularizada pelo Sistema Produtor do Alto Tietê resultou em 12,60m3/s e a vazão 
garantida com 95% correspondeu a 14,20m3/s. Para a alternativa com Taiaçupeba alto, a vazão regularizada 
pelo Sistema Produtor do Alto Tietê resultou em 13,40m3/s e a vazão garantida com 95% correspondeu a 
14,60m3/s, representando acréscimos de 0,80 e 0,40m3/s, respectivamente. 

É importante registrar que as vazões garantidas com 95% obtidas para os Sistemas Produtores do Alto Tietê e 
do Rio Claro foram obtidas com o pleno atendimento das demandas outorgadas, das vazões mínimas 
efluentes e da vazão ecológica no final da área de estudo, em Suzano. 

Portanto, a vazão regularizada dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro descontada a 
transposição de 0,5m3/s do rio Guaratuba resulta em 16,25m3/s correspondendo a 82% da vazão média de 
longo termo.  

A operação do Sistema Produtor do Alto Tietê frequentemente é solicitada a manter vazões mínimas a 
jusante da tomada d´água do canal do Biritiba no rio Tietê com o objetivo de garantir NA adequados para as 
captações, em especial aquelas destinadas ao atendimento das demandas de Mogi das Cruzes (SEMAE). 
Verifica-se que até 2,0m3/s não há qualquer alteração nas vazões regularizadas e com 95% de garantia. No 
entanto, os incrementos desta vazão mínima para 2,7, 3,4 e 4,0m3/s resultam em perdas expressivas nas 
vazões garantidas de 95%, com decréscimos de 0,2, 0,6 e 1,0m3/s, respectivamente. Deve-se registrar que 
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para vazões mínimas de 3,4 e 4,0m3/s ocorrem decréscimos de garantia na ETA Casa Grande e alguns déficits 
pequenos em outras demandas. 

Outro aspecto analisado foi o impacto do aumento de demandas outorgadas no trecho a jusante da tomada 
d´água do canal do Biritiba no rio Tietê nos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro. Para isso foram 
consideradas demandas consumptivas outorgadas adicionais de 1,0, 2,0 e 3,0m3/s na região da tomada 
d´água de Mogi das Cruzes (SEMAE), entre a foz dos rios Biritiba e Jundiaí. Verificou-se, por exemplo, que os 
incrementos de demandas consumptivas outorgadas de 1,0, 2,0 e 3,0m3/s resultam em perdas expressivas 
nas vazões garantidas de 95%, com decréscimos de 0,2, 0,8 e 1,8m3/s, respectivamente. Deve-se registrar que 
para demandas consumptivas outorgadas de 3,0m3/s já há, também, diminuições significativas de garantia na 
ETA Casa Grande e alguns pequenos déficits em outras demandas. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito do Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos 
das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista (HIDROPLAN/DAEE, 1995) e do Plano Diretor de Águas 
2025 (Consórcio Hidroconsult-ENCIBRA, não publicado) indicaram as obras de transposição das águas de 
bacias da vertente marítima como alternativa para expansão do Sistema Produtor do Alto Tietê. 

Estas obras contemplam a implantação dos reservatórios de Itapanhaú e Itatinga nos rios homônimos e 
estações elevatórias para transposição das águas que irão desaguar nos reservatórios Biritiba e Jundiaí. Esta 
alternativa tem como principal característica um reforço significativo no Sistema Produtor do Alto Tietê sem a 
necessidade de ampliações nas interligações. No entanto terá como principal desafio a viabilidade ambiental.  

As análises desenvolvidas consideraram nas seguintes variantes: 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 5,0m3/s e plena capacidade de 
regularização dos reservatórios Itatinga e Itapanhaú com volumes úteis de 70 e 53,18 milhões de m3; 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 5,0m3/s e reservatórios a fio d´água 
formados por barragens de pequena altura; 

• capacidade das estações elevatórias nos rios Itatinga e Itapanhaú de 3,0m3/s e reservatórios a fio d´água 
formados por barragens de pequena altura. 

Verifica-se que a alternativa de transposição das águas dos rios Itatinga e Itapanhaú resulta para as 
mencionadas variantes em vazões garantidas com 95% de 20,25, 19,5 e 18,75m3/s correspondentes a 
incrementos de 5,65, 4,90 e 4,15m3/s em relação à alternativa básica de conclusão do Sistema Produtor do 
Alto Tietê e do Rio Claro. É importante observar que o ganho resultante da implantação de reservatórios de 
regularização é de 0,75m3/s, que deverá ser avaliado considerando os impactos ambientais resultantes. 

Em síntese verifica-se que estão ocorrendo perdas gradativas na capacidade de produção do Sistema 
Produtor do Alto Tietê e do Rio Claro resultantes das outorgas adicionais na bacia do Alto Tietê. Por outro 
lado a alternativa de expansão deste sistema exigirá um grande esforço para sua viabilidade técnico-
econômica e, principalmente, ambiental que demandará um período longo que deverá ser acrescido ao 
tempo de implantação dos aproveitamentos nestas áreas de difícil acesso e condições hidrometeorológicas 
adversas para o desenvolvimento das obras.  

Portanto, o Governo do Estado de São Paulo, através do DAEE-SP, deverá analisar os limites para a outorga na 
área da bacia do Alto Tietê sem os quais a capacidade de produção dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e 
do Rio Claro será gradativamente comprometida requerendo aportes externos de alto custo marginal e com 
dificuldades de viabilidade técnica-econômica e ambiental. Por outro lado, há necessidade do Governo do 
Estado de São Paulo iniciar estudos no sentido de analisar a viabilidade técnico-econômica e ambiental da 
alternativa de expansão dos Sistemas Produtores do Alto Tietê e do Rio Claro e, em caso positivo, iniciar os 
processos para sua implantação que incluem projetos, licenças, outorga, dentre outros. 
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2.4 DINÂMICA SOCIOECONÔMICA 

O Plano da Bacia do Alto Tietê (PAT) trabalhou com os cenários construídos pelo PITU 2020, que se 
compunham de variáveis demográficas, de crescimento econômico e de distribuição de renda. 

A partir dessas variáveis, definiam-se três cenários de referência: pleno desenvolvimento, crescimento 
moderado e estagnação econômica.  

O primeiro, de pleno desenvolvimento, seria caracterizado por estabilização do crescimento demográfico; 
superação dos entraves da economia brasileira; aumento da produtividade do trabalho; renda per capita 
crescendo a 3% ao ano; distribuição de renda de 1% ao ano em favor dos segmentos de menor renda; 
provisão de infraestrutura em ritmo compatível com o desenvolvimento e sua distribuição equilibrada no 
espaço urbano; redução dos processos de degradação nas áreas centrais e periféricas; recuperação do centro 
histórico; continuidade do adensamento e consolidação como padrão dominante da urbanização; melhor 
distribuição do emprego "disperso", de interesse local; redução da diferenciação espacial de renda, mantendo 
predomínio do vetor Sudoeste enquanto eixo preferencial dos segmentos de alta renda. 

O segundo cenário, de crescimento moderado, previa a estabilização do crescimento demográfico; 
manutenção do modelo de acumulação extensiva; renda per capita crescendo a 1% ao ano, com distribuição 
de renda de 0,5% ao ano em favor dos segmentos de menor renda; cenário de política urbana intermediário 
entre o padrão existente e aquele do cenário de pleno desenvolvimento. 

O terceiro e último cenário, de estagnação econômica, seria caracterizado pela continuidade dos padrões 
então vigentes, demográficos e socioeconômicos. 

Embora o cenário de pleno desenvolvimento fosse o escolhido para ser detalhado para o PITU, o PAT já 
apontava uma tendência a que ele não se realizasse. 

Nos tópicos a seguir, analisaremos a variação das principais variáveis relevantes e de alguns indicadores 
sociais complementares, tendo em vista avaliar a evolução da realidade, em relação aos três cenários 
considerados. 

2.4.1 VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

O Plano da Bacia, em sua versão anterior (FUSP, 2002) apresentava um quadro demográfico da RMSP que 
poderia ser assim caracterizado: tendência declinante do crescimento demográfico global, que se dava já a 
taxas inferiores às médias estadual e nacional; densidades demográficas decrescentes, do centro para a 
periferia, porém com tendências de decréscimo populacional nas áreas do centro expandido e altas taxas na 
periferia; e maior congestionamento, medido pelo indicador número de moradores por cômodo, nos distritos 
periféricos. 

Desta forma, havia uma dissociação entre o mais denso – os distritos centrais – e o crescimento mais rápido e 
maior congestionamento – os distritos periféricos – sendo estes dois últimos indicadores de maior 
vulnerabilidade social e de maior pressão sobre o meio ambiente. 

As projeções populacionais, baseadas nos dados de Censo até 1991 e de Contagem de 1996, serviram para 
que fossem interpoladas, no PAT, as populações em 2000 e uma projeção para 2010. Agora, em 2007, 
dispomos de uma visão do que ocorria de fato ao longo da década de 1990, dada pelo Censo de 2000, o que 
permite aproximar melhor as projeções para a data atual e para o futuro. 

A boa qualidade dessas projeções já havia sido demonstrada pelo Censo de 2000, no qual se constataram 
diferenças pouco significativas entre o recenseado e o projetado: entre a estimativa, de 17.833.511 
habitantes na RMSP em 2000, para os resultados do Censo que computou 17.753.917 habitantes, a diferença, 
de 79.594 habitantes, representa 0,45% de erro. A boa qualidade das projeções justifica sua manutenção, 
dentro dos cenários propostos no PITU e adotados no Plano. 
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O primeiro elemento da demografia do Alto Tietê apontado como relevante pelo Plano da Bacia em 2002 era 
a tendência de queda do crescimento demográfico da região como um todo.  

As recentes projeções elaboradas pelo SEADE para a bacia do Alto Tietê dão conta de uma manutenção da 
tendência de queda do crescimento demográfico global dentro do previsto no PITU. Se o Plano da Bacia 
(FUSP, 2002) havia estimado uma população do Alto Tietê de 20.169.628 habitantes em 2010, esse número 
seria, pelo SEADE, de 20.122.391 habitantes. Uma diferença, de -0,23%, na população total estimada, que não 
chega a constituir variação significativa. 

Adotando-se os números do SEADE, teríamos, em 2015, uma população de 21.098.732 na bacia do Alto Tietê. 

A tendência global de crescimento, agora confirmada, define um primeiro elemento da análise, o crescimento 
moderado da demanda por água para o abastecimento público, visto em termos relativos. 

Ainda assim, em números absolutos teríamos, em relação aos 17,7 milhões de consumidores existentes em 
2000, na UGRHI, um acréscimo de 1,2 milhão de consumidores de água até 2005, de 2,4 milhões até 2010 e 
de 3,3 milhões até 2015. “Crescimento moderado” na RMSP significa uma Guarulhos a cada cinco anos. Em 
um cálculo grosseiro, desprezadas outras variáveis que podem afetar o consumo global, significa um aumento 
de quase 1m³/s anualmente da demanda de água do sistema metropolitano. 

A segunda tendência a ser apreciada seria a de periferização das populações, apresentada no Plano como a 
mais preocupante.  

Considerando a expansão urbana 1991-2000 e a taxa anual de crescimento populacional constantes no Plano 
da Bacia do Alto Tietê (FUSP, 2002) observa-se que ocorre uma continuidade do processo, embora a taxas um 
pouco menores que as verificadas em décadas anteriores, registrando-se o esvaziamento dos distritos que 
compõem o centro expandido, cuja população segue decrescendo a taxas de até 3,95% ao ano e o 
crescimento demográfico dos distritos periféricos do Município de São Paulo e da quase totalidade dos 
demais municípios da RMSP em ritmo que permanece alto. É de se registrar, ao lado da continuidade das altas 
taxas de crescimento demográfico em distritos de mananciais ao Sul, o fato de que se registra crescimento 
acelerado também em áreas de mananciais a Norte e Leste. 

O processo de esvaziamento do centro e crescimento da periferia tem pelo menos três componentes 
claramente identificáveis: a mudança de usos do solo em áreas consolidadas (em especial a transformação do 
uso de imóveis – substituição de usos residenciais por usos não-residenciais), a substituição de imóveis 
ocupados por imóveis ociosos, residenciais ou não-residenciais (tendência evidenciada pelo crescimento do 
número de imóveis vagos, ao longo do tempo) e a redução do número de pessoas por domicílio. 

A importância da mudança do perfil demográfico e da redução do número de pessoas por domicílio já havia 
sido apontada por Meyer8 no caso do Município de São Paulo. Segundo ele, na Capital, os dados dos censos 
de 1991 e 2000 apontavam para um crescimento de 17,6% no número de domicílios, no período 
intercensitário, contra um crescimento populacional de 8,2%. Essa expansão produziria, assim, uma demanda 
por novas moradias maior do que aquela que seria de se esperar olhando-se apenas para os dados de 
crescimento populacional. 

Este terceiro elemento, que compõe e ajuda a explicar o fenômeno de esvaziamento e espraiamento da 
Metrópole, mesmo em face de taxas de crescimento relativamente baixas, pode ser visualizado na Tabela 
2.4.1. Essa tendência é tanto mais poderosa na medida em que atua sobre o conjunto da população – todos 
os municípios da RMSP apresentam queda significativa. 

A queda média de 8,8% do número de pessoas por domicílio na RMSP significaria que, uma mesma população 
precisa de quase 10% a mais de espaço. No período intercensitário, o crescimento populacional foi da ordem 
de 15,5%. Em uma aritmética simples, o cenário de crescimento da mancha urbana metropolitana, mantidas 
as condições de densidade, seria, portanto, o de aumentar a área urbanizada em quase 27%.  

                                           
8 MEYER, João, Demanda residencial e ondas demográficas no Brasil  - trabalho apresentado ao VI Seminário Internacional da LARES – Latin American 
Real Estate Society - São Paulo, 2006.  
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Esse fator, isoladamente, seria mais do que suficiente para explicar o aumento do crescimento em distritos e 
municípios nos quais ainda existe espaço para expansão urbana, bem como um desadensamento demográfico 
muito maior do que o efetivamente verificado. 

Tabela 2.4.1 - Média de Moradores por Domicílio (pessoas) - 1991-2000 

RMSP, MICRORREGIÕES E MUNICÍPIOS 1991 2000 Queda 2000 / 1991 

Região Metropolitana de São Paulo 3,85 3,51 -8,8% 

    Microrregião de Osasco 4,12 3,69 -10,4% 
      Barueri 4,22 3,74 -11,4% 
      Cajamar 4,28 3,63 -15,2% 
      Carapicuíba 4,20 3,73 -11,2% 
      Itapevi 4,35 3,87 -11,0% 
      Jandira 4,24 3,74 -11,8% 
      Osasco 3,98 3,58 -10,1% 
      Pirapora do Bom Jesus 4,09 3,77 -7,8% 
      Santana de Parnaíba 4,45 3,85 -13,5% 
    Microrregião de Franco da Rocha 4,25 3,65 -14,1% 
      Caieiras 4,24 3,73 -12,0% 
      Francisco Morato 4,44 3,91 -11,9% 
      Franco da Rocha 4,2 3,32 -21,0% 
      Mairiporã 4,01 3,66 -8,7% 
    Microrregião de Guarulhos 4,07 3,65 -10,3% 
      Arujá 4,35 3,83 -12,0% 
      Guarulhos 4,05 3,64 -10,1% 
      Santa Isabel 4,03 3,59 -10,9% 
    Microrregião de Itapecerica da Serra 4,19 3,79 -9,5% 
      Cotia 4,21 3,78 -10,2% 
      Embu 4,28 3,85 -10,0% 
      Embu-Guaçu 4,16 3,83 -7,9% 
      Itapecerica da Serra 4,26 3,79 -11,0% 
      Juquitiba 4,04 3,82 -5,4% 
      São Lourenço da Serra - 3,67 - 
      Taboão da Serra 4,10 3,71 -9,5% 
      Vargem Grande Paulista 4,14 3,83 -7,5% 
    Microrregião de São Paulo 3,77 3,45 -8,5% 
      Diadema 4,03 3,61 -10,4% 
      Mauá 4,11 3,66 -10,9% 
      Ribeirão Pires 4,12 3,63 -11,9% 
      Rio Grande da Serra 4,35 3,79 -12,9% 
      Santo André 3,79 3,45 -9,0% 
      São Bernardo do Campo 3,88 3,52 -9,3% 
      São Caetano do Sul 3,46 3,17 -8,4% 
      São Paulo 3,75 3,43 -8,5% 
    Microrregião de Mogi das Cruzes 4,21 3,79 -10,0% 
      Biritiba-Mirim 4,28 3,8 -11,2% 
      Ferraz de Vasconcelos 4,26 3,85 -9,6% 
      Guararema 4,04 3,64 -9,9% 
      Itaquaquecetuba 4,36 3,93 -9,9% 
      Mogi das Cruzes 4,10 3,66 -10,7% 
      Poá 4,21 3,8 -9,7% 
      Salesópolis 4,04 3,61 -10,6% 
      Suzano 4,23 3,81 -9,9% 
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Olhando-se a RMSP como um todo, o que de fato ocorreu no último período intercensitário foi que aumentou 
o número de domicílios ocupados nos distritos do centro expandido – e sua densidade medida em unidades 
residenciais por unidade de área – ao mesmo tempo em que se reduzia a população total – e sua densidade 
demográfica. Esta última, porém teve decréscimo menor do que o seria de se esperar em função da queda do 
número de pessoas por domicílio. 

Ao mesmo tempo, nos distritos em que se verifica crescimento populacional positivo, este não é 
acompanhado de extensão proporcional da mancha urbana – cuja relativa estabilização é visível a olho nu. A 
Metrópole cresce “para dentro”, se adensa no centro e na periferia. 

Se o espalhamento era visto, no Plano da Bacia (FUSP, 2002), como ameaça às áreas de interesse para a 
preservação – em especial áreas permeáveis em cabeceiras e áreas de mananciais – o que se verifica até o 
presente é uma redução dos efeitos do crescimento populacional, dada pela não extensão da mancha urbana. 
O adensamento teria, então, funcionado como amortecedor da pressão sobre o sítio e seus recursos naturais.  

No entanto, em face da inexistência de mecanismos de atendimento habitacional adequado para as 
populações de renda mais baixa que residem ou se deslocam para a periferia, é fácil concluir que esse 
adensamento se dá à custa da perda de qualidade da moradia e do espaço urbano por parte dessa população. 

A Tabela 2.4.2 apresenta a variação da porcentagem de domicílios com densidade acima de 2 pessoas por 
dormitório entre os censos de 1991 e 2000, um indicador de congestionamento que poderia servir para 
apreciar as pressões de expansão do número de domicílios. Na média metropolitana, o indicador caiu de 
17,25% em 1991 para 15,13% em 2000, o que seria de se esperar, em face da queda do número de pessoas 
por domicílio. Em face da magnitude da queda deste último indicador, seria, no entanto, de se esperar uma 
queda maior do indicador de congestionamento.  

Tabela 2.4.2 - Domicílios com Densidade Acima de 2 pessoas por Dormitório (%)  

Município 1991 2000  Município 1991 2000 

Arujá 43,55 39,311  Mairiporã 32,11 34,174 

Barueri 49,322 40,979  Mauá 45,105 37,205 

Biritiba-Mirim 36,77 40,135  Mogi das Cruzes 34,612 30,072 

Caieiras 42,788 38,037  Osasco 39,319 37,585 

Cajamar 55,385 45,639  Pirapora do Bom Jesus 54,632 49,119 

Carapicuíba 43,279 41,06  Poá 38,996 31,297 

Cotia 41,299 36,025  Ribeirão Pires 34,446 28,089 

Diadema 52,178 42,472  Rio Grande da Serra 44,993 41,01 

Embu 49,201 41,288  Salesópolis 33,324 27,788 

Embu-Guaçu 45,149 35,784  Santa Isabel 38,071 37,692 

Ferraz de Vasconcelos 52,124 42,568  Santana de Parnaíba 46,181 38,371 

Francisco Morato 58,009 49,338  Santo André 27,933 24,11 

Franco da Rocha 44,121 41,092  São Bernardo do Campo 29,346 27,395 

Guararema 32,363 23,546  São Caetano do Sul 17,926 16,451 

Guarulhos 43,359 38,743  São Lourenço da Serra 37,263 34,24 

Itapecerica da Serra 47,16 40,523  São Paulo 32,328 28,644 

Itapevi 49,457 46,334  Suzano 41,674 38,104 

Itaquaquecetuba 56,924 47,958  Taboão da Serra 39,335 33,986 

Jandira 49,583 40,579  Vargem Grande Paulista 37,262 30,894 
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Com relação às tendências de distribuição do crescimento futuro, as duas projeções, PITU e SEADE, divergem: 
se há certa concordância em relação a quanto vamos crescer, o mesmo não ocorre em relação a onde iremos 
crescer. Neste caso, as divergências entre as projeções situam-se muito além do erro estatístico, dizendo 
respeito a hipóteses de distribuição.  

Em uma amostra de sete municípios selecionados, situados em extremos periféricos – e em áreas de proteção 
aos mananciais (Cabeceiras, Guarapiranga e Billings) que é o principal aspecto em que a periferização 
interfere com os recursos hídricos – verifica-se que: 

1. As variações dos resultados do Censo 2000 em relação às projeções do PITU para a mesma data continuam 
pequenas (em torno de 0,05%), à exceção de dois municípios, com divergências de 0,16% e de 1,82%; 

2. Já as projeções para 2010 são muito divergentes, sendo que a disparidade de valores não permite 
correlacionar as diferenças na projeção futura com as discrepâncias entre projeções e resultados de 2000; 

3. Se tomarmos a amostra como representativa da situação das áreas de mananciais, a diferença envolvida é 
da ordem de 4,3%. 

Ressalva-se que a demografia em si já é uma disciplina cercada de incertezas, quando se trata de perscrutar o 
futuro. Mais ainda, quando se ensaia uma previsão de como se dará a distribuição espacial de uma população.  

Tabela 2.4.3 - Comparativo entre Projeções PITU e SEADE para a População de Municípios Selecionados  
do Alto Tietê (2000-2015) 

MUNICÍPIO 
2000 2010 2015 

Nº hab % Nº hab % Nº hab 
Biritiba Mirim      
Projeções PITU/PBAT 24.567  38.407   
Censo 2000/Projeções SEADE 24.579  33.652  38.815 
variação B/A 12 0,05% -4.755 -12,38%  
Salesópolis      
Projeções PITU/PBAT 14.330  16.923   
Censo 2000/Projeções SEADE 14.326  17.813  19.614 
variação B/A -4 -0,03% 890 5,26%  
Embu      
Projeções PITU/PBAT 206.781  232.474   
Censo 2000/Projeções SEADE 207.103  269.066  296.791 
variação B/A 322 0,16% 36.592 15,74%  
Embu-Guaçu      
Projeções PITU/PBAT 56.709  109.890   
Censo 2000/Projeções SEADE 56.671  86.935 -20,89% 103.224 
variação B/A -38 -0,07% -22.955   
Itapecerica da Serra      
Projeções PITU/PBAT 129.156  183.316   
Censo 2000/Projeções SEADE 129.180  198.092  232.724 
variação B/A 24 0,02% 14.776 8,06%  
Ribeirão Pires      
Projeções PITU/PBAT 104.336  121.368   
Censo 2000/Projeções SEADE 104.305  125.420  134.347 
variação B/A -31 -0,03% 4.052 3,34%  
Rio Grande da Serra      
Projeções PITU/PBAT 36.352  39.961   
Censo 2000/Projeções SEADE 37.015  45.055  48.805 
variação B/A 663 1,82% 5.094 12,75%  
População total destes municípios  573.179  776.033  874.320 
Variação Total B/A 948 0,17% 33.694 4,34%  
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Tabela 2.4.4 - Crescimento em Áreas de Mananciais: Municípios e Distritos situados Total ou Parcialmente na Bacia do Guarapiranga –  
População Total e Taxa Geométrica de Crescimento Anual 

Município Distrito  
População total   TGCA (%) 

1991 1996 2000   1991 - 1996 1996 - 2000 1991 - 2000 

São Paulo  

Cidade Ademar                230.794 233.588 243.372   0,24% 1,03% 0,59% 

Cidade Dutra                168.821 176.262 191.389   0,87% 2,08% 1,40% 

Grajaú                193.754 272.684 333.436   7,07% 5,16% 6,22% 

Jardim Ângela                178.373 221.424 245.805   4,42% 2,65% 3,63% 

Marsilac                5.992 7.416 8.404   4,36% 3,18% 3,83% 

Parelheiros                55.594 82.535 102.836   8,22% 5,65% 7,07% 
Pedreira                86.001 109.336 127.425   4,92% 3,90% 4,47% 

Socorro                43.194 38.375 39.097   -2,34% 0,47% -1,10% 

Sub-total - distritos em mananciais 962.523 1.141.620 1.291.764   3,47% 3,14% 3,32% 

Subtotal - distritos atingidos por obras 
do Programa Guarapiranga 584.142 708.745 809.727  3,94% 3,39% 3,69% 

São Paulo - População total do Município 9.646.185 9.839.066 10.434.252   0,40% 1,48% 0,88% 

                 

Embu 155.990 195.628 207.103  4,63% 1,44% 3,20% 

Embu-Guaçu 36.277 42.261 56.671  3,10% 7,61% 5,08% 

Itapecerica da Serra 85.550 110.196 129.180  5,19% 4,05% 4,69% 
              

Subtotal - outros municípios atingidos por obras do 
Programa Guarapiranga 277.817 348.085 392.954  4,61% 3,08% 3,93% 
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Tabela 2.4.5 - Distritos do Município de São Paulo situados Total ou Parcialmente na Bacia do Guarapiranga – Participação do Distrito no Total do Município,  
Crescimento Absoluto e Participação do Distrito no Crescimento Total da População do Município 

Município Distrito 
Participação no total (%)  Crescimento absoluto  Participação no crescimento total 

1991 1996 2000  1991 - 
1996 

1996-
2000 

1991 - 
2000  1991 - 

1996 
1991 - 
2000 

1996-2000 / 
1991-2000 

São Paulo - 
distritos em 
mananciais 

Cidade Ademar                2,39% 2,37% 2,33%  2.794  9.784  12.578   1,45% 1,60% 77,79% 
Cidade Dutra                1,75% 1,79% 1,83%  7.441  15.127  22.568   3,86% 2,86% 67,03% 
Grajaú                2,01% 2,77% 3,20%  78.930  60.752  139.682   40,92% 17,72% 43,49% 
Jardim Ângela                1,85% 2,25% 2,36%  43.051  24.381  67.432   22,32% 8,56% 36,16% 
Marsilac                0,062% 0,075% 0,081%  1.424  988  2.412   0,74% 0,31% 40,96% 
Parelheiros                0,58% 0,84% 0,99%  26.941  20.301  47.242   13,97% 5,99% 42,97% 
Pedreira                0,89% 1,11% 1,22%  23.335  18.089  41.424   12,10% 5,26% 43,67% 
Socorro                0,45% 0,39% 0,37%  (4.819) 722  (4.097)  -2,50% -0,52% -17,62% 
Sub-total - distritos em mananciais 9,98% 11,60% 12,38%  179.097  150.144  329.241   92,85% 41,78% 45,60% 
Subtotal - distritos atingidos por 
obras do Programa Guarapiranga 6,06% 7,20% 7,76%  124.603  100.982  225.585   64,60% 28,63% 44,76% 

São Paulo - Município 100,00% 100,00% 100,00%  192.881  595.186  788.067   100,00% 100,00% 75,52% 

Tabela 2.4.6 - Outros Municípios situados Total ou Parcialmente na Bacia do Guarapiranga – Participação do Distrito no Total do Município,  
Crescimento Absoluto e Participação do Distrito no Crescimento Total da População do Município 

Município 
Participação no total (%)   Crescimento absoluto  Participação no crescimento total 

1991 1996 2000 
 

1991 -  
1996 

1996- 
2000 

1991 -  
2000  

1991 -  
1996 

1991 - 
2000 

1996-2000 / 
1991-2000 

Embu 1,62% 1,99% 1,98%  39.638 11.475 51.113  20,55% 6,49% 22,45% 

Embu-Guaçu 0,38% 0,43% 0,54%  5.984 14.410 20.394  3,10% 2,59% 70,66% 

Itapecerica da Serra 0,89% 1,12% 1,24%  24.646 18.984 43.630  12,78% 5,54% 43,51% 

Subtotal - outros municípios atingidos por obras 
do Programa Guarapiranga 2,88% 3,54% 3,77%  70.268 44.869 115.137  36,43% 14,61% 38,97% 
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Tabela 2.4.7 - Municípios Inteiramente Contidos em APRMs – Billings e Cabeceiras 

Município 
População total   TGCA (%) 

1991 1996 2000   1991 - 
1996 

1996 - 
2000 

1991 - 
2000 

Biritiba Mirim 17.833 20.083 24.579   2,40% 5,18% 3,63% 

Salesópolis 11.359 13.276 14.326   3,17% 1,92% 2,61% 

Ribeirão Pires 85.085 97.550 104.305   2,77% 1,69% 2,29% 

Rio Grande da Serra 29.901 34.736 37.015   3,04% 1,60% 2,40% 

2.4.2 VARIÁVEIS ECONÔMICAS 

Por “superação dos entraves da economia brasileira”, entendia-se, na descrição de cenário do PITU, uma 
mudança no modo de regulação da economia brasileira, a redefinição de sua inserção internacional de forma 
a viabilizar um novo regime de acumulação, apoiado no desenvolvimento do mercado interno e no aumento 
da produtividade do trabalho. Desde a formulação do PITU e da adoção de seus cenários pelo Plano da Bacia 
do Alto Tietê (FUSP, 2002), pouco se avançou nesse sentido. Ao contrário, o que se vê é ainda um processo de 
concentração de renda via mecanismos da dívida pública e um grande fortalecimento do País como 
exportador de commodities – ou seja, o aprofundamento do modelo anterior.  

Ainda que se possa caracterizar a situação como “mais do mesmo”, a economia nacional beneficia-se de uma 
conjuntura externa favorável, com elevada liquidez e alta dos preços das commodities exportadas pelo País, e 
pela persistência em políticas de estabilização inflacionária e de austeridade fiscal. Por um lado, fortalecem-se 
as contas externas e as finanças públicas, havendo uma tendência a se superarem constrangimentos de curto 
prazo em relação ao balanço de pagamentos e à situação fiscal. Por outro, a valorização cambial crônica 
decorrente tanto das elevadas receitas de exportação quanto da política de juros reais altos utilizada na 
estabilização inflacionária, implica em dificuldades para as indústrias tradicionais, cuja competitividade tende 
a ser comprometida pelo fortalecimento das importações. O quadro de relativa recuperação econômica vem 
permitindo, a partir de meados de 2006, uma retomada mais consistente e – espera-se – duradoura da 
geração de empregos e mesmo dos ganhos reais de salário. 

A recuperação do mercado interno, que resulta do impulso exportador e da retomada do crescimento, 
tenderá ainda a beneficiar a atividade industrial remanescente na metrópole, apesar do esperado 
crescimento das importações, barateadas pelo câmbio sobrevalorizado. 

A distribuição espacial dos ônus e benefícios da nova situação econômica é um fator relevante para se 
entender o que ocorre na RMSP. O desenvolvimento baseado em exportação de commodities fortalece 
regiões produtoras – agrícolas e mineradoras – distantes da maior parte dos grandes centros metropolitanos, 
e seus efeitos sobre o câmbio tendem a afetar negativamente, pelo menos no curto prazo, setores industriais 
tradicionais, localizados nas regiões metropolitanas. De outro lado, as políticas compensatórias que marcaram 
o primeiro Governo Lula concentraram-se nas regiões mais pobres do País, sendo pouco significativo seu 
impacto sobre as metrópoles do Sudeste. 

Permanece, nesse novo ambiente, a tendência de desconcentração econômica que tem feito com que a RMSP 
perca participação no PIB nacional e no estadual, como se depreende da Tabela 2.4.8. Em quatro anos, a 
participação do PIB da RMSP no total do País cai quase três pontos percentuais e a queda em relação ao PIB 
do Estado de São Paulo é ainda maior, de quase quatro pontos. 
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Tabela 2.4.8 - Evolução Recente do PIB da RMSP, Estado de São Paulo e Brasil 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Participação do PIB da RMSP no PIB nacional 18,6% 18,2% 17,7% 16,5% 15,7% 

Participação do PIB da RMSP no PIB estadual 53,18% 53,96% 52,96% 50,72% 49,38% 

Part. do PIB do Estado de SP no PIB nacional 34,9% 33,7% 33,4% 32,6% 31,8% 
Fonte: IBGE, através de www.ipeadata.gov.br 

Observa-se, ainda, crescimento moderado do PIB industrial da RMSP, em níveis similares e até ligeiramente 
superiores aos da economia regional como um todo, evidenciando que o processo de mudança de localização 
de indústrias para fora da região teria sido compensado, no período de que tratam os dados, por um aumento 
da produção por parte das indústrias remanescentes e/ou pela implantação de novos estabelecimentos 
industriais.  

A leitura dos dados desagregados por município sugere que, ao lado da redução da atividade industrial em 
municípios como São Paulo e Suzano e da manutenção e mesmo fortalecimento de áreas industriais no ABC, 
Osasco e Guarulhos, verifica-se o aumento da atividade industrial em outros municípios da região, 
anteriormente pouco industrializados. Isso poderia indicar que o processo de descentralização industrial 
tende a beneficiar bastante os municípios da própria RMSP. 

Tabela 2.4.9 - Produto Interno Bruto (PIB) Metropolitano Total e Industrial (em R$ mil de 2004) * 

 
Ano 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

PIB industrial RMSP 103.896,42 112.522,10 113.277,81 106.644,98 111.790,70 116.868,27 

PIB total RMSP 286.298,06 266.009,70 276.368,97 266.515,63 270.675,16 275.127,26 

PIB industrial / PIB total 36,29% 39,30% 39,57% 37,25% 39,05% 40,82% 
* Somatória dos PIBs municipais nominais (cf. http://www.seade.gov.br), atualizados para 2004 pelo INPC 

Tabela 2.4.10 - Variação do PIB Metropolitano Total e Industrial – 2000-2004 

Variação do PIB da RMSP 
Ano Variação 2000-2004 

2001 2002 2003 2004 Total média anual 

PIB total 3,89% -3,57% 1,56% 1,64% 3,43% 0,85% 

PIB industrial 0,67% -5,86% 4,83% 4,54% 3,86% 0,95% 

PIB Nacional (comparação) * 1,31% 1,93% 0,54% 4,92% 8,94% 2,16% 
* Para efeitos de comparação, tomou-se o valor do PIB Nacional para cada ano calculado segundo a metodologia antiga (SCN 1985),  

porque é esta a metodologia utilizada pelo IBGE no cálculo dos PIBs municipais, cuja somatória resultou no PIB da RMSP. 

Tabela 2.4.11 - Evolução do PIB per capita da RMSP 

 
Ano 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

PIB total RMSP (1) 286.298,06 266.009,70 276.368,97 266.515,63 270.675,16 275.127,26 

População RMSP (2) 17.420.663 17.749.404 18.128.070 18.390.777 18.628.444 19.127.370 

PIB per capita RMSP 16.434,40 14.986,97 15.245,36 14.491,81 14.530,21 14.383,96 
(1) em R$ milhões de 2004, conforme Tabela anterior; 
(2) Censo 2000 e Projeções SEADE. 

Os números acima (Tabela 2.4.11), a respeito dos quais cabem ressalvas, indicam taxas de crescimento total 
anual abaixo das médias nacional e estadual. 
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Figura 2.4.1 - Evolução do PIB per capita da RMSP 

Os dados sugerem que haveria uma situação de grave estagnação econômica, uma versão piorada do terceiro 
cenário – o tendencial – traçado pelo PITU. Um quadro que não condiz muito com o observado no período. 
Um conjunto de ressalvas deve ser feito aos dados de PIB total e industrial dos municípios. Como se pode ver 
nas Tabelas completas, apresentadas ao final deste item, há uma variação anual grande nos valores, que pode 
indicar imprecisão nos dados de origem. A maior questão, porém, tem relação com as recentes mudanças na 
metodologia de cálculo do PIB promovidas pelo IBGE.  

Na motivação inicial das mudanças, estava presente a compreensão de que certas atividades econômicas – 
muitas delas associadas ao terciário avançado e à operação de serviços centrais às redes urbanas – estavam 
deixando de ser captadas pelas pesquisas. Na medida em que os dados de PIB municipal disponíveis, aqui 
utilizados, ainda estão calculados nas bases antigas, há com certeza subestimação da atividade econômica 
metropolitana. Isso é facilmente demonstrado pelos dados de emprego e renda. Uma situação de queda do 
PIB per capita, em um ambiente muito competitivo, que favorece aumento constante de produtividade, 
produziria taxas elevadas de desemprego, fato que não se verificou. 

A Tabela 2.4.12 mostra, ao contrário, taxas de desemprego total e aberto com tendência à estabilidade, 
embora em torno de valores altos, até 2003, com declínio a partir de então. Isso significa uma geração de 
empregos pelo menos suficiente para fazer frente ao crescimento populacional, no primeiro período citado, e 
maior no período subsequente. 

Tabela 2.4.12 - Taxa de Desemprego Média – RMSP - (%) 

Ano Total Aberto 
Oculto 

total precário desalento 
1999 19,3 12,1 7,2 5,1 2,1 
2000 17,7 11,0 6,7 4,6 2,0 
2001 17,5 11,2 6,3 4,6 1,7 
2002 19,0 12,1 6,9 4,9 2,0 
2003 19,9 12,7 7,2 5,1 2,1 
2004 18,8 11,8 7,1 5,1 1,9 
2005 17,0 10,6 6,5 4,9 1,6 
2006 15,9 10,4 5,5 4,1 1,5 
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O rendimento médio do trabalhador veio em ritmo declinante em todo o período, destacando-se a mudança 
de perfil dos ocupados não-assalariados. Entre 1995 e 2006, o rendimento médio dos ocupados como um 
todo caiu em quase 40%, enquanto que o dos assalariados reduziu-se em cerca de 1/3. Além disso, no início 
da série apresentada, o salário médio do total dos ocupados é maior que o do total dos assalariados, 
indicando que a fração de ocupados não-assalariados tem salário maior que a fração assalariada. O ano de 
1998 marca a inversão dessa situação, sinalizando uma mudança no perfil do trabalhador não-assalariado, 
com o aumento do número de trabalhadores de baixa renda encontrados nessa situação.  

Dados preliminares de 2007 sugerem que essa queda se deteve, havendo possibilidade de aumento do salário 
real daqui para frente, a depender do desempenho do conjunto da economia. 
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Figura 2.4.2 - Rendimento Real Médio do Trabalho Principal 
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Tabela 2.4.13 - Rendimento Real Médio do Trabalho Principal – RMSP 

 
ocupados assalariados 

R$ índice R$ índice 

1995 1.851,41 100,00 1.769,33 100,00 

1996 1.721,11 92,96 1.667,47 94,24 

1997 1.678,92 90,68 1.672,72 94,54 

1998 1.565,76 84,57 1.577,91 89,18 

1999 1.533,31 82,82 1.566,98 88,56 

2000 1.412,74 76,31 1.444,17 81,62 

2001 1.309,24 70,72 1.357,58 76,73 

2002 1.197,69 64,69 1.249,01 70,59 

2003 1.153,43 62,30 .225,01 69,24 

2004 1.132,81 61,19 1.205,65 68,14 

2005 1.123,87 60,70 1.198,02 67,71 

2006 1.120,42 60,52 1.181,87 66,80 

Os dados da distribuição de renda desagregados por município disponíveis não abrangem esse período, visto 
que correspondem apenas aos anos de Censo IBGE (Tabela 2.4.14). No período intercensitário 1991-2000, 
houve leve aumento da desigualdade, medida pelo índice de GINI.  

O índice de Gini mede o grau de desigualdade segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, 
quando não há desigualdade, a 1, quando a desigualdade é máxima. 

Tabela 2.4.14 - Municípios da RMSP – Desigualdade de Renda - Índice de Gini 

Município 1991 2000  Município 1991 2000 
Arujá 0,586 0,582  Mairiporã 0,607 0,641 
Barueri 0,601 0,690  Mauá 0,429 0,490 
Biritiba-Mirim 0,516 0,533  Mogi das Cruzes 0,545 0,579 
Caieiras 0,439 0,517  Osasco 0,472 0,522 
Cajamar 0,577 0,579  Pirapora do Bom Jesus 0,473 0,553 
Carapicuíba 0,430 0,481  Poá 0,447 0,517 
Cotia 0,571 0,616  Ribeirão Pires 0,472 0,518 
Diadema 0,428 0,485  Rio Grande da Serra 0,422 0,465 
Embu 0,510 0,484  Salesópolis 0,513 0,554 
Embu-Guaçu 0,474 0,526  Santa Isabel 0,465 0,533 
Ferraz de Vasconcelos 0,465 0,486  Santana de Parnaíba 0,718 0,733 
Francisco Morato 0,446 0,482  Santo André 0,480 0,534 
Franco da Rocha 0,439 0,492  São Bernardo do Campo 0,507 0,558 
Guararema 0,553 0,605  São Caetano do Sul 0,479 0,502 
Guarulhos 0,487 0,548  São Lourenço da Serra 0,494 0,581 
Itapecerica da Serra 0,576 0,556  São Paulo 0,563 0,618 
Itapevi 0,466 0,513  Suzano 0,506 0,568 
Itaquaquecetuba 0,430 0,497  Taboão da Serra 0,454 0,535 
Jandira 0,413 0,515  Vargem Grande Paulista 0,510 0,524 
Juquitiba 0,508 0,512     
       

Estado de São Paulo 0,555 0,592 
Brasil 0,634 0,645 
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O que tende a se fortalecer dentro da Região Metropolitana de São Paulo é um centro de atividades do 
terciário avançado, que polariza toda uma região na qual o agronegócio está em franco desenvolvimento e se 
beneficia ainda da melhora geral do ambiente econômico.  

A participação grande e crescente da indústria na formação do PIB regional – que teria alcançado mais de 40% 
em 2004 – surpreende o leitor acostumado às caracterizações de São Paulo como uma metrópole pós-
industrial. Mesmo com as considerações que fizemos, quanto à possível subestimação dos números do 
terciário avançado em São Paulo, pode-se afirmar que a realidade econômica da RMSP aponta para a 
coexistência entre atividades industriais e terciárias avançadas, mais que para a substituição de umas pela 
outras. O que é certo é que há mudanças na localização de indústrias, que saem do Município de São Paulo, 
ao mesmo tempo em que o uso industrial continua a crescer em outros municípios da RMSP. 

Concretiza-se, portanto, uma situação intermediária entre a realização do segundo e do terceiro cenário 
descritos no Plano de Bacia do Alto Tietê (FUSP, 2002), com a manutenção do modelo econômico, 
crescimento econômico baixo, porém superando a estagnação, sem ter-se realizado o movimento de lenta 
redistribuição de renda (0,5% ao ano em favor dos segmentos de menor renda) desenhado no segundo 
cenário. 

Tendências muito recentes sugeririam a possibilidade de recuperação mais significativa da atividade 
econômica, bem como de crescimento moderado da renda dos assalariados.  

Do ponto de vista do crescimento urbano, essa situação comporta riscos significativos. Os baixos salários 
tiveram e têm um papel estrutural na formação e continuidade do modelo de segregação centro-perifieria 
que se estabeleceu na Metrópole paulistana. Em poucas palavras, pode-se dizer que, se o custo de moradia 
adquirida no mercado formal não faz parte do salário de cerca de metade da população metropolitana, a 
única solução que permanece existindo é a moradia informal (ou a restrita produção habitacional pública). 
Mesmo um crescimento moderado da renda dos assalariados poderia significar uma retomada do padrão de 
provisão de moradia baseado no binômio loteamento clandestino-autoconstrução, extremamente agressivo 
do ponto de vista ambiental, pressionando áreas frágeis e de mananciais a Norte, Sul e Leste. 

Permanecem, portanto, ainda que em situação de menor crescimento demográfico, as condições que 
geraram o modelo urbano que se quer superar – que é necessário superar, do ponto de vista da preservação e 
recuperação dos recursos hídricos. É bom lembrar o que significa “menor crescimento demográfico” na RMSP. 
Se crescermos “uma Guarulhos” a cada cinco anos, a metade pobre da população, demandatária de moradia 
informal, será “uma Guarulhos” a cada dez anos. 

Esta constatação nos remete diretamente aos desafios que se colocam para as políticas públicas habitacional, 
de provisão de infraestrutura e de controle do uso e ocupação do solo. 

2.4.3 TENDÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO URBANÍSTICA 

Finalmente, dentro do cenário adotado pelo PITU, deve-se mencionar o pressuposto de que seriam 
desenvolvidas políticas urbanas ativas de ordenamento do solo. É de se mencionar que o quadro dessas 
políticas, na ocasião da elaboração dos cenários, era de relativo imobilismo, tornando a adoção desse 
pressuposto uma opção bastante ousada. No entanto, a edição do Estatuto da Cidade, em julho de 2001, 
trouxe novos elementos para o quadro. Desde a edição do Plano de Bacia do Alto Tietê (FUSP, 2002), os 
municípios da Bacia do Alto Tietê aprovaram novos Planos Diretores ou adaptaram os existentes, em função 
das exigências do Estatuto da Cidade, que estabelecia prazo para essa providência, expirado em outubro de 
2006. 

Os municípios de maior porte – São Paulo, Osasco, Guarulhos, Santo André e São Bernardo e Diadema – ao 
lado de outros como Embu e a pioneira Diadema, estabeleceram instrumentos de regularização fundiária, 
direcionamento da produção de mercado e promoção da moradia social dentro de seus planos, o que fornece 
uma base para mudanças das práticas de produção da cidade, em especial da parcela ocupada pela baixa 
renda.  
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A partir dos planos, devem ser regulamentados, por leis e decretos, diferentes dispositivos relativos a imóveis 
ociosos, solo criado e regularização fundiária, para que esses instrumentos possam surtir efeitos.  

Avançou também a regulamentação das Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs), prevista 
na Lei Estadual nº 9.866/97. Já estão em vigor a Lei Específica da APRM do Guarapiranga e respectivo decreto 
de regulamentação. Uma minuta de Lei da APRM Billings já circula pelos órgãos governamentais, após 
exaustivo processo de discussão no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e do Subcomitê Billings-
Tamanduateí.  

A partir desses regulamentos de interesse regional, será possível, mediante a adequação da legislação 
urbanística aplicável às áreas de mananciais, que os municípios afetados pela LPM retomem o papel de 
reguladores do desenvolvimento urbano em seus territórios. 

Em função da novidade dos instrumentos, há sérias dificuldades, tanto dentro como fora das áreas de 
mananciais, na sua regulamentação e efetiva implementação. Sendo matéria nova, há ainda um processo de 
aprendizado quanto à adequação desses instrumentos à realidade. Por exemplo, desde a instituição das ZEIS 
no Município de São Paulo, apenas nove empreendimentos de HIS da iniciativa privada foram aprovados e, 
por esta razão, estão sendo propostas, na revisão do Plano Diretor, ampliações dos incentivos a esses 
empreendimentos. Caso mesmo essas ampliações seja insuficientes, será necessária uma política pública mais 
incisiva, seja de aquisição direta de terrenos, seja de subsídios a empreendimentos. 

Finalmente, é de se ressaltar que mesmo um instrumento urbanístico plenamente regulamentado e 
implementado surtirá efeito sobre a produção nova, não afetando o ambiente construído já existente, que 
apenas poderá ser objeto de intervenções corretivas, como as delineadas nos processos de regularização 
fundiária. 

Por tudo isso, é necessário repetir que a presença do instrumento em lei não é suficiente para que haja uma 
mudança dessas práticas e que temos, em nosso País, uma longa tradição de planos que se tornaram letra 
morta. A situação requer esforços no sentido de que saiam rapidamente do papel regulamentos necessários 
para por em prática as novas políticas, já que as cidades não param para esperar e que a reprodução do status 
quo ante traz severos riscos para as cidades, o meio ambiente e as águas. Nesse sentido, deve-se levar em 
conta que vem havendo crescente mobilização, seja pelo lado dos movimentos de moradia, seja pelo lado dos 
ambientalistas, no sentido de que sejam implementadas de fato novas práticas de produção da Cidade. 

 

2.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A Figura 2.5.1 apresenta o uso do solo na bacia do Alto Tietê baseado nos levantamentos e informações 
produzidas pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa) no âmbito do Projeto Mapa 
do Uso e Ocupação do Solo da RMSP. 

Historicamente, a Emplasa produziu mapas de uso e ocupação do solo para os anos de 1974, 1977, 1980, 
1987 e 1994 e, recentemente, em formato digital, para o ano de 2002, principalmente por meio da 
interpretação de imagens do satélite Ikonos. 

A geração do mapeamento em meio digital, base para a elaboração do Atlas da Emplasa, foi um trabalho 
realizado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, contando também com o apoio de 
órgãos estaduais e prefeituras municipais. O Termo de Referência para execução do Mapeamento do Uso e 
Ocupação do Solo da RMSP foi elaborado por um Grupo de Trabalho criado pela Câmara Técnica de 
Planejamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

Ao se considerar a finalidade, as fontes de informação e os recursos disponíveis para a execução do 
mapeamento, definiu-se que a escala de 1:25.000 seria a mais adequada, sendo estabelecida a seguinte 
legenda de classificação: 
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• Área urbanizada: Áreas arruadas e efetivamente ocupadas por usos residencial, comercial e de serviços, 
caracterizadas por ruas e edificações. Foram mapeados como área urbanizada as quadras parcial e 
completamente ocupadas, condomínios de prédios construídos e em construção, garagens de ônibus, 
supermercados, postos de gasolina, shopping centers, etc. 

• Favela: Conjunto de unidades habitacionais e sub-habitacionais (barracos, casas de madeira ou alvenaria), 
sem identificação de lotes, dispostas, via de regra, de forma desordenada e densa. O sistema viário é 
constituído por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular. As favelas que passaram por 
processo de urbanização foram incluídas como área urbanizada. 

• Indústria: Edificações ou aglomerados de instalações caracterizados pela presença de grandes edificações 
e pátios de estacionamento localizados dentro ou fora de área urbanizada, especialmente ao longo de 
grandes eixos viários. Também foram mapeadas como indústria as olarias. 

• Equipamento urbano: Área ocupada por estabelecimentos, espaços ou instalações destinados à 
educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administração pública, além de outras 
atividades que tenham ligação direta, funcional ou espacial com uso residencial. A vegetação foi 
identificada conforme o tipo, não sendo quantificada como área na classe Equipamento Urbano. 

• Aterro sanitário: Área de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através do confinamento 
em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas específicas, de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os impactos ambientais. 

• Lixão: Áreas de depósitos de resíduos sólidos a céu aberto, sem nenhum tratamento. 

• Reservatório de retenção: Reservatório de controle de cheias com saídas não reguláveis. 

• Chácara: Chácaras isoladas e loteamentos de chácaras de lazer ou de uso residencial e sedes de sítios que 
se encontram, notadamente, ao longo das estradas vicinais. Formam um conjunto de propriedades 
menores, com certa regularidade no terreno, e são identificadas pela presença de pomares, hortas, solo 
preparado para plantio, lagoas, bosques, quadras de esportes, piscinas etc. As áreas de horta e pomar 
foram englobadas nesta categoria quando apresentavam características de produção de subsistência.  

• Loteamento desocupado: Áreas arruadas com até 10% de ocupação, podendo estar localizadas dentro de 
área urbanizada, na periferia ou isoladas. É caracterizado necessariamente por um conjunto de 
arruamentos, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo ou sem cobertura vegetal. 

• Rodovia: Áreas de rodovias com faixa de domínio de largura superior a 25m. 

• Mineração: Áreas de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas e edificações) que 
sofrem ou sofreram efeito dessa atividade, sendo na RMSP realizada a céu aberto para praticamente 
todos os minérios explorados. Caracteriza-se pela remoção da cobertura vegetal e corte de relevo. Foram 
incluídas nesta classe áreas de mineração desativadas que ainda apresentam características de área de 
exploração mineral. 

• Movimento de terra: Áreas que sofreram terraplenagem, apresentando solo exposto pela remoção da 
cobertura vegetal e movimentação de solo. 

• Hortifrutigranjeiro: Áreas de cultura perene ou anual, horticultura, granja e piscicultura, definidas a 
seguir: 

o Culturas: Áreas ocupadas por espécies frutíferas (árvores ou arbustos) e culturas como arroz, trigo, 
milho, forrageiras, cana-de-açúcar, etc. 

o Horticultura: Áreas de cultivo intensivo de hortaliças e flores, plantadas continuamente nos mesmos 
terrenos. 

o Granjas: Instalações para criação de aves e produção de ovos. 
o Piscicultura/Pesqueiro: Instalações para criação de peixes. 

• Reflorestamento: Formações arbóreas e homogêneas, cultivadas pelo homem com fim basicamente 
econômico, havendo, na RMSP, predominância do eucalipto e pinus. 
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Figura 2.5.1 - Uso do Solo na Bacia do Alto Tietê 
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• Solo exposto: Solo preparado para cultivo e áreas que se encontram sem cobertura vegetal, devido à 
ação de processos erosivos. 

• Mata: Vegetação constituída por árvores de porte superior a 5 metros, cujas copas se toquem (no tipo 
mais denso) ou propiciem uma cobertura de pelo menos 40% (nos tipos mais abertos). No caso de 
formações secundárias, não completamente evoluídas, o porte das árvores pode ser inferior a 5 metros, 
tendo estes elementos, porém, apenas um tronco (árvores e não arbustos ). 

• Capoeira: Vegetação secundária que sucede à derrubada das florestas, constituída sobretudo por 
indivíduos lenhosos de segundo crescimento, na maioria, da floresta anterior, e por espécies espontâneas 
que invadem as áreas devastadas, apresentando porte desde arbustivo até arbóreo, porém com árvores 
finas e compactamente dispostas. 

• Campo: Vegetação caracterizada, principalmente, pela presença de gramíneas, cuja altura, geralmente de 
10 a 15cm, aproximadamente, constituindo uma cobertura que pode ser quase contínua ou se apresentar 
sob a forma de tufos, deixando, nesse caso, alguns trechos de solo a descoberto. Espaçadamente podem 
ocorrer pequenos subarbustos e raramente arbustos. Áreas de pastagens são incluídas nesta classe. 

• Vegetação de várzea: Vegetação de composição variável que sofre influência dos rios, estando sujeita a 
inundações periódicas, na época das chuvas. As vegetações arbóreas localizadas nas áreas de várzea 
foram classificadas como Mata e Capoeira. 

• Outro uso: Áreas que não se enquadram nos padrões acima definidos, tais como: comércio e serviço ao 
longo das estradas ou isolados (Ex.: restaurante, posto de gasolina, revenda de automóvel, motel, hotel, 
haras, sede de cooperativa, estação experimental, etc.). Foram também incluídos os movimentos de terra, 
com construções em andamento sem identificação de uso, localizados dentro ou fora da área urbanizada. 

2.5.1 USO URBANO 

O Uso urbano é constituído pelas classes Área Urbanizada, Favela, Loteamento desocupado, Chácara, 
Indústria, Rodovia, Equipamento Urbano, Reservatório de retenção, Aterro sanitário, Lixão e Movimento de 
Terra. Representa 27,79% (2.208,90km2) da área total da RMSP (7.947,17km2). 

Uma grande área conurbada dessa mancha estende-se por 80km no sentido oeste/leste – de Carapicuíba a 
Mogi das Cruzes – e por aproximadamente 40km no sentido norte/sul – de Perus a Grajaú, no Município de 
São Paulo. Abrange, de forma contínua, áreas de 18 municípios, São Paulo ao centro, Diadema, Santo André, 
São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Mauá a sudeste; Ferraz de Vasconcelos, Poá e 
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano a leste; Guarulhos a nordeste; Osasco, Barueri, Carapicuíba, 
Jandira e Itapevi a oeste; e Taboão da Serra a sudoeste. 

Além destes municípios, totalmente abrangidos ou parcialmente ocupados pela grande área conurbada, 
Francisco Morato e Franco da Rocha estão conurbados entre si e separados de Caieiras por um interstício de 
reflorestamento da Companhia Melhoramentos de São Paulo. 

Há ainda os municípios localizados ao longo dos eixos de circulação rodoviários e ferroviários, como Ribeirão 
Pires (Ferrovia CPTM e Av. Cap. João Ramalho), Itapecerica da Serra e Embu (Rodovia Régis Bittencourt), 
Santana de Parnaíba (Rodovia Castelo Branco e Estrada dos Romeiros) e Arujá (Rodovia Presidente Dutra), 
cujas sedes ainda não se caracterizam como conurbadas. 

Ocorrem também nos municípios mais periféricos manchas urbanas relativamente pequenas e descontínuas, 
sendo o caso de São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Cotia, Vargem Grande Paulista, Pirapora do Bom Jesus, 
Cajamar, Mairiporã, Salesópolis, Biritiba-Mirim e Rio Grande da Serra. As chácaras representam uma categoria 
de uso da mancha urbana com maior probabilidade de serem transformadas em áreas urbanizadas. Estas 
aparecem distribuídas por toda a periferia da Região Metropolitana, no entorno e em interstícios da grande 
área conurbada. Estão presentes em quase todos os municípios e são frequentes também em áreas sob 
legislação de preservação, como a Área de Proteção aos Mananciais (APM), com exceção de São Caetano do 
Sul, único município da RMSP que se encontra totalmente urbanizado. 
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2.5.2 VEGETAÇÃO 

As classes de uso que compõem a cobertura vegetal representam 56,59% da RMSP, assim distribuídas: 

• Mata: Esta classe destaca-se por sua importância ambiental, inclusive quanto à paisagem, ocupando 
34,27% (2.723,33km2) da área total da RMSP. Desenvolve-se em uma faixa descontínua, acompanhando o 
reverso imediato da escarpa da Serra do Mar e a sua maior extensão ocorre na porção extremo-
meridional dos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Salesópolis e Biritiba-
Mirim. Como conjuntos ainda significativos, por usa amplitude, citam-se as matas do Planalto de Caucaia, 
no município de Cotia, a oeste da Região Metropolitana, e da Serra da Cantareira, ao norte dos municípios 
de São Paulo e Guarulhos. 

• Capoeira: Distribuída descontinuamente em todos os municípios, esta classe representa 7,51% da RMSP, 
ocorrendo com frequência nas adjacências das áreas de mata, as quais podem vir a recompor o padrão de 
mata, dependendo de seus estágios e da garantia das condições de regeneração. 

• Campo: As áreas desta classe também merecem destaque pelas suas dimensões totais na RMSP (13,20% 
ou 1.049, 42km2), concentradas a leste/nordeste, mormente nos municípios de Guararema e Salesópolis. 

• Vegetação de várzea: Os seus 126,80km2 (1,59%) estão distribuídos ao longo dos principais cursos d´água, 
destacando-se os Rios Tietê e Embu-Guaçu. 

2.5.3 USO NÃO URBANO 

Dentre os usos agrícolas, consideram-se os espaços de uso por hortifrutiganjeiros ocupando uma área de 
243,13km2 (3,05%). A maior concentração ocorre na sub-bacia Tietê-Cabeceiras, que corresponde às mais 
importantes áreas de produção de frutas, legumes e verduras de toda a RMSP. Destacam-se como produtores 
hortifrutigranjeiros os municípios de Biritiba-Mirim, Suzano e Mogi das Cruzes, este último concentrando a 
maior parte dessas áreas. A hortifruticultura também se faz presente, com menor intensidade, na porção sul 
do Município de São Paulo (Parelheiros) e com maior presença no município de Cotia. 

As áreas de reflorestamento ocupam 8,63% (885,84km2) da RMSP, e têm especial representatividade nos 
quadrantes do extremo leste (Salesópolis, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Suzano), noroeste (Cajamar, 
Franco da Rocha, Pirapora do Bom Jesus e Caieiras) e oeste (Pirapora do Bom Jesus). As espécies 
predominantes são os eucaliptos e os Pinus elioti, ambas cultivadas com a finalidade de fornecimento de 
matéria prima para a produção de papel. 

Na Tabela 2.5.1 pode-se observar a correspondência de cada uso do solo e da cobertura vegetal na bacia. 

Tabela 2.5.1 - Tipo de Uso e Cobertura Vegetal da Bacia do Alto Tietê 

Tipo de uso/ 
Cobertura Área (km²) % na área total 

da bacia 
 Tipo de uso/ Cobertura Área (km²) % na área total 

da bacia 
Área urbanizada 1.187,20 20,56  Lixão 0,66 0,01 

Aterro sanitário 6,26 0,11  Loteamento desocupado 16,43 0,28 

Campo 623,06 10,79  Mata 1.611,53 27,90 

Capoeira 418,44 7,25  Mineração 26,05 0,45 

Chácara 347,52 6,02  Mov. terra / Solo exposto 57,57 1,00 

Equipamento urbano 131,57 2,28  Outro uso 2,26 0,04 

Espelho d'água 200,27 3,47  Reflorestamento 553,40 9,58 

Favela 60,65 1,05  Reservatório de retenção 1,22 0,02 

Hortifrutigranjeiro 196,92 3,41  Rodovia 38,60 0,67 

Indústria 188,86 3,27  Vegetação de várzea 106,63 1,85 

ÁREA TOTAL DA BACIA 5.775,11 100% 
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2.6 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A RMSP está localizada na porção sudeste do Estado de São Paulo e abrange 39 municípios. Destes, 33 são 
operados pela SABESP e 6 têm administração municipal. Do total de municípios, 35 integram a bacia do Alto 
Tietê que, por sua vez, corresponde à UGRHI 6 – Alto Tietê (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
do Alto Tietê).  

O território abrangido pela bacia hidrográfica do Alto Tietê é quase coincidente com o da RMSP: dos 
municípios metropolitanos, apenas não integram a bacia os de Guararema, Juquitiba, Santa Isabel e Vargem 
Grande Paulista. Embora as áreas destes sejam relativamente grandes, suas populações em conjunto 
correspondem a cerca de 0,5% do total metropolitano. Portanto, 99,5% da população da RMSP estão 
localizados na área da Bacia do Alto Tietê, o que na prática implica uma quase coincidência para fins de 
tendências demográficas, sociais e econômicas. 

A SABESP, principal operadora dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, gerencia 
seus sistemas focando, no primeiro caso, os setores de distribuição e centros de produção, e as sub-bacias de 
esgotamento sanitário, no caso dos sistemas de esgoto. 

2.6.1 INDICADORES OPERACIONAIS 

As informações apresentadas, individualizadas por município e agrupadas por região hidrográfica, foram 
obtidas através de consulta ao SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 2005. 

Foram levantados inicialmente dados relacionados com a cobertura do sistema de distribuição e aos 
consumos médios por economia e per capita. 

Tabela 2.6.1 - Indicadores Operacionais dos Sistemas de Abastecimento de Água dos Municípios da Bacia Alto Tietê 

Município Sub-Região Hidrográfica 

Índice de atendimento  
urbano de água  

% 

Consumo médio 
por economia  
m³/mês.econ 

Consumo médio  
per capita  
L/hab.dia 

I023 I053 I022 
Diadema Alto Tamanduateí/Billings 99,59 12,69 135,28 
Ribeirão Pires Alto Tamanduateí/Billings 78,30 12,56 137,87 
Rio Grande da Serra Alto Tamanduateí/Billings 71,44 11,64 122,96 
Santo André Alto Tamanduateí/Billings 100,00 13,17 167,71 
São Bernardo do Campo Alto Tamanduateí/Billings 90,17 14,59 160,09 
  Média 94,23 13,54 156,01 
Arujá Cabeceiras 93,60 14,12 144,48 
Biritiba-Mirim Cabeceiras 62,56 9,81 111,73 
Ferraz de Vasconcelos Cabeceiras 85,07 10,93 105,98 
Guarulhos Cabeceiras 91,09 12,89 122,75 
Itaquaquecetuba Cabeceiras 75,11 10,75 103,57 
Mogi das Cruzes Cabeceiras 100,00 12,77 118,77 
Poá Cabeceiras 95,17 11,43 114,97 
Salesópolis Cabeceiras 96,22 10,21 111,42 
Suzano Cabeceiras 81,78 11,39 114,78 
  Média 88,84 12,30 118,31 
Cotia Cotia - Guarapiranga 96,88 14,54 149,19 
Embu Cotia - Guarapiranga 81,31 11,43 117,41 
Embu-Guaçu Cotia - Guarapiranga 49,42 11,37 127,07 
Itapecerica da Serra Cotia - Guarapiranga 64,84 12,01 122,69 
São Lourenço da Serra Cotia - Guarapiranga 38,00 13,40 178,09 
  Média 77,32 12,55 130,40 
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Tabela 2.6.1 - Indicadores Operacionais dos Sistemas de Abastecimento de Água dos Municípios da Bacia Alto Tietê 
(continuação) 

Município Sub-Região Hidrográfica 

Índice de atendimento  
urbano de água  

% 

Consumo médio 
por economia  
m³/mês.econ 

Consumo médio  
per capita  
L/hab.dia 

I023 I053 I022 
Caieiras Juqueri-Cantareira 92,37 12,38 112,48 
Cajamar Juqueri-Cantareira 87,58 12,80 121,32 
Francisco Morato Juqueri-Cantareira 66,55 10,82 101,52 
Franco da Rocha Juqueri-Cantareira 94,87 13,50 119,38 
Mairiporã Juqueri-Cantareira 91,78 12,07 92,52 
  Média 83,49 12,27 109,81 
Mauá Penha-Pinheiros 97,40 11,95 118,07 
São Caetano do Sul Penha-Pinheiros 100,00 16,46 254,45 
São Paulo Penha-Pinheiros 100,00 14,46 168,78 
Taboão da Serra Penha-Pinheiros 100,00 12,86 125,56 
  Média 99,91 14,37 167,20 
Barueri Pinheiros-Pirapora 88,79 16,64 165,53 
Carapicuíba Pinheiros-Pirapora 88,88 12,58 124,34 
Itapevi Pinheiros-Pirapora 75,53 11,41 106,71 
Jandira Pinheiros-Pirapora 90,55 12,33 109,46 
Osasco Pinheiros-Pirapora 99,06 17,21 167,53 
Pirapora do Bom Jesus Pinheiros-Pirapora 67,30 11,17 130,73 
Santana de Parnaíba Pinheiros-Pirapora 78,68 20,16 212,38 
  Média 90,80 15,41 150,76 
Média da Bacia do Alto Tietê 95,78 14,02 156,18 
Nota - I023, I053, I022: para consulta da metodologia de avaliação adotada no SNIS-2005 

Observa-se, para o caso do acesso à rede de água, uma certa homogeneidade entre as sub-regiões 
hidrográficas à exceção de Cotia-Guarapiranga (77,32%) e, mais moderadamente, Juquerí-Cantareira 
(83,49%), onde o percentual de domicílios ligados à rede de água é inferior a 85% (Tabela 2.6.1 e Figura 2.6.1).  

A situação apresentou ligeira melhora na sub-região hidrográfica Juqueri-Cantareira quando comparado com 
os dados do Plano anterior, sem entretanto ultrapassar 85%. A sub-região Cotia-Guarapiranga que 
apresentava valor superior a 85%, segundo os dados atuais apresenta uma piora no atendimento (77,32%).  

A sub-região Cabeceiras que apresentava valor inferior a 85%, segundo os dados atuais mostra uma melhora 
no atendimento (88,84%). 

Pode-se observar as diversas faixas de consumo (valores médios) diagnosticadas nas seis regiões 
hidrográficas, destacando-se as diferenças mais significativas. Enquanto a bacia Juqueri-Cantareira apresenta 
consumo médio per capita de 109,81L/hab.dia, a bacia Penha-Pinheiros, onde encontra-se inserido o 
município de São Paulo, apresenta per capita de 167,20L/hab.dia, o que resulta num acréscimo de 52,3%.  

O menor valor foi observado em Mairiporã, com consumo médio per capita de 92,52L/hab.dia, embora 
diversos municípios mostrem valores ao redor de 100L/hab.dia. Admitindo um desvio de 20%, podem-se 
englobar mais quatorze municípios: Biritiba- Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano, Embu, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mauá, Itapevi e Jandira.  

Nas localidades de São Caetano do Sul e Santana de Parnaíba, os consumos médios atingem 254L/hab.dia e 
212L/hab.dia, respectivamente. 

A Tabela 2.6.2 mostra os municípios atingidos por paralisações no abastecimento de água e o número de 
economias afetadas. Nota-se que 50% dos 14 municípios que apresentam os menores consumos per capita, 
foram atingidos por paralisações em 2005. 
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Tabela 2.6.2 - Relação de Municípios Atingidos por Paralisações no Sistema de Abastecimento de Água 

Município Sub-Região Hidrográfica Sigla do  
Prestador 

Nº Total de Economias 
(ativas)  

Nº de Economias 
atingidas por 
paralisações  

A03 I72 

Diadema Alto Tamanduateí/Billings SANED 125.297 995 

Ribeirão Pires Alto Tamanduateí/Billings SABESP 30.744  

Rio Grande da Serra Alto Tamanduateí/Billings SABESP 9.620  

Santo André Alto Tamanduateí/Billings SEMASA 247.108 396 

São Bernardo do Campo Alto Tamanduateí/Billings SABESP 235.076 496 

Arujá Cabeceiras SABESP 20.403 4.248 

Biritiba-Mirim Cabeceiras SABESP 5.291  

Ferraz de Vasconcelos Cabeceiras SABESP 43.122  

Guarulhos Cabeceiras SAAE 331.970 899 

Itaquaquecetuba Cabeceiras SABESP 75.816  

Mogi das Cruzes Cabeceiras SEMAE 100.647  

Poá Cabeceiras SABESP 31.354 18.000 

Salesópolis Cabeceiras SABESP 3.170 518 

Suzano Cabeceiras SABESP 67.134 339 

Cotia Cotia - Guarapiranga SABESP 54.546 141 

Embu Cotia - Guarapiranga SABESP 61.280 20.437 

Embu-Guaçu Cotia - Guarapiranga SABESP 11.569 643 

Itapecerica da Serra Cotia - Guarapiranga SABESP 31.514 317 

São Lourenço da Serra Cotia - Guarapiranga SABESP 2.069 385 

Caieiras Juqueri-Cantareira SABESP 23.027  

Cajamar Juqueri-Cantareira SABESP 14.971  

Francisco Morato Juqueri-Cantareira SABESP 31.533 750 

Franco da Rocha Juqueri-Cantareira SABESP 29.179  

Mairiporã Juqueri-Cantareira SABESP 12.754 1.000 

Mauá Penha-Pinheiros SAMA/ECOSAMA 110.663  

São Caetano do Sul Penha-Pinheiros DAE 63.747 551 

Taboão da Serra Penha-Pinheiros SABESP 68.939 1.157 

São Paulo Penha-Pinheiros SABESP 3.837.509 231 

Barueri Pinheiros-Pirapora SABESP 71.711 6.875 

Carapicuíba Pinheiros-Pirapora SABESP 103.455 412 

Itapevi Pinheiros-Pirapora SABESP 42.837  

Jandira Pinheiros-Pirapora SABESP 27.609  

Osasco Pinheiros-Pirapora SABESP 215.232  

Pirapora do Bom Jesus Pinheiros-Pirapora SABESP 3.610  

Santana de Parnaíba Pinheiros-Pirapora SABESP 25.615 467 

Total Geral 6.170.121 59.257 
Nota – A03 e I72: para consulta da metodologia de avaliação adotada no SNIS-2005 
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A produção média per capita foi comparada com o consumo médio per capita, para efeito de estimativa de 
valores totais de perdas (real + aparente), conforme apresentado na Tabela 2.6.3 a seguir. 

A quantidade de ligações ativas e a população atendida utilizadas para cálculo do indicador L/ligação.dia 
(definido no Programa de Redução de Perdas da Diretoria Metropolitana da SABESP para o Sistema Integrado 
de Abastecimento da RMSP) foi obtida a partir do levantamento do SNIS-2005. 

Tabela 2.6.3 - Indicadores de Produção, Perdas e Consumo por Município e por Sub-Região Hidrográfica 

 Município 
Produção Média 

per capita 
(L/hab.dia) 

Perda Média 
per capita 
(L/hab.dia) 

Consumo Médio  
per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas Médias 
Totais 

(L/lig.dia) (%) 
Diadema 228,99 93,71 135,28 438,54 40,92 
Ribeirão Pires 291,56 153,69 137,87 547,06 52,71 
Rio Grande da Serra 201,29 78,33 122,96 294,88 38,91 
Santo André 243,06 75,36 167,71 318,81 31,00 
São Bernardo do Campo 421,31 261,22 160,09 1.228,63 62,00 
Alto Tamanduateí/Billings 308,20 152,18 156,01 674,95 49,38 
Arujá 263,93 119,45 144,48 433,54 45,26 
Biritiba-Mirim 193,56 81,83 111,73 251,31 42,28 
Ferraz de Vasconcelos 224,67 118,69 105,98 514,97 52,83 
Guarulhos 292,41 169,66 122,75 708,57 58,02 
Itaquaquecetuba 296,40 192,82 103,57 775,64 65,06 
Mogi das Cruzes 126,67 7,89 118,77 33,14 6,23 
Poá 281,77 166,80 114,97 647,32 59,20 
Salesópolis 183,10 71,68 111,42 228,83 39,15 
Suzano 289,05 174,27 114,78 661,14 60,29 
Cabeceiras 259,90 141,58 118,31 578,56 54,48 
Cotia 321,97 172,78 149,19 645,78 53,66 
Embu 246,12 128,71 117,41 523,29 52,30 
Embu-Guaçu 218,03 90,95 127,07 298,87 41,72 
Itapecerica da Serra 364,82 242,13 122,69 895,35 66,37 
São Lourenço da Serra 298,43 120,34 178,09 297,87 40,32 
Cotia-Guarapiranga 293,99 163,58 130,40 620,53 55,64 
Caieiras 215,39 102,92 112,48 392,76 47,78 
Cajamar 344,40 223,08 121,32 866,97 64,77 
Francisco Morato 264,68 163,16 101,52 599,77 61,65 
Franco da Rocha 324,16 204,78 119,38 792,61 63,17 
Mairiporã 197,48 104,96 92,52 469,96 53,15 
Juqueri-Cantareira 271,83 162,02 109,81 627,86 59,60 
Mauá 211,65 93,57 118,07 426,25 44,21 
São Caetano do Sul 346,71 92,25 254,45 341,60 26,61 
São Paulo 360,65 191,87 168,78 850,38 53,20 
Taboão da Serra 259,88 134,32 125,56 566,73 51,69 
Penha-Pinheiros 353,42 186,22 167,20 823,41 52,69 
Barueri 426,80 261,27 165,53 1.076,23 61,22 
Carapicuíba 281,80 157,46 124,34 742,79 55,88 
Itapevi 291,63 184,92 106,71 815,61 63,41 
Jandira 275,10 165,64 109,46 717,24 60,21 
Osasco 285,49 117,96 167,53 600,82 41,32 
Pirapora do Bom Jesus 379,57 248,84 130,73 781,58 65,56 
Santana de Parnaíba 242,06 29,67 212,38 109,13 12,26 
Pinheiros-Pirapora 303,25 152,49 150,76 707,13 50,29 
Total Geral 329,15 172,98 156,18 754,58 52,55 
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Figura 2.6.1 - Indicadores de Produção de Água  
na Bacia do Alto Tietê 
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O estudo9 desenvolvido para a Diretoria Metropolitana da SABESP estabeleceu metas de redução de perdas a 
serem atingidas até o ano 2025 para as suas Unidades de Negócio – UN a partir dos valores constatados em 
2.001 que variavam entre 465L/lig.dia (UN-ML) a 630L/lig.dia (UN-MC). 

Para o ano de 2.005 os valores a serem atingidos variavam entre 445L/lig.dia (UN-ML) a 610L/lig.dia (UN-MC). 
Observa-se, no entanto que a média geral para a Bacia do Alto Tietê resultou em 754,58L/lig.dia, variando 
entre 578.56L/lig.dia na sub-região hidrográfica Cabeceiras e 823,41L/lig.dia na sub-região hidrográfica 
Penha-Pinheiros. 

Há que se ressaltar algumas discrepâncias quando analisados os dados municipais que sinalizam para uma 
possível inconsistência na informação dada pela agente municipal por ocasião da pesquisa SNIS-2005. 

Assim municípios como Mogi das Cruzes (33,14L/lig.dia) e Santana do Parnaíba (109,13L/lig.dia) informam 
valores que resultam indicadores muito baixos. Já São Bernardo do Campo e Barueri informam valores que 
resultam em indicadores superiores a 1.000L/lig.dia. Dentre esses 4 municípios apenas o sistema de 
abastecimento de água de Mogi das Cruzes não é operado pela SABESP. 

Os demais municípios não operados pela SABESP (Diadema, Santo André, Mauá, São Caetano do Sul, e 
Guarulhos) apresentaram indicadores variando entre 318,81L/lig.dia (Santo André) e 708,57L/lig.dia 
(Guarulhos). 

2.6.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA EXISTENTE 

Os mananciais responsáveis pelo abastecimento de água na Bacia do Alto Tietê e que compõem o Sistema 
Integrado, são os seguintes: 

• Cantareira; 

• Alto Tietê; 

• Rio Claro; 

• Rio Grande; 

• Guarapiranga; 

• Alto Cotia; 

• Baixo Cotia; 

• Ribeirão da Estiva. 

A produção desses mananciais é apresentada na Tabela 2.6.4 a seguir. 

Tabela 2.6.4 - Mananciais e Produção (m3/s) 

Sistema Produtor Disponibilidade  
Manancial 

Capacidade 
ETAs 

Produção  
out/02-set/03 

População 
(milhões) 

Cantareira 31,3 33,0 31,7 8,8 

Guarapiranga/Billings 14,0 14,0 13,2 3,7 

Alto Tietê 9,8 10,0 9,7 2,7 

Rio Grande 4,8 4,2 4,7 1,2 
 Rio Claro 4,0 4,0 3,8 0,9 

Alto Cotia 1,2 1,3 1,1 0,4 

Baixo Cotia 0,9 1,1 0,9 0,3 
 Ribeirão da Estiva 0,1 0,1 0,1 0,02 

Total 66,1 67,7 65,2 18,02 
Fonte: Apresentação SABESP – Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP – Agência da Bacia do Alto Tietê – 09/03/04 

 

                                           
9 “Serviços de Apoio ao Programa de Gestão Integrada para Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água da RMSP” – ETEP – 2.001 
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O manancial mais antigo explorado para o abastecimento de água da RMSP é o Alto Cotia e o mais recente é o 
Alto Tietê conforme mostra a Tabela 2.6.5, a seguir. 

Tabela 2.6.5 - Mananciais: Ano Inicial, Localização e Vazões 

Manancial Ano Inicial Distância (km) Vazões * (m3/s) 

Cantareira 1973 79,0 31,30 

Guarapiranga 1929 16,0 14,00 

Alto Tietê (1) 1993 36,0 9,80 

Rio Grande (2) 1958 26,0 4,80 

 Rio Claro (3) 1937 82,0 4,00 

Alto Cotia (4) 1914 41,0 1,20 

Baixo Cotia 1960 36,0 0,90 

 Ribeirão da Estiva 1973 38,0 0,10 

Total   66,10 
  *  Disponibilidade Hídrica para o Sistema Integrado em 2.004 (garantia de 95%) 
(1) Foi considerada a vazão de recalque da EE Biritiba (Rio Tietê) 
(2) Incluindo 0,6m3/s da ampliação da EE Rio Grande 
(3) Capacidade de produção da ETA em função das restrições de retirada de água tratada e não mais da restrição de adução  

de água bruta 
(4) Vazão regularizada na seção da Represa da Graça (Represa Pedro Beicht + área intermediária) 
Fonte: Apresentação SABESP – Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP – Agência da Bacia do Alto Tietê – 09/03/04 

Tabela 2.6.6 - Capacidade de Produção do Sistema Integrado – 2004 

Sistema Produtor 
Vazões (m3/s) 

Nominal Máxima 

Cantareira 33,00 35,00 

Guarapiranga 14,00 15,00 

Alto Tietê 10,00 12,00 

Rio Grande 4,00 4,00 

Rio Claro 4,50 5,00 

Alto Cotia 0,90 1,00 

Baixo Cotia 1,20 1,50 

Ribeirão da Estiva 0,10 0,10 

Total 67,70 73,60 

Fonte: Apresentação SABESP - Plano Diretor de Abastecimento de Água RMSP - Agência Bacia do Alto Tietê – 09/03/04 

Esses dados estão apresentados na Figura 2.6.2 a seguir, confrontados com a disponibilidade hídrica estimada 
atual e o valor de demanda estimada para o ano 2005. 

Pode-se concluir que, em termos globais, já existe uma insuficiência na disponibilidade hídrica (67,90m3/s) 
para atendimento das demandas (69,28m3/s em 2005), enquanto que a capacidade máxima do tratamento 
ainda é suficiente. 
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Figura 2.6.2 - Vazões do Sistema Integrado 

 

2.7 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

2.7.1 INDICADORES OPERACIONAIS 

Optou-se neste trabalho por adotar os indicadores operacionais informados pelo SNIS – Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento por ser uma base homogênea no sentido de conter as mesmas informações 
para todos os municípios e respectivos operadores. A partir desta base pode ser estabelecido o agrupamento 
das informações em cada subcomitê, uma vez que estes são formados por um grupo de municípios. As 
informações apresentadas a seguir, individualizadas por município e agrupadas por sub-região hidrográfica, 
foram obtidas através de consulta ao SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 2005.  

A Tabela 2.7.1 apresenta os dados populacionais, e os volumes de esgoto coletado e tratado. A Tabela 2.7.2 
mostra os indicadores operacionais relacionados com a porcentagem de atendimento urbano de esgoto e de 
tratamento. 

Tabela 2.7.1 - Dados Populacionais e Volumes de Esgoto Coletado e Tratado 

Município 

População 
Urbana 

População Urbana Atendida 
por Esgotamento 

Volumes de esgoto 

Coletado Coletado Tratado 

habitante 
habitante   

1000m3/ano 1000m3/ano 

 G06 E05 E06 

Diadema 389.503 332.869 14.928 1.944 
Ribeirão Pires 116.677 75.980 126 126 
Rio Grande da Serra 41.596 10.811 360 306 
Santo André 669.592 669.595 39.458 7.598 
São Bernardo do Campo 774.811 600.711 28.390 6.938 

Alto Tamanduateí/ Billings 1.992.179 1.689.963 83.263 16.913 

 

67,90 

69,28 

67,70 

73,60 

64,00 
65,00 
66,00 
67,00 
68,00 
69,00 
70,00 
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Capacidade Nominal Capacidade Máxima Com garantia de 95% Demanda (2005) 
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Tabela 2.7.1 - Dados Populacionais e Volumes de Esgoto Coletado e Tratado (continuação) 

Município 

População 
Urbana 

População Urbana Atendida 
por Esgotamento 

Volumes de esgoto 

Coletado Coletado Tratado 

habitante 
habitante   

1000m3/ano 1000m3/ano 

 G06 E05 E06 

Arujá 69.556 11.338 473 459 
Biritiba-Mirim 24.379 11.658 336 205 
Ferraz de Vasconcelos 169.922 103.669 3.154 1.766 
Guarulhos 1.224.295 872.677 37.687 0 
Itaquaquecetuba 340.596 163.486 4.559 319 
Mogi das Cruzes 356.843 339.358 12.266 5.274 
Poá 106.744 92.953 3.342 3.108 
Salesópolis 9.884 7.629 246 222 
Suzano 263.794 176.927 6.896 4.827 

Cabeceiras 2.566.013 1.779.695 68.958 16.179 

Cotia 175.008 67.903 2.377 119 
Embu 240.037 104.224 3.260 0 
Embu-Guaçu 68.525 14.589 544 544 
Itapecerica da Serra 155.633 6.428 224 0 
São Lourenço da Serra 13.379 2.497 123 123 

Cotia - Guarapiranga 652.582 195.640 6.527 786 

Caieiras 87.850 61.223 1.867 0 
Cajamar 58.188 34.738 1.190 0 
Francisco Morato 164.770 34.190 959 0 
Franco da Rocha 113.535 64.386 2.104 0 
Mairiporã 58.186 32.567 579 359 

Juqueri-Cantareira 482.529 227.103 6.699 359 

Mauá 406.242 288.026 12.970 0 
São Caetano do Sul 134.295 134.295 10.018 2.504 
São Paulo 10.766.535 9.440.941 465.975 291.008 
Taboão da Serra 222.569 166.435 5.926 0 
Penha-Pinheiros 11.529.641 10.029.696 494.889 293.513 
Barueri 256.824 139.789 6.687 0 
Carapicuíba 382.772 215.960 7.182 378 
Itapevi 196.551 79.623 2.184 0 
Jandira 110.045 64.993 1.725 0 
Osasco 705.450 419.319 17.414 1.577 
Pirapora do Bom Jesus 15.167 4.590 149 80 
Santana de Parnaíba 98.050 26.258 1.823 0 

Pinheiros-Pirapora 1.764.859 950.531 37.163 2.036 

TOTAL GERAL 18.987.803 14.872.629 697.499 329.785 
Nota – G06, E05 e E06: para consulta da metodologia de avaliação adotada no SNIS-2005 
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Tabela 2.7.2 - Indicadores Operacionais dos Sistemas de Esgotamento dos Municípios da Bacia do Alto Tietê 

Município 
Índice de Atendimento 

urbano de Esgoto % 
Índice de Tratamento de 

Esgoto Coletado % 
Índice de Tratamento 

% 
I024 I016 (I024 x I016) 

Diadema 85,46 13,02 11,13 
Ribeirão Pires 65,12 70,00 45,58 
Rio Grande da Serra 25,99 85,00 22,09 
Santo André 100 19,26 19,26 
São Bernardo do Campo 77,53 24,44 18,95 
Alto Tamanduateí/ Billings 84,83 20,31 16,14 
Arujá 16,30 97,00 15,81 
Biritiba-Mirim 47,82 61,00 29,17 
Ferraz de Vasconcelos 61,01 56,00 34,17 
Guarulhos 71,28 0,00 0,00 
Itaquaquecetuba 48,00 7,00 3,36 
Mogi das Cruzes 95,10 43,00 40,89 
Poá 87,08 93,00 80,98 
Salesópolis 77,19 90,00 69,47 
Suzano 67,07 70,00 46,95 
Cabeceiras 69,36 23,46 16,27 
Cotia 38,80 5,00 1,94 
Embu 43,32 0,00 0,00 
Embu-Guaçu 21,29 100,00 21,29 
Itapecerica da Serra 4,13 0,00 0,00 
São Lourenço da Serra 18,66 100,00 18,76 
Cotia - Guarapiranga 29,98 12,04 3,61 
Caieiras 69,69 0,00 0,00 
Cajamar 59,70 0,00 0,00 
Francisco Morato 20,75 0,00 0,00 
Franco da Rocha 56,71 0,00 0,00 
Mairiporã 55,97 62,00 34,70 
Juqueri-Cantareira 47,07 5,36 2,52 
Mauá 70,90 0,00 0,00 
São Caetano do Sul 100 25,00 25,00 
São Paulo 91,86 62,45 57,37 
Taboão da Serra 75,25 0,00 0,00 
Penha-Pinheiros 90,85 59,31 53,88 
Barueri 54,43 0,00 0,00 
Carapicuíba 56,42 5,27 2,97 
Itapevi 40,51 0,00 0,00 
Jandira 59,06 0,00 0,00 
Osasco 59,44 9,05 5,38 
Pirapora do Bom Jesus 30,26 54,00 16,34 
Santana de Parnaíba 26,78 0,00 0,00 
Pinheiros-Pirapora 53,86 5,48 2,95 

TOTAL GERAL 80,40 47,28 38,02 
Nota – I024 e I016: para consulta da metodologia de avaliação adotada no SNIS-2005 
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O índice médio geral de atendimento urbano de esgoto é 80,40%, porém, quando são observados os 
municípios mais representativos em termos populacionais, os valores atingem até 100% na cidade de Santo 
André e quase 92% em São Paulo.  

No limite inferior aparece o atendimento urbano de Itapecerica da Serra, com apenas 4,13% de atendimento 
de esgoto. Quando se observam os valores médios calculados para as bacias hidrográficas, Cotia-
Guarapiranga destaca-se com apenas 29,98% de atendimento. Neste aspecto, a região hidrográfica Penha-
Pinheiros, representada pelos municípios de Mauá, São Caetano do Sul, São Paulo e Taboão da Serra, 
apresentou o índice mais elevado, com uma média de 90,85% de atendimento.  

Assim como constatado no plano anterior, nota-se claramente uma separação entre bacias bem conectadas – 
Penha-Pinheiros e Billings-Tamanduateí – contra as demais, todas abaixo de 70%. Houve, entretanto, um 
aumento dos índices de cobertura dessas sub-regiões. 

A região hidrográfica com maior índice de tratamento em relação ao volume de esgoto coletado é a Penha-
Pinheiros (59,31%). As que apresentam menor valor de índice médio de tratamento são Juqueri-Cantareira e 
Pinheiros-Pirapora, ambas com apenas 5% de esgoto tratado em relação ao volume coletado. Em tais bacias 
os índices médios de atendimento atingem valores de 47,07% e 53,86%, respectivamente.  

Considerando os dados de tratamento, observa-se que o cálculo apresentado pelo SNIS adota a relação entre 
o volume de esgoto tratado e o volume de esgoto coletado. Portanto, não representa a parcela do esgoto 
gerado que é tratada, visto que parte do esgoto não é sequer coletada. 

Os dados da pesquisa SNIS mostram valores da mesma ordem de grandeza dos valores fornecidos pela 
SABESP. Para o município de São Paulo, por exemplo, o índice de atendimento com coleta de esgoto referente 
ao mesmo ano (2005) era de 95% ou seja, ligeiramente superior ao valor SNIS, enquanto o índice de 
tratamento dos esgotos coletados era de 62%. 

2.7.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO IMPLANTADO 

A maioria dos sistemas de esgotamento implantados nos municípios da Bacia do Alto Tietê é operada 
integralmente ou parcialmente (apenas tratamento) pela SABESP. Apenas 6 municípios possuem sistemas 
autônomos (Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Santo André e São Caetano do Sul).  

De acordo com a concepção elaborada e aperfeiçoada nos últimos anos, a implantação da rede de 
esgotamento sanitário estabeleceu a divisão do sistema em dois grandes objetos: Sistema Principal e Sistemas 
Isolados. 

O Sistema Principal, outrora chamado de Sistema Integrado, é formado por cinco sub-sistemas: Barueri, ABC, 
Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano, cada um deles constituído por uma rede de coletores e 
interceptores e uma grande estação de tratamento de esgotos – ETE. Destas ETEs, a de Barueri, em operação 
desde 1988, é a de maior capacidade e teve concluída, no final de 1999, a obra de ampliação dos módulos 
existentes, passando de 7,0 para 9,5 m3/s. A ETE Suzano está em operação desde 1982 com capacidade 
nominal de 1,5 m3/s. Em meados de 1998 foram inauguradas as ETEs ABC, Parque Novo Mundo e São Miguel, 
com capacidades nominais de 3,0m3/s, 2,5m3/s e 1,5m3/s, respectivamente. 

As informações apresentadas na sequência foram obtidas por meio de consulta aos relatórios sínteses dos 
Planos Integrados Regionais da SABESP, editados nos anos 2005 e 2006. A Tabela 2.7.3 apresenta os 
municípios que compõem o Sistema Principal por Sistema de Esgotamento. 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  189 
 

Tabela 2.7.3 - Municípios que compõem o Sistema Principal por Sistema de Esgotamento 

Sistema Município  Sistema Município 

Barueri 

Barueri 
Santana de Parnaíba (*) 
Itapevi 
Cotia (*) 
Embu 
Carapicuíba 
Jandira 
Osasco 
Taboão da Serra 
São Paulo (*) 

 

São Miguel 

Itaquaquecetuba (*) 
Poá(*) 
Arujá(*) 
Guarulhos(*) 
Ferraz de Vasconcelos (*) 
São Paulo (*) 

 
 
 
 
 

 

Suzano 

Itaquaquecetuba (*) 
Ferraz de Vasconcelos (*) 
Poá(*) 
Mogi das Cruzes(*) 
Suzano 

 
 
 
 

Pq. Novo Mundo 
São Paulo (*) 
Guarulhos(*) 

 

ABC 

São Caetano do Sul 
Diadema(*) 
Mauá(*) 
São Bernardo do Campo (*) 
São Paulo (*) 
Santo André(*) 
Ribeirão Pires(*) 

 
 

   

   

  
 
 

Notas: (*) Parcial;  
Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Santo André, não operados integralmente pela SABESP, 
que se responsabiliza apenas pelo tratamento. 

A Tabela 2.7.4 apresenta a capacidade de tratamento e o número médio de economias ativas de esgoto por 
sistema de esgotamento, distribuídas pelas categorias de uso do sistema comercial da SABESP.  

Tabela 2.7.4 - Dados Característicos do Sistema Principal de Esgotos da SABESP 

 ETE Capacidade Nominal 
(Hidráulica) (L/s) 

Nº médio de economias ativas em 2004 * 

Residencial Comercial Industrial Público Total 

 ABC 3.000 363.966 24.579 3.675 776 392.996 

 Barueri 9.500 2.068.422 241.994 22.045 3.830 2.336.291 

 Parque Novo Mundo 2.500 602.455 50.434 8.037 763 661.689 

 São Miguel 1.500 412.361 21.898 2.262 673 437.194 

 Suzano 1.500 106.822 8.561 891 363 116.637 

 Total 18.000 3.554.026 347.466 36.910 6.405 3.944.807 
* Não considerados os municípios cuja coleta não é operada pela SABESP. 

Apresenta-se a seguir, uma descrição resumida de cada sistema. 

SISTEMA BARUERI 

O Sistema Barueri engloba totalmente os municípios de Barueri, Carapicuíba, Jandira, Osasco e Taboão da 
Serra. O município de São Paulo encontra-se parcialmente inserido na área que contribue para este sistema, 
ao passo que os municípios de Itapecerica da Serra e Embu são atendidos por reversão de bacias.  

Os municípios de Cotia e Santana de Parnaíba hoje pertencem ao Sistema Barueri, mas também possuem ou 
têm previsão de tratamento isolado (a ETE de Cotia já se encontra em operação). Parte da porção sul do 
município de São Paulo, compreendendo as bacias da Billings e do Guarapiranga, encontra-se com obras de 
reversão em andamento. O sistema de afastamento e interceptação conta com 99,85km de interceptores, 
7,5km de emissário e 565km de coletores tronco.  
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O esgoto reunido neste sistema é tratado na ETE Barueri. Dados do mais recente estudo desenvolvido para 
diagnóstico do sistema de interceptação de esgotos da RMSP (“Quali-Quanti”, consórcio COBRAPE-BBL), 
estimam uma cobertura média de atendimento por rede coletora de 78,46%, embora o montante que, 
efetivamente, contribui aos coletores tronco seja de 47% da vazão total prevista. Deste valor, apenas 31% 
afluem ao tratamento. No período monitorado, as vazões afluentes à ETE variaram entre 6,1 a 8,21m3/s 
(janeiro/2005). Dados atuais indicam o valor de 7,4m3/s (novembro/2006) para a vazão tratada.  

Com relação aos aspectos qualitativos, todos os parâmetros analisados (valores médios) pelo modelo 
topológico estavam abaixo da faixa descrita em literatura e de acordo com a legislação vigente (Art. 19-a do 
Decreto Estadual nº 8.468/76). Valores de concentração de matéria orgânica e de nutrientes inferiores à faixa 
típica podem indicar a possibilidade de diluição dos esgotos.  

A Tabela 2.7.5 a seguir mostra uma caracterização qualitativa do esgoto afluente à ETE Barueri, segundo 
monitoramento da SABESP para o ano de 2006. 

Tabela 2.7.5 - Características do Esgoto Afluente à ETE Barueri 

Parâmetro Valor (mg/L)  Parâmetro Valor (mg/L) 

DQO 525,18  NKT 68 

Fenóis 0,16  Óleos e graxas 59 

Fósforo total 6,4  Sulfato 70,1 

NH3 54  Sulfeto 5,4 

   SSV 247,55 

Segundo os relatórios operacionais da estação (período jan/2002 a 2006), o processo da ETE Barueri 
apresentou as características indicadas na Tabela 2.7.6. 

Tabela 2.7.6 - Média Anual dos Principais Dados Operacionais da ETE Barueri 

ANO 
Capacidade de 

Tratamento 
(L/s) 

Vazão 
Afluente 

(L/s) 

Eficiência em 
Remoção de 

DBO (%) 

Carga de 
DBO 

removida 
(ton/dia) 

Produção de 
Lodo em base 

úmida 
(ton/dia) 

Teor de 
Sólidos 

(%) 

Produção 
de Biogás 
(m³/dia) 

Consumo 
de energia 

(kWh) * 

2002 9.500 6.310 88 131 208 27 25.576 5.768.461 

2003 9.500 5.948 88 110 240 25 11.877 6.005.811 

2004 9.500 6.541 84 120 241 23 24.940 6.070.255 

2005 9.500 6.530 81 138 221 25 14.409 6.211.649 

2006 9500 6.969 83 145 224 26 7.692 5.500.960 
* Refere-se à soma dos consumos de ponta e fora de ponta 

SISTEMA ABC 

O Sistema ABC recebe contribuição do município de São Caetano do Sul, englobando também áreas parciais 
de Diadema, Mauá e São Paulo, bem como de Santo André e São Bernardo do Campo, que também possuem 
localidades com tratamento isolado. Além destes municípios, o Sistema ABC engloba parte de Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, através de obras de reversão em andamento. O sistema de afastamento e interceptação 
conta com 36km de interceptores e 62,8km de coletores tronco.  

O tratamento é efetuado na ETE ABC, que adota o processo de lodos ativados por mistura completa, com 
tratamento da fase sólida através de digestores anaeróbios e desaguamento por filtros prensa. 

Dados do diagnóstico do sistema de interceptação de esgotos da RMSP (“Quali-Quanti”, COBRAPE & BBL), 
estabelecem que há uma cobertura média de atendimento por rede coletora de esgoto, para o Sistema ABC, 
de 69% (ou seja, da vazão total estimada – 8.067,15L/s, 5.600,07L/s são coletados), percentual este distante 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  191 
 

do montante que efetivamente contribui aos coletores-tronco (25%) e do percentual que chega à ETE (14%). 
No período monitorado, as vazões afluentes à ETE variaram entre 957,00L/s (abril/2005) a 1.341,00L/s 
(junho/2005). Dados atuais indicam o valor de 1.500L/s (novembro/2006) para a vazão tratada. 

Todos os parâmetros analisados pelo modelo topológico do referido estudo estavam abaixo da faixa descrita 
em literatura e de acordo com a legislação. Os valores de DQO, óleos e graxas e SSV foram inferiores aos 
valores apresentados na faixa descrita na literatura para esgoto doméstico.  

A Tabela 2.7.7 a seguir mostra uma caracterização qualitativa média do esgoto afluente à ETE ABC, segundo 
monitoramento da SABESP para o ano de 2006.  

Tabela 2.7.7 - Características do Esgoto Afluente à ETE ABC 

Parâmetro Valor (mg/L)  Parâmetro Valor (mg/L) 

DQO 404  NKT 34,05 

Fenóis 0,05  Óleos e graxas 41,12 

Fósforo total 4,97  Sulfato 63 

NH3 22,77  Sulfeto 3,85 

Condutividade 632 *  SSV 158 

* unidade em µS/cm 

Segundo os relatórios operacionais da estação (período jan/2002 a 2006), o processo da ETE ABC apresentou 
as características indicadas na Tabela 2.7.8. 

Tabela 2.7.8 - Média Anual dos Principais Dados Operacionais da ETE ABC 

ANO 
Capacidade de 

Tratamento 
(L/s) 

Vazão 
Afluente 

(L/s) 

Eficiência em 
Remoção de 

DBO (%) 

Carga de 
DBO 

removida 
(ton/dia) 

Produção de 
Lodo em 

base úmida 
(ton/dia) 

Teor de 
Sólidos 

(%) 

Produção 
de Biogás 
(m³/dia) 

Consumo 
de energia 

(kWh) * 

2002 3.000 1.489 92 13 18 41 1.314 2.026.682 

2003 3.000 1.269 89 11 27 35 1.688 2.026.859 

2004 3.000 1.122 89 15 24 42 2.154 2.040.461 

2005 3.000 1.270 94 29 45 37 1.542 2.031.993 

2006 3.000 1.395 88 18 54 35 1.953 1.924.486 
* Refere-se à soma dos consumos de ponta e fora de ponta 

SISTEMA PARQUE NOVO MUNDO 

Tal sistema de esgotamento é constituído parcialmente pelos municípios de São Paulo e Guarulhos. O 
afastamento e a interceptação dos esgotos são realizados através de uma malha composta por 11km de 
interceptores e 99km de coletores tronco.  

O tratamento é efetuado na ETE Parque Novo Mundo, que adota o processo de lodos ativados com 
alimentação escalonada e tratamento da fase sólida por estabilização química do lodo secundário. A 
concepção dessa ETE adotou o uso de peneiras rotativas em substituição aos decantadores primários. 

Dados do estudo “Quali-Quanti” estabelecem que a cobertura média de atendimento por rede coletora de 
esgoto é de 91% (ou seja, da vazão total de 4.969,62L/s, 4.5221,79L/s são coletados). Este percentual é 
distante dos montantes que, efetivamente, contribuem aos coletores-tronco (39%) e acessam a estação de 
tratamento (33%). No período monitorado, as vazões afluentes à ETE variaram entre 1.693,00L/s 
(junho/2003) a 1.784,00L/s (agosto/2003). Dados atuais indicam o valor de 2.200L/s (novembro/2006) para a 
vazão média tratada.  
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A Tabela 2.7.9 mostra uma caracterização qualitativa do esgoto afluente à ETE Parque Novo Mundo, segundo 
monitoramento da SABESP para o ano 2006.  

Tabela 2.7.9 - Características do Esgoto Afluente à ETE Parque Novo Mundo 

Parâmetro Valor (mg/L)  Parâmetro Valor (mg/L) 

DQO 349  NKT 24,46 

Fenóis 0,017  Óleos e graxas 26,92 

Fósforo total 3,85  Sulfato 31,51 

NH3 18,30  Sulfeto 0,94 

   SSV 118 

Segundo os relatórios operacionais da estação (período jan/2002 a dez/2006), o processo da ETE Parque Novo 
Mundo apresentou as características indicadas na Tabela 2.7.10. 

Tabela 2.7.10 - Média Anual dos Principais Dados Operacionais da ETE Parque Novo Mundo 

ANO 
Capacidade de 

Tratamento 
(L/s) 

Vazão 
Afluente 

(L/s) 

Eficiência em 
Remoção de 

DBO (%) 

Carga de DBO 
removida 
(ton/dia) 

Produção de 
Lodo em base 

úmida (ton/dia) 

Teor de 
Sólidos 

(%) 

Consumo de 
energia * (kWh) 

2002 2.500 1.519 85 20 28 34 1.637.610 

2003 2.500 1.890 83 24 47 40 1.859.850 

2004 2.500 1.945 83 25 37 36 1.836.304 

2005 2.500 1.953 70 22 58 36 1.657.449 

2006 2.500 2.135 67 19 61 35 1.727.156 
* Refere-se à soma dos consumos de ponta e fora de ponta 

SISTEMA SÃO MIGUEL 

O Sistema São Miguel é constituído parcialmente pelos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e São Paulo. O sistema de afastamento e interceptação conta com 9,5km de 
interceptores e 69km de coletores tronco.  

O tratamento é efetuado na ETE São Miguel, localizada nas proximidades da indústria Nitroquímica, na região 
leste de São Paulo, e se encontra em operação desde 1998.  

Dados do estudo desenvolvido para diagnóstico do sistema de interceptação de esgotos da RMSP (“Quali-
Quanti”, do consórcio COBRAPE-BBL), estabelecem que há uma cobertura média de atendimento por rede 
coletora de esgoto, de 77% (ou seja, da vazão total estimada – 3.879,08L/s, 2.982,4L/s são coletados), 
percentual este distante dos montantes que efetivamente contribuem aos coletores-tronco (24%) e afluem à 
ETE (15%). No período monitorado, as vazões afluentes à ETE variaram entre 543,00L/s (setembro/2003) e 
658,00L/s (jun/2003). Dados atuais indicam o valor de 600L/s (novembro/2006) para a vazão tratada. 

A Tabela 2.7.11 mostra uma caracterização qualitativa do esgoto afluente à ETE São Miguel, segundo 
monitoramento da SABESP, para o ano 2006. 

Tabela 2.7.11 - Características dos Esgotos Afluentes à ETE São Miguel 

Parâmetro Valor (mg/L)  Parâmetro Valor (mg/L) 

DQO 2034  NKT 89,7 

Fenóis 0,12  Óleos e graxas 137,40 

Fósforo total 38,73  Sulfato 611,5 

NH3 22,99  Sulfeto 21,1 

   SSV 1376 
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Segundo os relatórios operacionais da estação (período jan/2002 a 2006), o processo da ETE São Miguel 
apresentou as características indicadas na Tabela 2.7.12. 

Tabela 2.7.12 - Média Anual dos Principais Dados Operacionais da ETE São Miguel 

ANO 
Capacidade de 

Tratamento 
(L/s) 

Vazão 
Afluente 

(L/s) 

Eficiência em 
Remoção de 

DBO (%) 

Carga de 
DBO 

removida 
(ton/dia) 

Produção de 
Lodo em 

base úmida 
(ton/dia) 

Teor de 
Sólidos 

(%) 

Produção 
de Biogás 
(m³/dia) 

Consumo 
de energia  

(kWh) * 

2002 1.500 629 95 14 9 38 - 757.938 

2003 1.500 585 97 15 18 39 - 879.540 

2004 1.500 648 96 26 6 32 - 784.660 

2005 1.500 598 97 31 10 37 - 790.035 

2006 1.500 612 96 20 34 32 - 750.850 

* Refere-se à soma dos consumos de ponta e fora de ponta 

Não houve produção medida de biogás nestes anos, devido a problemas operacionais na fase sólida. 

SISTEMA SUZANO  

O Sistema Suzano é constituído pelos municípios Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, 
Poá e Suzano, parcialmente inseridos. Partes adicionais de Suzano (Palmeiras de São Paulo) e uma parte de 
Ribeirão Pires (distritos de Ouro Fino e Quarta Divisão) serão em breve englobados por este sistema, pois têm 
obras de reversão em andamento. O sistema de afastamento e interceptação conta com 15km de 
interceptores e 49km de coletores tronco.  

O tratamento é efetuado na ETE Suzano, localizada no município de Suzano e em operação desde 1982. Adota 
o processo de lodos ativados convencional por mistura completa e tratamento da fase sólida através de 
digestores anaeróbios e desaguamento por filtros prensa. 

Dados do estudo desenvolvido para diagnóstico do sistema de interceptação de esgotos da RMSP (“Quali-
Quanti”, consórcio COBRAPE-BBL), estabelecem que há uma cobertura média de atendimento por rede 
coletora de esgoto, de 59% (ou seja, da vazão total estimada – 1.759,37L/s, 1.042,29L/s são coletados), 
percentual este distante dos montantes que efetivamente contribuem aos coletores-tronco (30%) e afluem à 
ETE (25%). No período monitorado, as vazões afluentes à ETE variaram entre 397,00L/s (agosto/2003) e 
502,00L/s (outubro/2003). Dados atuais indicam o valor de 800,00L/s (novembro/2006) para a vazão tratada.  

A Tabela 2.7.13 a seguir mostra uma caracterização qualitativa do esgoto afluente à ETE Suzano, segundo 
monitoramento da SABESP, para o ano 2006. 

Tabela 2.7.13 - Características dos Esgotos Afluentes à ETE Suzano 

Parâmetro Valor (mg/L)  Parâmetro Valor (mg/L) 

DQO 491,1  NKT 52,87 

Fenóis 0,29  Óleos e graxas < 47 

Fósforo total 5,47  Sulfato 176,56 

NH3 37,78  Sulfeto 1,88 

Condutividade 1544 *  SSV 171,2 
* unidade em µS/cm 

Segundo os relatórios operacionais da estação (período jan/2002 a 2006), o processo da ETE Suzano 
apresentou as características indicadas na Tabela 2.7.14. 
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Tabela 2.7.14 - Média Anual dos Principais Dados Operacionais da ETE Suzano 

ANO 
Capacidade de 

Tratamento 
(L/s) 

Vazão 
Afluente 

(L/s) 

Eficiência em 
Remoção de 

DBO (%) 

Carga de 
DBO 

removida 
(ton/dia) 

Produção de 
Lodo em 

base úmida 
(ton/dia) 

Teor de 
Sólidos 

(%) 

Produção 
de Biogás 
(m³/dia) 

Consumo 
de energia 

(kWh) * 

2002 1.500 677 93 20 33 38 3.137 738.261 

2003 1.500 587 96 15 30 38 2.267 668.193 

2004 1.500 647 94 19 36 38 2.902 716.626 

2005 1.500 667 95 20 44 38 2.836 655.057 

2006 1.500 716 94 14,3 42 39 - 707.607 
* Refere-se à soma dos consumos de ponta e fora de ponta 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ISOLADOS 

Os Sistemas Isolados correspondem àqueles que não puderam ser integrados ao Sistema Principal de 
esgotamento sanitário da RMSP devido à inviabilidade da reversão até o momento. Tais sistemas 
correspondem às localidades periféricas, cujos estudos de viabilidade, desenvolvidos anteriormente, 
indicaram como melhor solução a implantação de sistema completo com coleta, afastamento e tratamento 
localizado.  

Os municípios que compõem os Sistemas Isolados, total ou parcialmente, são 16: Caieiras, Cajamar, Francisco 
Morato, Mairiporã, parte de São Paulo (Unidade de Negócio Norte - MN); Arujá, Biritiba Mirim e Salesópolis 
(ML); Embu-Guaçu, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo (MS); São Lourenço da Serra 
(RR); Cotia, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.  

A Tabela 2.7.15 a seguir mostra as estações de tratamento existentes. 

Tabela 2.7.15 - Características das ETEs dos Sistemas Isolados da SABESP na RMSP 

ETE Tipo 

Mairiporã Sistema australiano 
Jaraguá (São Paulo) UASB seguido de biodiscos 
Bandeirante (São Paulo) Tanque séptico, filtro anaeróbio e desinfecção 
Arujá Lagoas aeradas seguidas de decantação e aeração final 
Biritiba-Mirim Lagoas aeradas seguidas de decantação e desinfecção 
Salesópolis (Sede) Sistema australiano completo 
Salesópolis (V.dos Remédios) Lagoa facultativa seguida de valas de infiltração 
Embu-Guaçu (Sede) UASBs seguidos de lagoa facultativa e leitos de secagem 
Embu-Guaçu (Cipó) UASB, lagoa facultativa, lagoas de infiltração e leitos de secagem 
CDP Itapecerica UASB, reator aeróbio, decantação e baias de infiltração 
Ribeirão Pires (Sede) UASBs e leitos de secagem 
Rio Grande da Serra Lagoa facultativa 
São Bernardo do Campo (Riacho Grande) Valos de oxidação, decantadores secundários e leitos de secagem 
São Bernardo do Campo (Pinheirinho) UASB, tanque anóxico, biofiltros aerados, decantador e “wetland” 
Juquitiba (Sede) Lodos ativados por batelada 
São Lourenço da Serra (Sede) Sistema australiano 
São Lourenço da Serra (Paiol do Meio) Tanque séptico seguido de filtro anaeróbio 
Cotia UASB seguido de flotação 
Pirapora Lodos ativados por batelada 
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A Tabela 2.7.16 apresenta um resumo dos principais dados operacionais e indicadores dos processos das 
estações dos Sistemas Isolados no ano de 2006. A Figura 2.7.1 mostra a localização esquemática destas ETEs 
na RMSP. 

Tabela 2.7.16 - Dados Operacionais dos Sistemas Isolados (Média 2004) 

ETE 
Capacidade de 

Tratamento 
(L/s) 

Vazão Tratada  
(L/s) 

Eficiência em 
remoção de DBO 

(%) 

Carga de DBO 
removida 

(kg DBO/dia) 
Arujá 150 49,0 85 614 
Biritiba Mirim 55 32,0 90 719 
Salesópolis 15 17,0 80 105 
Remédios 2 0,9 90 81 
Cotia 120 17,0 85 104 
CDP Itapecerica 3,5 4,3 90 86 
Embu Guaçu 90 28,7 65 214 
Cipó 50 8,8 70 113 
Ribeirão Pires 70 28,4 65 281 
Rio Grande da Serra 24 9,7 97 110 
Riacho Grande 24 12,2 95 792 
Pinheirinho 7 6,1 90 359 
EFRF Aclimação * 50 4,0 - - 
EFRF Ibirapuera 150 84,0 42 44 
EFRF Horto Florestal * 50 12,0 - - 
TOTAL 860,5 314,1 - - 
* As EFRF Aclimação e Horto Florestal não possuem análise de DBO no período 

 

 

Figura 2.7.1 - Sistemas Isolados de Tratamento de Esgotos da RMSP 
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Como última observação cabe ressaltar o problema da eficiência da coleta dos sistemas de esgotos. No Brasil, 
o esgotamento sanitário optou pela concepção de sistema separador absoluto para a coleta de esgotos, mas o 
grande número de conexões descarregando em redes de drenagem faz com que várias das bacias de 
esgotamento operem como se fossem sistemas unitários. No passado, a prática de finalização de redes 
coletoras em galerias, acabou acontecendo devido à complexidade de esgotamento das regiões atendidas e à 
consequente inexistência de continuidade dos sistemas de afastamento de esgoto. Na região metropolitana 
de São Paulo, por exemplo, devido à magnitude do sistema implantado, a detecção de tais conexões, na 
prática, é tarefa árdua e de baixa efetividade.  

 

2.8 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

A bacia do Alto Tietê é composta de grandes várzeas inundáveis, esta característica, aliada à expansão 
horizontal acelerada da cidade de São Paulo, determinou muito dos problemas do manejo das águas 
superficiais da região. 

Diante do agravamento progressivo do nível e da frequência das inundações na bacia do Alto Tietê, criou-se 
em 1997 a Câmara Técnica de Drenagem e Controle de Inundações, com a missão precípua de definir as 
diretrizes de um Plano de Macrodrenagem. 

O Plano Diretor de Macrodrenagem visa, em síntese, diagnosticar os problemas existentes ou previstos no 
horizonte do projeto (2020) e determinar, do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais 
interessantes, pré-dimensioná-las e hierarquizá-las. Como tais soluções não envolvem apenas obras, mas 
também recomendações quanto a gerenciamento da drenagem, disciplinamento de uso e ocupação do solo, 
educação ambiental e outras medidas ditas não estruturais, é necessário que tal planejamento seja o mais 
abrangente possível, envolvendo em sua realização os representantes dos diversos agentes e órgãos 
responsáveis pela gestão da infraestrutura, saneamento básico, meio ambiente e da sociedade civil como um 
todo. 

No intuito de minorar os problemas de enchentes o Plano estabeleceu uma vazão máxima que pode ser 
suportada pela calha do Rio Tietê, este conceito foi denominado como vazão de restrição. Este parâmetro 
estabelece um limite físico para a expansão e aumento de capacidade hidráulica de escoamento dos 
principais cursos d’água drenantes da bacia do Alto Tietê, como é o caso específico das calhas dos rios Tietê e 
Tamanduateí. Assim sendo, uma vez fixada esta capacidade restritiva na calha principal há que se buscar um 
conjunto de obras adequado nas sub-bacias, de forma que a sua vazão de restrição não seja ultrapassada. 

Outro conceito marcante estabelecido pelo Plano é o da outorga do direito de impermeabilização das áreas 
em processo de urbanização das bacias hidrográficas. Este conceito é aplicado a todos os casos em que as 
intervenções no meio urbano forem de tal magnitude que tenham a capacidade de aumentar os coeficientes 
de escoamento superficial direto. Este conceito está vinculado à concessão do direito de interferir no regime 
hidrológico da bacia, o que propiciará uma atuação direta numa das principais causas do agravamento das 
inundações, que é exatamente a impermeabilização não controlada e não outorgada do solo urbano. 

O Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, o PDMAT, compreende 35 municípios da RMSP e 
determina uma série de estruturas de drenagem, que se encontram em diferentes estágios de implantação. 

2.8.1 SÍNTESE DO PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS E ADOTADAS DO PLANO DE 
MACRODRENAGEM 

Neste item são apresentados os estudos realizados nas sub-bacias hidrográficas do Alto Tietê, conforme 
constam no Plano de Macrodrenagem, o qual contempla em sua estrutura atual: a Calha do Rio Tietê, Bacia 
do Rio Tamanduateí, Bacia do Córrego Pirajussara, Bacia do Rio Aricanduva, Bacia do Médio Juqueri. Será 
apresentada uma síntese das medidas previstas e das implantadas, com seus respectivos volumes de 
armazenamento, custos previstos pelo PDMAT e para as medidas adotadas os custos totais investidos. 
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CALHA DO RIO TIETÊ 

O projeto de ampliação da calha do rio Tietê teve como objetivo controlar as inundações provocadas pelo 
transbordamento do rio, as quais produziam prejuízos materiais, paralisação do tráfego das marginais, 
refletindo diretamente na vida econômica da cidade, além de por em risco a saúde pelas doenças de 
veiculação hídrica.  

As obras de melhoria contemplaram o aprofundamento, desassoreamento e limpeza da calha principal do rio, 
sendo divididas em duas fases. Na fase I, foram executadas obras a jusante da confluência Pinheiros-Tietê. Na 
fase II, as obras atingiram 24,5 quilômetros, da Barragem Móvel até a Barragem da Penha.  

O objetivo da fase II, além do controle das enchentes, foi de melhorar as condições de escoamento de 66 
afluentes e cerca de 600 galerias de drenagem e/ou tubulações; gerar maior segurança nas marginais com a 
implantação de barreiras rígidas de concreto; 61 baias e drenagem da pista; oferecer melhorias visuais 
(paisagismo) e facilitar desassoreamentos futuros. A Tabela 2.8.1 apresenta suas principais características. 

Tabela 2.8.1 - Capacidade de Escoamento da Calha do Rio Tietê (Fase II) 

Localidade 
Vazões (m³/s) 

Capacidade 
Inicial 

Capacidade após 
Ampliação 

Barragem da Penha - Rio Cabuçu de Cima 150 498 

Cabuçu de Cima - Aricanduva 210 561 

Aricanduva - Tamanduateí 270 640 

Tamanduateí - Cabuçu de Baixo 480 997 

Cabuçu de Baixo - Barragem Móvel  640 1048 

As obras de melhoria da calha do rio Tietê contaram com o financiamento do governo Japonês, através do 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

BACIA PIRAJUSSARA 

Localizado na zona sudoeste da RMSP e inserido nos municípios de São Paulo, Taboão da Serra e Embu, o rio 
Pirajussara é afluente do Canal Pinheiros Inferior e drena uma área de cerca de 72km², em sua maior parte 
urbanizada. Em termos de ações estruturais, o diagnóstico realizado para essa bacia contempla obras de 
reservação e melhoria hidráulica dos canais.  

A Tabela 2.8.2 apresenta um resumo das medidas previstas para a bacia do Pirajussara, a qual consta com a 
etapa para implantação da medida e a situação atual. No PDMAT os custos apresentados foram calculados 
com data base de março de 1999 e os custos das medidas implementadas com base na data de inauguração, 
portanto, estes valores foram ajustados para data base de julho de 2007. 

Segundo o PDMAT - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê - a implantação da configuração 
final das bacias de detenção na bacia do Pirajussara resultará em: 

• Volume total armazenado nos dez reservatórios de 1.208.000m³; 

• Vazão remanescente na confluência do rio Pirajussara e do ribeirão Poá, na ordem de 83m³/s, no seu 
trecho inicial, sob a Av. Eliseu de Almeida; 

• Volume adicional de armazenamento nas 6 (seis) bacias de contenção recomendadas de 534.000m³. 

No entanto, até o presente momento o volume armazenado na bacia é de 580.000m³, ou seja, apenas 48% do 
volume total configurado para a primeira fase do projeto. 
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Tabela 2.8.2 - Intervenções Previstas e Concluídas para Contenção de Cheias na Bacia do Pirajussara 

Fase Medida Situação Inauguração Vol. retido 
(m³) 

Investimento 
previsto (R$) 

Total investido 
(R$) 

1ª
 F

as
e 

(T
r =

 1
0 

an
os

) 

1ª 
etapa 

RPI-02 concluído jul/00 110000 12.152.889,81  12.806.399,14 
TPI-02a concluído mar/04 120000  10.224.145,93 
RPI-07 concluído out/04 113000 13.372.266,00  13.800.600,45 
RPO-01 concluído  - 16.266.118,49  - 
RPO-02 concluído nov/03 120000 13.197.291,33  9.070.677,30 

2ª 
etapa 

RPI-01 previsto - - 9.465.250,20  - 
RPI-03 concluído - - 12.218.357,85  - 
RPI-04 concluído jul/00 117000 5.199.293,98  9.651.199,35 

3ª 
etapa 

RPI-09 previsto - - 8.902.291,30  - 
RPI-10 previsto - - 27.024.079,20  - 
RPI-11 previsto - - 6.600.802,47  - 

2ª
 F

as
e 

(T
r =

 2
5 

an
os

) 

RPI-05 previsto - - 12.091.263,14  
RPI-06 previsto - - 14.530.590,03  - 
RPI-08 previsto - - 15.971.597,73  - 
RPI-12 previsto - - 16.536.464,02  - 
RPO-03 previsto - - 2.735.726,73  - 
RPO-04 previsto - - 2.197.602,57  - 

Reforço do canal do rio Pirajussara 5.936.741,98  - 
Reforço do canal do ribeirão Poá 820.280,50  - 
Obras de revestimento do fundo do canal sob a  
Av. Eliseu de Almeida 33.975.516,70  - 

BACIA DO RIO ARICANDUVA 

Localizada na zona leste da RMSP, a bacia do rio Aricanduva é afluente da margem esquerda do rio Tietê. Sua 
área de drenagem atinge cerca de 100km², em sua maior parte urbanizada. 

Na Tabela 2.8.3 estão apresentadas as principais intervenções previstas e concluídas para combater os efeitos 
das inundações na bacia do Aricanduva. No PDMAT os custos apresentados foram calculados com data base 
de julho de 1999, porém, estes valores foram ajustados para data base de julho de 2007. Os custos das 
medidas implantadas não foram obtidos. 

A totalização da implantação das intervenções previstas no PDMAT – Plano Diretor de Macrodrenagem da 
Bacia do Alto Tietê para a bacia do rio Aricanduva resultarão no seguinte cenário de reservação: 

• Volume total armazenado nos treze reservatórios será 2.800.000m³ (atendendo uma vazão de restrição 
na foz do rio Aricanduva de 280m³/s). 

De acordo com as informações levantadas até o momento o volume retido na bacia é de 1.611.000m³, 
perfazendo um total de, aproximadamente, 58% do volume previsto.  
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Tabela 2.8.3 - Intervenções Previstas e Concluídas para Contenção de Cheias na Bacia do Aricanduva 

Fase Local Medida Situação Inauguração Vol. retido  
(m³) 

Investimento 
previsto (R$) 

1ª etapa 

Aricanduva 

RAR-01 concluído dez-00 158.000  
RAR-02 concluído dez-02 181.000  
RAR-03 concluído dez-02 165.000  
RAR-04 concluído dez-02 167.000 56.180.340,67 

Caaguassu RCA-01 concluído nov-99 304.000  
Limoeiro RLI-01 concluído fev-00 231.000  
Cór. dos 

Machados 
RMA-1 previsto   18.629.764,85 
RMA-2 previsto   18.127.357,25 

Cór.Inhumas RIN-1 concluído dez-02 101.000 23.147.693,68 

Cór.Taboão 
RTA-1 concluído    
RTA-2 previsto   16.787.645,80 

Cór. Rincão 
RRI-01 concluído dez-02 304.000  
RRI-02     

Desassoreamento do canal do Aricanduva em toda a extensão do trecho canalizado 8.481.394,08 
Alargamento do canal e implantação de estruturas de controle no rio Aricanduva 27.982.359,78 
Alteamento das pontes das ruas Baquiá e Tumucumaque 2.052.334,58 
Implantação de sistema de bombeamento na margem direita do Aricanduva 3.789.732,07 

2ª etapa Revestimento do fundo do canal do rio Aricanduva, entre os córregos Rincão e Taboão 19.522.718,25 

3ª etapa Implantação de galeria auxiliar em concreto (6,5km), com o traçado desenvolvendo-se 
pela margem esquerda do canal Aricanduva, entre a foz do córrego Taboão e rio Tietê 200.438.361,03 

BACIA DO RIO TAMANDUATEÍ 

A bacia do rio Tamanduateí engloba uma área de drenagem correspondente a 330km². No PDMAT a bacia foi 
compartimentada em quatro segmentos para permitir uma análise de consistência e compatibilização das 
vazões ditas naturais de projeto para o ano 2020. Os trechos resultantes foram: Ribeirão Meninos Superior, 
Ribeirão Meninos Inferior e Couros, Tamanduateí Superior e Tamanduateí Inferior. 

• Ribeirão dos Meninos Superior: Este trecho inicia-se desde suas nascentes até seção a montante do 
desemboque da galeria da Av. Faria Lima, nas imediações da rua José Versolato, com enfoque hidrológico 
até a confluência com o ribeirão dos Couros. Esta sub-bacia situa-se a leste - sudeste do município de São 
Paulo e inserida nos municípios de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, é afluente 
da margem esquerda do rio Tamanduateí, possuindo uma área de drenagem total de 112km², em sua 
maior parte urbanizada. Antes de desembocar no rio Tamanduateí, recebe as águas do ribeirão dos 
Couros, cuja área de drenagem é de 48km². A área de drenagem da bacia do ribeirão dos Meninos, 
abrangendo desde suas nascentes até o ponto de confluência com o ribeirão dos Couros, é de 51km².  

• Ribeirão dos Meninos Inferior e Couros: Este trecho engloba o sub-trecho a jusante, até a foz no rio 
Tamanduateí, e a bacia do ribeirão dos Couros.  

O ribeirão dos Meninos, situado a leste-sudeste do município de São Paulo e inserido nos municípios de 
São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e São Paulo é afluente da margem 
esquerda do rio Tamanduateí, possuindo uma área de drenagem total, computada desde as nascentes, de 
112km² , em condições de urbanização quase total. O ribeirão dos Couros possui uma área de drenagem 
de cerca de 48km², até sua junção com o Meninos. 

• Tamanduateí Superior: este trecho engloba o córrego do Oratório até o ribeirão dos Meninos. 

A bacia do Tamanduateí Superior, no trecho que vai desde as cabeceiras até a confluência com o ribeirão 
dos Meninos, situa-se a leste-sudeste do município de São Paulo e inserido nos municípios de Mauá, 
Santo André e São Paulo. A sub-bacia possui uma área de drenagem de 134km², em condições de 
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urbanização quase total, excetuando-se apenas algumas áreas próximas das nascentes que vem se 
expandindo e se urbanizando muito rapidamente nos últimos anos. A área da bacia totaliza 246km², caso 
seja incluída a sub-bacia do ribeirão dos Meninos. 

• Tamanduateí Inferior: Este trecho compreende desde a confluência com o Meninos até sua foz no rio 
Tietê, englobando os córregos Mooca, Ipiranga, Moinho Velho e Anhangabaú. 

A sub-bacia está inserida no setor leste-sudeste do município de São Paulo, possuindo uma área de 
drenagem total de 84km², em condições de urbanização total. A bacia do Tamanduateí, a montante do 
ponto de encontro com o ribeirão dos Meninos, tem uma área de drenagem de 246km², sendo que 
112km² correspondem à sub-bacia dos Meninos, incluindo a do ribeirão dos Couros, e 134km² pertencem 
à sub-bacia do Tamanduateí Superior. 

O PDMAT através de seus estudos gerais para a bacia do Tamanduateí recomendou um total de 43 
reservatórios para as sub-bacias. A seguir serão apresentadas as interferências de cada sub-bacia com suas 
características e situação. 

A Tabela 2.8.4 apresenta as intervenções previstas pelo PDMAT para a sub-bacia do Ribeirão Meninos, pode-
se observar a situação quanto à implementação das medidas bem como os custos estimados (coluna 6) e o 
custo real da implantação (coluna 7). Os custos apresentados no PDMAT (previstos) foram calculados com 
data base de outubro de 1999, no entanto, estes valores foram ajustados para data base de julho de 2007, 
assim como os custos reais das medidas implantadas.  

Tabela 2.8.4 - Intervenções Previstas e Concluídas para Contenção de Cheias na Bacia do Ribeirão dos Meninos 

Medida Local Situação Inauguração Volume 
retido (m³) 

Investimento 
previsto (R$) 

Total investido 
(R$) 

TM-2 
Rib. Meninos  concluído mai-03 170000 24.666.803,07 11.894.950,88 

TM-3 
TM-4 Ribeirão Chrysler concluído jul-02 190000 15.708.193,15 8.885.382,17 
TM-5 Córrego Casa Grande concluído -    
TM-6 Av. Rotary concluído jul-99 34000  11.470.133,39 
TM-7 Córrego Saracantan concluído jul-99 95000  14.542.490,55 
TM-8 Cór. Água Mineral previsto -  6.429.703,43  
RM-6 Córrego Taioca previsto -  10.851.187,99  
RM-4 

Rib. Meninos  concluído 38626 235000 57.639.423,17 9.484.973,921 
RM-5 
AM-3 Rib. Meninos concluído jul-99 120000 13.303.407,84 15.361.785,79 
RC-1 

Couros 

concluído jul-99 113.450  16.181.081,03 
TC-02 concluído set-99 85000  13.311.067,12 
TC-03 concluído mai-03 140000  7.246.349,385 
RC-02 concluído mar-05 380000  19.558.145,91 
RC-06 concluído mai-02 120000  12.002.565,16 
RC-05 previsto -  10.983.050,42  
RC-04 previsto -  18.825.199,16  
TC-09 concluído abr-07 360000 59.227.122,69 14.847.764,46 
RM-07 

Meninos 
previsto -  15.751.148,45  

AM-04 
previsto -  101.190.823,1  

AM-05 
Reservatórios complementares (1ª etapa) 116.206.230,3  
Reservatórios complementares (2ª etapa) 217.561.189,7  
Canalização do rio Couros a jusante do lago Piraporinha 49.153.820,43  
Substituição de pontes a montante do Lago Piraporinha 2.378.494,20  
Canalização do ribeirão Meninos Inferior 58.834.074,28  
  

 Intervenções na Sub-bacia do Rib. Meninos Superior  Intervenções na Sub-bacia do Rib. Meninos Inferior e Couros 
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Os reservatórios apresentados na Tabela 2.8.4 foram dimensionados para atender os seguintes objetivos: 

• Reservatórios TM2/TM3, TM4, TM5, TM6, TM7 e TM8, no ribeirão dos Meninos, tem a finalidade de 
equacionar os problemas no paço municipal de São Bernardo; 

• Reservatórios AM3, RM4/RM5 e RM6, têm por objetivo ajustar as descargas próximas à atual capacidade 
de vazão do trecho do curso do ribeirão dos Meninos até sua confluência com o ribeirão dos Couros; 

• Reservatórios AC1 e TC2, no ribeirão dos Couros, têm o objetivo de atenuar as inundações no largo de 
Piraporinha, nos municípios de São Bernardo do Campo e Diadema; 

• Reservatórios TC3, TC6, RC2, RC4 e RC5, ainda no ribeirão dos Couros, objetivam adequar a capacidade 
atual da calha do ribeirão às novas vazões de projeto, para equacionar problemas de inundação na Vila 
Paulicéia, próximo da Av. Lions, no município de São Bernardo;  

• Reservatórios RC1 e TC5, também no ribeirão dos Couros, complementarão a necessidade de reservação 
a montante, para solucionar os problemas de travessia junto à Via Anchieta; 

• Reservatórios RM7 e AM4 ou AM5, recomendados no trecho final do ribeirão dos Meninos, desde sua 
confluência com o ribeirão dos Couros até seu desemboque no Tamanduateí, tem a finalidade de 
restringir e compatibilizar as descargas com a capacidade da calha atual. 

A Tabela 2.8.5 apresenta as medidas de controle de cheia previstas para a sub-bacia do Tamanduateí 
Superior, englobando as medidas previstas para o Córrego Oratório. Os custos apresentados no PDMAT 
(previstos) foram calculados com data base de outubro de 1999, no entanto, estes valores foram ajustados 
para data base de julho de 2007, assim como os custos reais das medidas implantadas. 

Tabela 2.8.5 - Intervenções Previstas e Concluídas para Contenção de Cheias na Bacia do Tamanduateí Superior 

Local Medida Situação Inauguração Vol. retido 
(m³) 

Investimento 
previsto (R$) 

Total investido 
(R$) 

Alto 
Tamanduateí 

AT-03a concluído jul-02 105000  12.217.400,49 
AT-02 previsto   18.124.511,66  
RT-3 previsto   

26.839.970,01 
 

AT-01 previsto    
AT-01a concluído jul-99 136000  7.988.128,612 
AT-03 concluído ago-02 800000  33.931.532,2 
TT-04a previsto   

30.000.848,15 
 

TT-04b previsto    
AT-05 previsto   

30.469.370,27 
 

TT-05 previsto    
AT-06 previsto   18.182.837,50  
AT-07 previsto   57.967.354,97  
AT-08 previsto     

Oratório 

RO-01 previsto   14.885.213,76  
AO-1 concluído ago-04 120000  8.523.380,235 
AO-4 concluído abr-07 280000  15.666.951,47 

RO-03 previsto  13978628   
AO-07 previsto   

33.645.298,46 
 

AO-07a previsto    

Os reservatórios do Tamanduateí Superior, apresentados na Tabela 2.8.5, foram previstos com o intuito de 
atender os seguintes objetivos: 

• Reservatórios AT-1ª, AT-3 e AT-3a encontram-se construídos; 

• Reservatórios TT-4a/ TT-4b (Tamanduateí), AT-5/ TT-5 (Guarará), AT-6 (Apiaí) e RO-3 (Oratório), são 
prioritários para complementar uma 1ª etapa de implantação juntamente com os já construídos; para 
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uma 2ª etapa de implantação, será necessária a implantação adicional dos reservatórios AT2, AT-3/RT-1 e 
AT-7/AT-7a (no Tamanduateí) e RO-1 e AO-7/AO-7a (no Oratório); opcionalmente poderá ser utilizada a 
área (AT-8 + AT-8a), em substituição à área (AT-7 + AT-7a);  

• Os reservatórios RO-3, RO-1 e AO-7 do córrego do Oratório poderão ser muito eficazes para solucionar os 
problemas frequentes de inundação locais. 

Na sub-bacia do Tamanduateí Inferior foi estimado um conjunto de 9 reservatórios, os quais apresentam suas 
situações na Tabela 2.8.6. Os custos previstos apresentados no PDMAT foram calculados na data base de 
outubro de 1999, logo estes valores foram ajustados para julho de 2007.  

Tabela 2.8.6 - Intervenções Previstas e Concluídas para Contenção de Cheias na Bacia do Tamanduateí Inferior 

Medida Local Situação Vol. retido (m³) Investimento 
previsto (R$) 

MO-02 
Mooca 

previsto - - 
MO-05 previsto 96000  12.312.855,74  
MO-04 previsto 56000  13.061.998,02  
MV-01 

Córrego Moinho Velho 
previsto 200000  78.728.609,51  

MV-02 previsto 72000  40.919.134,89  
IP-01 

Córrego Ipiranga 
previsto 150000  25.270.554,35  

IP-02 previsto 225000  79.340.164,66  
NA-01 

Córrego Anhangabaú 
previsto 40000  20.563.788,80  

NA-02 previsto 30000  18.652.662,24  
Desassoreamento do canal do Tamanduateí nas proximidades da foz  3.993.246,50  
Obras de reforço da galeria do moinho velho  23.179.848,38  
Obras de reforço da galeria do Anhangabaú e do túnel do Moringuinho  36.074.246,33  

Para a estimativa dos reservatórios na sub-bacia do Tamanduateí Inferior foram considerados os aspectos 
individuais de cada córrego e os benefícios de controlar as vazões ao longo da calha principal do Tamanduateí, 
conforme especificado a seguir: 

• Reservatórios MO-2, MO-4 e MO-5 no córrego Mooca serão fundamentais para minimizar as condições de 
dimensionamento dos projetos de canalização existentes. Saliente-se que eventual implantação de túnel 
de derivação para o rio Tamanduateí poderá solucionar o problema de controle de chuvas na bacia do 
Mooca, porém aumentará as vazões de cheia no curso do rio Tamanduateí; 

• Os reservatórios MV-1 e MV-2 no córrego Moinho Velho e IP-1 e IP-2 no córrego Ipiranga contribuirão 
para a garantia das descargas de restrição fixadas nos projetos de canalização; 

• Quanto aos reservatórios AN-1 e AN-2, no córrego Anhangabaú, verificou-se que em quase nada 
poderiam contribuir para atenuar as vazões do próprio Tamanduateí; entretanto, suas implantações serão 
de fundamental importância para equacionar as graves e sérias situações de inundações nesta sub-bacia 
do córrego Anhangabaú, que têm ocorrido com acentuada frequência nos últimos anos. 

Estas informações permitem concluir que na bacia do rio Tamanduateí, englobando as sub-bacias dos 
ribeirões dos Meninos e dos Couros, Tamanduateí Superior e Tamanduateí Inferior, está previsto o volume de 
retenção apresentado na Tabela 2.8.7. 

Tabela 2.8.7 - Resumo dos Volumes Retidos Previstos e Atuais do Tamanduateí 

Sub-bacia Volume de retenção 
previsto (m³) 

Volume de 
retenção atual (m³) (%) 

Ribeirão Meninos Inferior e Couros 2311850 1.198.450 52 
Ribeirão Meninos Superior 1.170.600 844.000 72 
Tamanduateí Superior 3.282.000 1.441.00 44 
Tamanduateí Inferior 994.000 0 0 
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BACIA DO MÉDIO JUQUERI  

A bacia do Médio Juqueri está situada no setor norte da Região Metropolitana de São Paulo, possuindo uma 
área de drenagem de 263km², 31,5% dos quais apresentam ocupação urbana. A área total da bacia integral do 
Rio Juqueri totaliza 827km². 

O PDMAT com base nas simulações hidráulico-hidrológicas efetuadas, as etapas de implantação de 
reservatórios de detenção na bacia do Médio Juqueri foram fixadas conforme consta na Tabela 2.8.8. Os 
custos apresentados foram reajustados para data base de julho de 2007. 

As medidas foram previstas em duas etapas de implantação visando atender o período de retorno de 10 anos 
e 25 anos, 1ª e 2ª etapa, respectivamente. Na primeira etapa espera-se acumular um volume de 2,2 milhões 
de m³ e a totalidade dos reservatórios previstos para a segunda etapa contar com um volume de acumulação 
total de 3,6 milhões de m³. 

Tabela 2.8.8 - Intervenções Previstas para Contenção de Cheias na Bacia do Médio Juqueri 

Etapa Medida Local Situação Investimento 
previsto (R$) 

1ª etapa 

JU-02 Rio Juqueri previsto 7.692.744 
JU-03 Rio Juqueri previsto 2.766.359 
JU-06 Rio Juqueri previsto 2.279.743 
JU-07 Rio Juqueri previsto 13.057.729 

JU-08A Rio Juqueri previsto 24.904.929 
AS-01 Armando Sestini previsto 3.986.185 

AV-01+AV-02 Rib. Água Vermelha previsto 4.225.973 
AV-03 Rib. Água Vermelha previsto 6.187.523 

AB-02+AB-03 Cór. Abreus previsto 5.013.030 
OR-01 Cór. Ortiz previsto 2.041.787 
TG-01 Cór. Tapera Grande previsto 1.553.736 
TG-03 Cór. Tapera Grande previsto 16.247.093 

TG-04+TG-05 Cór. Tapera Grande previsto 11.919.461 
TG-06 Cór. Tapera Grande previsto 1.250.830 
TG-09 Cór. Tapera Grande previsto 4.882.887 
TG-11 Cór. Tapera Grande previsto 2.138.796 

EU-01+EU-02+EU-03 Cór. Eusébio previsto 5.794.673 
EU-07 Cór. Eusébio previsto 3.391.240 

EU-09+EU-10 Cór. Eusébio previsto 7.289.258 
LA-01 Cór. Laranjeiras previsto 2.185.490 
RP-02 Cór. Areião previsto 2.198.381 
RP-03 Cór. Ajuá previsto 6.457.901 
RP-04 Rib. Perus previsto 6.579.824 
RP-05 Cór. Ajuá previsto 4.584.090 

2ª etapa 

JU-01 Juqueri previsto 854.390 
JU-04 Juqueri previsto 1.940.702 

OR-02+OR-03 Ortiz previsto 1.945.180 
TG-02 Tapera previsto 1.198.145 
TG-07 Tapera previsto 1.827.445 
TG-08 Tapera previsto 964.163 
TG-10 Tapera previsto 1.371.232 

EU-04+EU-05 Eusébio previsto 4.464.400 
EU-06 Eusébio previsto 2.243.707 
EU-08 Eusébio previsto 3.447.205 
MA-01 Matias previsto 2.141.900 
RP-01 Perus previsto 6.243.900 

Canalizações de córregos na Bacia 63.103.975 

http://www.daee.sp.gov.br/cgi-bin/Carrega.exe?arq=/piscinoes/index.htm#juqueri#juqueri
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Como se observa na Tabela 2.8.8, as intervenções propostas para a bacia do médio Juqueri não foram 
implantadas até o momento. 

A Figura 2.8.1 apresenta os reservatórios de amortecimento da bacia do Alto Tietê, os mesmos foram 
identificados conforme sua situação de implementação e localização em relação à bacia do Alto Tietê. Este 
levantamento foi realizado através de informações obtidas junto ao Departamento de Águas e Energia 
Elétrica – DAEE, a nível estadual, e a Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP. 

2.8.2 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA ATUAL 

A prospecção da capacidade do sistema atual consistiu na aquisição de informações relacionadas com os 
pontos críticos de inundação da Região Metropolitana de São Paulo. 

Este levantamento foi realizado através de uma pesquisa qualitativa junto às prefeituras dos 37 municípios 
pertencentes à bacia do Alto Tietê. O resultado desta pesquisa é apresentado no Anexo VI (Volume 3/3). 

Pesquisa de Inundações 

A pesquisa de inundações realizada através de um questionário junto às prefeituras teve como objetivo 
identificar os principais pontos de inundações da bacia. Seu estudo permitiu a identificação e caracterização 
das inundações ao longo da bacia do Alto Tietê, onde em sua maioria ocorrem em uma frequência anual. 

Para a obtenção dessas informações foram utilizados questionários e mapas das áreas afetadas, os quais 
possibilitaram a identificação e representação espacial dos principais pontos críticos, e a caracterização 
qualitativa de sua magnitude. Os mapas obtidos, em sistema de coordenadas UTM e datum Córrego Alegre, 
permitiram a formação de um banco de dados, o qual facilitará o acesso e atualização destas informações. 

Os questionários foram respondidos por técnicos responsáveis pelo sistema de drenagem, designados pelo 
município. A Tabela 2.8.9 apresenta uma relação dos municípios da bacia do Alto Tietê, indicando os que 
contribuíram na obtenção das informações com seus respectivos números de pontos de inundação. 

O mapeamento dos pontos de inundações obtidos através desta pesquisa é apresentado na Figura 2.8.1. 

Tabela 2.8.9 - Relação de Municípios da Bacia do Alto Tietê 

Municípios Preencheu 
Questionário 

Enviou 
Mapa 

Nº Pontos 
Inundação Municípios Preencheu 

Questionário 
Enviou 
Mapa 

Nº Pontos 
Inundação 

Arujá    Juquitiba    
Barueri    Mairiporã    
Biritiba Mirim    Mauá    
Caieiras    Mogi das Cruzes    
Cajamar X X 8 Osasco X X 35 
Carapicuíba X X 10 Pirapora do Bom Jesus X Sem problemas de inundação 
Cotia    Poá X X 13 
Diadema    Ribeirão Pires    
Embu das Artes X X 8 Rio Grande da Serra    
Embu-Guaçu X X 6 Salesópolis    
Ferraz de Vasconcelos    Santana de Parnaíba    
Francisco Morato    Santo André X X 20 
Franco da Rocha    São Bernardo do Campo    
Guarulhos X (1)   São Caetano do Sul    
Itapecerica da Serra    São Lourenço da Serra    
Itapevi    São Paulo X (1) X (2) 600(2) 
Itaquaquecetuba    Suzano    
Jandira X X 8 Taboão da Serra    

(1) Respondeu mas não enviou questionário; (2) Pontos informados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) 
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Figura 2.8.1 - Pontos de Inundação por Município  
e Reservatórios previstos pelo PDMAT 
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Indicadores do Comportamento da Drenagem Urbana 

A população da RMSP sofre continuamente com os problemas relacionados com as inundações durante o 
período chuvoso, podendo ser destacado o aumento nos índices de congestionamento, o risco de 
contaminação por doenças de veiculação hídrica e os prejuízos de perdas materiais e humanas. 

Portanto, a busca de indicadores urbanos que identifiquem o comportamento das inundações é essencial 
para uma avaliação das intervenções implantadas para controle das mesmas. Neste enfoque, este estudo 
buscou obter um indicador da situação atual da drenagem urbana, através de correlações passíveis de 
interferências com os dias chuvosos. A seguir são apresentadas as tentativas realizadas para obtenção deste 
indicador. 

Relação Chuva x Congestionamentos 

Esta análise partiu da aquisição dos dados de congestionamento do município de São Paulo junto à 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, e dos dados de chuva junto à Fundação Centro Tecnológico de 
Hidráulica – FCTH, através dos relatórios de chuva emitidos pelo Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo 
– SAISP. 

A correlação foi obtida através da análise entre os dias que apresentaram registro de chuva e o pico de 
lentidão diário registrado pelo CET. A Figura 2.8.2 indica que o comportamento destas variáveis não é passível 
de correlação. 
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Figura 2.8.2 - Índices de Lentidão no Trânsito do Município de São Paulo na Presença de Chuva 

Relação Chuva x Número de Pontos de Inundação 

Esta análise foi realizada com intuito de obter uma relação entre o volume precipitado (mm) e o número de 
inundações ocasionadas para determinada chuva. Os dados utilizados foram os disponibilizados pelo SAISP 
(Relatório de Evento de Chuva), os quais fornecem as informações de cada chuva registrada pela rede 
telemétrica de pluviometria da região do Alto Tietê e a relação dos pontos de inundações observados. 

A Figura 2.8.3 indica o comportamento dos pontos de inundação em relação à chuva registrada pela rede 
telemétrica da região, estes dados são relativos aos anos de 2005, 2006 e 2007. Observa-se que não houve 
uma boa correlação entre os parâmetros analisados. 
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Figura 2.8.3 - Comportamento dos Pontos de Inundações em relação ao Volume Precipitado 

Efeitos da Urbanização nas Vazões Observadas 

Este item foi produzido com intuito de analisar os impactos do crescimento urbano sobre a macrodrenagem, 
através do comportamento das vazões no rio Tietê, ao longo dos anos. Esta análise foi realizada para produzir 
uma avaliação das vazões em função das construções dos reservatórios previstos no Plano de 
Macrodrenagem. As vazões utilizadas no estudo foram da série histórica de jan/1940 - jun/2007, com as 
vazões médias mensais afluentes à Barragem Edgard Souza, disponibilizadas pela Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia – EMAE. 

Na Figura 2.8.4 observa-se um comportamento crescente das vazões médias mensais ao longo dos anos. Para 
uma análise mais precisa sobre o comportamento da urbanização e do efeito dos reservatórios de 
armazenamento sobre a vazão outros fatores devem ser observados, como o comportamento das 
precipitações e o grau de impermeabilização do solo. Portanto, deve ser feito um levantamento dos postos 
pluviométricos que influenciam a área de contribuição da bacia e realizar uma análise estatística da chuva ao 
longo dos anos. 

 
Figura 2.8.4 - Série Histórica de Vazões Médias Mensais na Barragem Edgard Souza 
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Indicador da eficiência do sistema de drenagem urbana 

As correlações realizadas mostraram que as variáveis analisadas não servirão como bom indicador para 
avaliação do comportamento do sistema de drenagem. Com isso, observou-se a necessidade de um indicador 
preciso e eficiente que traduza a situação do sistema e a eficiência das medidas implantadas. 

A formação de um banco de dados, sustentado por um sistema de monitoramento contínuo e seguro, é 
fundamental para a obtenção de um indicador. Esta rede de monitoramento, voltada para os problemas de 
drenagem urbana, deve ser fundamentada em dados pluviométricos, fluviométricos e de qualidade d’água 
localizados ao longo das sub-bacias e da calha principal do Tietê. 

2.8.3 MAPEAMENTO DO “CURVE NUMBER” NA BACIA DO ALTO TIETÊ 

As condições de escoamento superficial dependem do grau de uso e ocupação de uma bacia hidrográfica, que 
reflete diretamente no grau de impermeabilização do solo. O coeficiente adotado para representar o 
escoamento superficial gerado em uma bacia hidrográfica é o CN (número de curva), conforme conceituado 
no conhecido método do USSCS – U. S. Soil Conservation Service. Este coeficiente é fixado considerando-se as 
parcelas de áreas permeável e impermeável, estimadas em determinada bacia. 

TIPOLOGIA HIDROLÓGICA DO SOLO 

Dadas as maiores dificuldades para se classificar uma área de drenagem, em função da sua constituição 
pedológica, este trabalho estabelece um critério para avaliação do coeficiente CN na Bacia do Alto Tietê, a 
partir da sua constituição geológica, a qual é de mais fácil obtenção, baseando-se nas Cartas Geológicas 
disponíveis.  

Assim, a bacia do Alto Tietê, foi devidamente compartimentada desde suas nascentes até o local do 
reservatório de Pirapora. Através das Cartas Geológicas da RMSP, em escala 1:100.000, foram identificados os 
litotipos mais significativos, sob o ponto de vista do comportamento hidráulico–hidrológico, ocorrentes em 
cada uma destas sub-bacias. 

Neste estudo foi tomando como base a classificação dos grupos hidrológicos de solos do SCS-Soil 
Conservation Service e o trabalho desenvolvido por Setzer & Porto (1979), para todo o Estado de São Paulo. 

Os litotipos mais relevantes para o estudo em pauta foram os seguintes: 

• Sedimentos Aluvionares Quaternários – (Qa); 

• Sedimentos Terciários da Bacia de São Paulo – (TQa); 

• Intrusões Graníticas do Fácies Cantareira do Pré Cambriano(pC Agg); 

• Micaxistos dos Grupos Açungui e São Roque do Pré Cambriano(pC Amx); 

• Filitos do Grupo São Roque do Pré Cambriano (pC Afm); 

• Migmatitos e Gnaisses do Grupo Açungui do Pré Cambriano (pC Amg). 

Cabe mencionar a incidências de outros litotipos mais pontuais, em sua maioria datados do período Pré-
Cambriano e, justamente em razão de suas áreas de ocorrência serem territorialmente pouco expressivas, 
foram agregados aos litotipos predominantes acima relacionados. 

Uma vez identificados os litotipos presentes, quantificaram-se suas ocorrências através da determinação das 
áreas territoriais ocupadas em cada uma das sub-bacias hidrográficas; esta quantificação foi feita através da 
determinação das porcentagens de ocorrência de cada um daqueles litotipos, relativamente às suas áreas 
individuais. 

A fim de melhor caracterizar e avaliar o comportamento hidráulico dos solos, conta-se com sistemas de 
classificação. Dois destes sistemas destacam-se por sua abrangência: o do “Soil Conservation Service” – SCS 
(1951) e o de Setzer & Porto (1979). 
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O sistema de classificação elaborado por Setzer e Porto (op.cit.) classifica os solos em 5 Grupos Hidrológicos. 
Por se referir ao nosso meio físico é bem correlacionável com a maioria dos litotipos ocorrentes na área de 
interesse. 

O sistema de classificação do SCS divide os solos em 4 Grupos Hidrológicos; esta classificação utiliza como 
principal critério a composição textural dos solos e oferece, como grande vantagem, boa abrangência e 
aplicabilidade em relação aos tipos de cobertura e usos do solo, justamente da forma como comumente são 
feitos, em virtude da maior disponibilidade destes dados. 

Apresentam-se, a seguir, ambos os sistemas de classificação dos solos para fins hidrológicos: 

Sistema classificatório do SCS: 

• Grupo A - Solos de mais baixo potencial de deflúvio; são solos profundos, de constituição arenosa, com 
pouco silte e argila. Podem também ser constituídos por cascalhos, de alta permeabilidade. 

• Grupo B - Solos com potencial de escoamento (“runoff“) moderadamente baixo. Predominam solos 
arenosos, menos profundos e menos agregados que o acima (A); o Grupo, como um todo, apresenta, 
após seu intenso umidecimento, capacidade de infiltração acima da média. 

• Grupo C – Solos com potencial de escoamento moderadamente alto. Compreende solos rasos e solos 
contendo consideráveis teores de argilas e colóides, porém inferiores ao Grupo D. Este solo tem 
infiltração abaixo da média após saturação. 

• Grupo D – Solos com o mais alto potencial de escoamento. Inclui a maioria das argilas e também solos 
rasos com sub-horizontes impermeáveis próximos à superfície. 

Sistema Classificatório de Setzer e Porto: 

• Grupo A - Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%; não há rocha nem camadas 
argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não 
atingindo 1%. 

• Grupo B – Solos arenosos menos profundos que os do grupo A e com maior teor de argila total, porém 
ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas este limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os 
dois teores de húmus podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem 
camadas argilosas até 1,5m, mas é quase sempre presente camada mais densificada que a camada 
superficial. 

• Grupo C – Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis 
ou contendo pedras até a profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas (ver observação acima), estes 
dois limites máximos podem ser 40% e 1,5m. 

• Grupo D – Solos argilosos (30 – 40% de argila total) e ainda com camada densificada a 0,50m de 
profundidade. Ou solos arenosos como B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de 
seixos rolados. 

• Grupo E – Solos barrentos como o C, mas com camada argilosa impermeável ou com pedras. Ou sem tal 
camada, mas o teor total de argila supera 40%. No caso de terras roxas (ver observação acima) este teor 
pode subir a 60% (no caso D, 45%). 

A fim de utilizar adequadamente as vantagens apresentadas por cada um dos sistemas, decidiu-se adotar a 
combinação de ambos, o que até contribui para uma maior abrangência do método de estudo. A Tabela 
2.8.10 apresenta as participações percentuais dos vários grupos de solos para cada um dos diferentes litotipos 
ocorrentes na bacia. Ressalta-se que, quanto ao número de Grupos Hidrológicos de Solos a serem utilizados, 
optou-se por quatro, de acordo com a Classificação do SCS. 
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Tabela 2.8.10 - Composição Percentual Proposta para os Diferentes Grupos de Solos em cada um dos  
Litotipos ocorrentes na Bacia do Alto Tietê 

LITOTIPO 
SOLOS 

A B C D 
1- Grupo dos Sedimentos Aluvionares (Qa) 15 25 30 30 

2- Grupo dos Sedimentos Terciários (TQa) 10 15 40 35 

3- Grupo das Intrusões Graníticas (pC Agg) 15 45 15 25 

4- Grupo dos Micaxistos (pC Amx) 5 10 35 50 

5- Grupo dos Filitos (pC Afm) - - 50 50 

6- Grupo dos Migmatitos e Gnaisses (pC Amg) 15 35 25 25 

O resultado do estudo tipológico do solo para a bacia do Alto Tietê pode ser observado na Figura 2.8.5. Da 
mesma forma, a identificação e localização das sub-bacias consideradas, desde as nascentes do rio Tietê até o 
reservatório de Pirapora, encontram-se ilustradas na Figura 2.8.6. 

A Tabela 2.8.11 indica a constituição percentual dos grupos hidrológicos de solos por sub-bacia do Alto Tietê. 
Inicialmente foi realizada a avaliação da participação percentual que cada litotipo tem em cada sub-bacia, 
relativamente à área total desta sub-bacia (colunas “% dos Litotipos Constituintes”); de posse também da 
constituição porcentual dos diferentes tipos de solos, por litotipo, calculou-se, para cada sub-bacia, a 
participação percentual que cada Grupo Hidrológico de Solo tem em cada sub-bacia, considerando-se agora, 
portanto, as suas constituições geológicas (colunas “% dos Grupos de Solos Equivalentes”). 

Tabela 2.8.11 - Constituição Percentual dos Grupos Hidrológicos de Solos por Sub-bacia do Alto Tietê 

Nº Sub-bacia 
% dos litotipos constituintes % dos grupos de solo equivalentes 

1 2 3 4 5 6 A B C D 
6.1.1.1 8,2 - 17,5 - - 74,3 15 35,9 23,7 25,4 
6.1.1.2 4,4 - - - - 95,6 15 34,6 25,2 25,2 
6.1.1.3 3,4 - 40,4 - - 56,2 15 38,6 21,2 25,2 
6.1.2.1 11,1 2,9 25,1 10 - 50,9 13,8 33,4 24,5 28,3 
6.1.2.2 11,1 2,9 25,1 10 - 50,9 13,8 33,4 24,5 28,3 
6.1.2.3 26,6 11,5 25,3 9,9 - 26,7 13,4 30,1 26,5 30 
6.1.3.1 29,8 8,6 12,4 1,4 - 47,8 14,4 31,2 26,7 27,7 
6.1.3.2 37,8 1,6 13,6 - 2,3 44,7 14,6 31,4 26,4 27,6 
6.1.3.3 33,2 7,1 6,3 44,1 0,4 8,9 10,2 19,7 31,6 38,5 
6.1.3.4 35,1 25,5 36,6 2,8 - - 13,4 29,4 27,2 30 
6.1.3.5 30,5 28,4 4,7 34,8 - 1,6 10,1 18 33,8 38,1 
6.1.3.6 26,7 27,9 - 3,6 - 41,8 13,2 25,9 30,9 30 
6.1.3.7 31,5 23,9 - 38,1 - 6,5 10 17,5 34 38,5 
6.1.4.1 18,1 3,2 38,5 1,3 - 38,9 14,7 36 22,7 26,6 
6.1.4.2 36,7 2,3 - 30,5 2,8 27,7 11,4 22,3 30,9 35,4 
6.1.5 23,9 9,9 37 26,8 - 2,4 11,8 27,6 26,7 33,9 
6.1.6.1 23,2 6 32,3 11,3 3,6 23,6 13 30,6 25,9 30,5 
6.1.6.2 30,2 14,9 - 37,5 - 17,4 10,5 19,6 32,5 37,4 
6.1.7.1 23,9 14,1 - 31,8 0,5 29,7 11 21,7 31,6 35,7 
6.1.7.2 84,8 11,1 4,1 - - - 14,5 24,7 30,4 30,4 
6.1.8 20,6 2,7 19,2 55,9 - 1,6 9,3 20,3 30,1 40,3 
6.1.9 25,4 50,4 3 11,7 4 5,5 10,7 18,4 35,7 35,2 
6.1.10 24,9 35,5 0,7 25,6 - 13,3 10,7 19,1 34,1 36,1 
6.2.1 8,8 7,7 11 38,8 1 32,7 10,3 22,4 30,2 37,1 
6.2.2.1 16,9 9,5 - 48,2 15,4 10 7,4 14 36 42,6 
6.2.2.2 13,5 14,3 - 63,4 - 8,8 7,9 14,9 34,2 43 
6.2.2.3 14,5 55,8 - 29,7 - - 9,2 14,9 37,1 38,8 
6.2.2.4 30,8 59,1 - 10,1 - - 11 17,6 36,4 35 
6.2.2.5 41,5 53,2 - 3,6 - 1,7 12 19,3 35,4 33,3 
6.2.2.6 19,3 37,3 4 38,6 - 0,8 9,3 16,4 35 39,3 



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

212   
 

Tabela 2.8.11 - Constituição Percentual dos Grupos Hidrológicos de Solos por Sub-bacia do Alto Tietê (continuação) 

Nº Sub-bacia 
% dos litotipos constituintes % dos grupos de solo equivalentes 

1 2 3 4 5 6 A B C D 
6.2.2.7 15,1 24,3 8,3 31,9 - 20,4 10,6 21,5 31,7 36,2 
6.3.1.1 58,7 25,8 - - - 15,5 13,7 24 31,8 30,5 
6.3.1.2 27 61,9 - 2,3 4,7 4,1 11 17,7 37 34,3 
6.3.1.3 53,9 45,2 - - - 0,9 12,7 20,6 34,5 32,2 
6.3.1.4 31 10,6 49,2 - 1,9 7,3 14,2 34 23,7 28,1 
6.3.2.1 2,2 - 11,3 43,6 33,9 9 5,5 13 36,9 44,6 
6.3.2.2 4,4 - 67,9 5,7 - 22 14,5 39,9 19 26,6 
6.3.2.3 13,6 - - 6,1 67,3 13 4,3 8,5 43,1 44,1 
6.3.2.4 17 0,9 56,5 4,1 15,4 6,1 12,2 32,3 24,6 30,9 
6.3.2.5 53,5 39 - - 0,9 6,6 12,9 21,5 33,8 31,8 
6.3.3.1 13,9 29,6 - 52,2 - 4,3 8,3 14,7 35,4 41,6 
6.3.3.2 8,5 59,6 3,4 16,1 - 12,4 10,4 18,5 35,7 35,4 
6.3.4 15,1 70,5 - 1,1 - 13,3 11,4 19,1 36,4 33,1 
6.3.5.1 17 51,4 - 2 - 29,6 12,2 22,5 33,8 31,5 
6.3.5.2 10,9 89,1 - - - - 10,6 16,1 38,8 34,5 
6.3.5.3 40,9 59,1 - - - - 12 19,1 35,9 33 
6.3.6 30 28,8 32,8 - 6,1 2,3 12,6 27,4 29,1 30,9 
6.3.7 6,7 - 78,4 1,5 11,1 2,3 13,2 37,9 20,4 28,5 
6.3.8.1 23,3 22,2 - - - 54,5 13,9 28,2 29,5 28,4 
6.3.8.2 17 1,7 - 9,5 - 71,8 14 30,6 27 28,4 
6.3.8.3 35,5 47 - - - 17,5 12,7 22,1 33,7 31,5 
6.3.8.4 15,2 80,5 4,3 - - - 11 17,8 37,5 33,7 
6.3.8.5 18,9 66,4 1,8 - - 12,9 11,7 20 35,7 32,7 
6.3.8.6 41,1 31,2 - 17,7 8,7 1,3 10,4 17,2 35,7 36,8 
6.3.8.7 17,2 10,1 1,1 32,4 1,5 37,7 11 22,7 30,9 35,4 
6.3.8.8 25,1 18,4 3,9 28,5 - 24,1 11,2 22 31,5 35,3 
6.4.1.1 7 1,8 - - - 91,2 15 33,9 25,6 25,5 
6.4.1.2 7,6 - 16,7 1,5 - 74,2 14,7 35,8 23,6 25,9 
6.4.1.3 13,3 1,4 25,2 0,8 - 59,3 14,8 35,7 23,4 26,1 
6.4.1.4 15,6 1,4 - - - 83 14,9 33,2 26 25,9 
6.4.2 14,5 8,9 3 28,4 - 45,2 11,7 25 29,6 33,7 
6.5.1.1 4,5 - 5 21,3 46,8 22,4 5,9 13,3 38,6 42,2 
6.5.1.2 3,1 0,6 13,3 42,1 25,2 15,7 7 16,6 34,4 42 
6.5.1.3 1,5 0,2 74,6 7,5 14,1 2,1 11,9 35,9 21,6 30,6 
6.5.1.4 7,2 2,2 4,1 24,9 58,5 3,1 3,6 7,6 42,4 46,4 
6.5.1.5 8,8 0,8 23,8 47,3 19,3 - 7,3 17,8 32,7 42,2 
6.5.1.6 8,5 1,2 0,8 11,1 78,4 - 2,1 3,8 46,2 47,9 
6.5.1.7 8,5 1,2 0,8 11,1 78,4 - 2,1 3,8 46,2 47,9 
6.6.1 8,5 6,5 38,5 32,1 8,8 5,6 10,2 25,6 27,9 36,3 
6.6.2 38,2 44,6 1,1 - - 16,1 12,8 22,4 33,4 31,4 
6.6.3 25,1 2,1 54,1 3,3 14 1,4 12,5 31,8 25 30,7 
6.6.4 34,1 36 7,2 - - 22,7 13,2 25,1 31,4 30,3 
6.6.5 14,4 10,7 - - - 74,9 14,5 31,4 27,3 26,8 
6.6.6 20,7 1,3 12,9 - - 65,1 14,9 34 24,9 26,2 
6.6.7.1 17,8 11 71,2 - - - 14,5 38,1 20,4 27 
6.6.7.2 7,5 - 92,5 - - - 14,6 44,2 15,8 25,4 
6.6.7.3 8,5 11,1 53,5 26,9 - - 11,7 30,6 24,4 33,3 
6.6.7.4 - - 7,8 43,2 49 - 3,3 7,7 40,9 48,1 
6.6.7.5 - 6,3 4,8 17,3 71,6 - 2 4,2 45,7 48,1 
6.6.8.1 11,3 0,6 46,4 - 7 34,7 13,9 35,9 22,8 27,4 
6.6.8.2 11,3 0,6 46,4 - 7 34,7 13,9 35,9 22,8 27,4 
6.6.9 12,4 - 57,6 16,6 13,4 - 11,3 30,7 24,9 33,1 
6.6.10 12,7 - 87,3 - - - 15 42,5 16,9 25,6 
6.6.11 4,1 - 80,5 3 12,4 - 12,9 37,8 20,3 29 
6.6.12 6,4 2,6 44,2 28,2 18,6 - 9,2 24,7 29 37,1 
6.6.13 5,9 0,9 25,3 - 66,6 1,3 4,7 12,8 40,1 42,4 
FRR - 6,3 4,8 17,3 71,6 - 2 4,2 45,7 48,1 
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Figura 2.8.5 – Tipologia Hidrológica do Solo 
na Bacia do Alto Tietê 
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Figura 2.8.6 – Sub-Regiões e Unidades 
Hidrográficas da Bacia do Alto Tietê 
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A associação entre os valores de CN apresentados pela literatura (Tucci, 1995) com as composições 
ponderadas dos Grupos Hidrológicos de Solo contidas em cada Litotipo (Tabela 2.8.11), proporcionou uma 
tentativa de avaliação do coeficiente CN em função dos litotipos, conforme apresenta a Tabela 2.8.12. Estes 
valores apresentados na Tabela 2.8.12 representam uma maneira alternativa mais rápida para a avaliação dos 
mencionados coeficientes “CN”. 

Tabela 2.8.12 - Tentativa de Avaliação de Coeficientes “CN” em função dos Litotipos 

TIPO UTILIZAÇÃO OU COBERTURA/USO DO SOLO 
LITOTIPO 

1 2 3 4 5 6 

1 

ZONAS CULTIVADAS  

sem conservação do solo 85 86 83 88 90 84 

com conservação do solo 75 76 73 78 80 74 

pastagens ou terrenos em más condições 82 84 81 86 88 82 

2 BALDIOS/ boas condições 67 71 64 74 77 66 

3 PRADOS/boas condições 64 67 61 71 75 62 

4 

BOSQUES OU ZONAS FLORESTAIS  

cobertura ruim 71 74 69 77 80 70 

cobertura boa 62 66 58 70 74 60 

5 

ESPAÇOS ABERTOS/RELVADOS/PARQUES/boas cond.  

com relva em mais de 75% da área 67 71 64 74 77 66 

com relva de 50 a 75% da área 74 76 71 79 82 72 

6 

ZONAS  

comerciais e de escritórios 93 94 93 94 95 93 

Industriais 89 90 89 91 92 89 

residenciais:       

lotes de área (m2)               % impermeável  

< 500                         65 87 89 86 90 91 87 

1.000                         38 79 81 77 83 85 78 

1.300                         30 77 79 75 81 84 76 

2.000                         25 75 78 73 80 83 74 

4.000                         20 74 76 71 79 82 72 

7 

PARQUES  

estacionamentos, telhados, viadutos, etc. 98 98 98 98 98 98 

arruamentos e estradas asfaltadas, com drenagem 87 88 86 89 90 86 

paralelepípedos, terra 84 85 83 87 88 84 

1-Sedimentos aluvionares quaternários          4-Grupo dos micaxistos 
2-Sedimentos terciários da Bacia de São Paulo 5-Grupo dos filitos 
3-Grupo das Intrusões graníticas e granodioríticas 6-Grupo dos gnaisses e migmatitos 

Uma vez estabelecidas as participações percentuais de cada Grupo Hidrológico de Solo, em função dos 
litotipos para cada sub-bacia foram determinados os valores do coeficiente CN para as várias condições de 
ocupação possíveis, com base nas características geológicas. O resultado deste estudo encontra- no Anexo VII 
deste relatório (Volume 3/3). 
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DETERMINAÇÃO DO CN PARA CADA SUB-BACIA DO ALTO TIETÊ 

Para a determinação do coeficiente CN da bacia partiu-se da utilização do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, 
2002, da EMPLASA, onde se produziu uma quantificação percentual do uso do solo individualizado para cada 
sub-bacia. A cada uso existente em cada sub-bacia foi atribuído um valor de CN, os quais foram obtidos para 
as diversas condições de ocupação (conforme estudo apresentado no Anexo VII deste relatório), resultando 
no CN ponderado por sub-bacia.  

Na tentativa de se obter uma estimativa do impacto causado do crescimento urbano sobre o escoamento 
superficial realizou-se uma projeção do coeficiente CN. Esta estimativa foi produzida a partir de um cenário 
futuro de uso do solo nas sub-bacias do Alto Tietê. 

Com base na interpretação do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, 2002, da EMPLASA, estabeleceu-se uma 
situação de possível impermeabilização para o horizonte do Plano, 2020. Esta estimativa não deve ser tomada 
como um prognóstico científico, que seria inviável, em face da complexidade do problema. Portanto, esta 
análise buscou a obtenção de um instrumento para simular as condições da macrodrenagem metropolitana 
em uma situação plausível de futuro, baseada nas tendências.  

Os pressupostos adotados para a montagem de um cenário futuro de uso e ocupação do solo foram: 

• Entende-se que a extensão do uso residencial é o principal fator de impermeabilização do solo na RMSP; 

• Assumiu-se que o número de domicílios, mais do que o número de habitantes, é a variável que define o 
grau de impermeabilização do solo esperado. Essa distinção é relevante na medida em que há uma 
tendência de redução significativa do número de habitantes por domicílio em todos os municípios da 
Bacia do Alto Tietê. Desta forma, o objeto da projeção 2020 deixou de ser o número de habitantes para 
ser o número de domicílios; 

• A partir de um número de domicílios adicionais estimado, foi estimada uma área urbana adicional 
requerida, pressupondo-se certas densidades brutas de ocupação, medidas em domicílios por hectare; 

• Trabalhou-se com a noção de saturação da ocupação de uma sub-bacia, distrito ou município, sempre que 
a densidade de ocupação superasse as densidades máximas admitidas; 

• Buscou-se, a partir da constatação de tendências de saturação de um município, distrito ou sub-bacia, 
simular o transbordamento da ocupação para áreas vizinhas. Esse transbordamento seguiria vetores 
definidos pelo sistema viário, utilizando-se, para sua definição, algum conhecimento qualitativo das 
tendências atuais, quando disponível; 

• Considerou-se, para fins de definição da participação dos diferentes usos do solo no total, que a mancha 
urbana adicional teria padrões de ocupação semelhantes aos do uso residencial; 

• Considerou-se um cenário tendencial, isto é, não se levam em conta possibilidades de correções nas 
políticas públicas que evitem os resultados vislumbrados na simulação. A necessidade e natureza dessas 
mudanças será objeto da análise dos resultados dessa simulação. 

As unidades territoriais de entrada de dados são os municípios, para o qual estão disponíveis projeções 
populacionais em diferentes fontes – SEADE, PITU, Ministério das Cidades – e os distritos, no caso do 
Município de São Paulo (MSP), por suas dimensões, participação na população total da Metrópole e 
localização central. Em uma etapa intermediária, os distritos do Município de São Paulo foram agrupados, 
definindo-se as áreas maiores com tendência de transbordamento definida. As saídas dos dados seriam as 
sub-bacias para as quais foi feita a análise de usos do solo com base no estudo da EMPLASA/2002. 

Os dados disponíveis eram as projeções de crescimento populacional dos municípios do Alto Tietê e os dados 
de domicílios da Contagem de 1996 e do Censo de 2000, por município e distrito. O Plano de Bacia não tem a 
pretensão nem os recursos humanos e materiais para gerar uma nova projeção populacional para a Bacia. 
Havia que trabalhar, por este motivo, com as projeções da SEADE ou do Ministério das Cidades para os 
municípios do Alto Tietê. 
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No entanto, as projeções existentes são insuficientes no que diz respeito a definir o número de domicílios em 
2020 e a simular a distribuição espacial do crescimento. Por esta razão, adotaram-se alguns procedimentos 
simplificados para aproximar da realidade as estimativas de área urbana adicional de um cenário tendencial 
2020. 

Os dados relativos ao número de domicílios disponíveis por distrito limitam-se à Contagem de 1996 e ao 
Censo de 2000, resultando disso que a variação registrada, passível de extrapolação, refere-se a um período 
muito curto. As variações registradas na média de pessoas por domicílio ao longo dos últimos anos fazem com 
que seja importante levar em conta essa variação ao longo do tempo. 

No entanto, projeções do número de domicílios para 2020, assumindo as taxas anuais do período 1996-2000, 
resultaram em dados muito conflitantes com as projeções SEADE, na medida em que se registravam, em 
vários municípios, números muito baixos de moradores por domicílio. A solução de compromisso encontrada 
foi projetar o número de domicílios de 2010 utilizando-se a taxa anual média de crescimento de 1996-2000 e, 
a partir daí, adotar a taxa de crescimento populacional das projeções SEADE para o período 2010-2020 (como 
se não variasse o número de pessoas por domicílio nesse período). 

Mesmo sem ser rigoroso, do ponto de vista da demografia, este procedimento permite levar em conta, na 
montagem do cenário, o aumento do número de domicílios decorrente da tendência à redução significativa 
do número de pessoas por domicílio. É importante levar este fator em consideração por estarmos tentando 
dimensionar impactos sobre a drenagem, que são função mais do consumo (impermeabilização) de terrenos, 
devido a novas construções, do que diretamente do aumento da população. 

Na estimativa da área urbana adicional, para a finalidade destinada, interessa associar um padrão de 
ocupação urbana à necessidade de domicílios adicionais. Considerando-se que se trata de uma análise 
simplificada, optou-se por associar a mancha urbana adicional às características do uso residencial, 
considerando-se que os usos não-residenciais – de caráter mais central, já que não há tendência de 
crescimento industrial – seriam resolvidos por intensificação do uso e adaptação das áreas já ocupadas, sem 
impacto significativo sobre a permeabilidade do solo. 

Analisando-se as densidades de ocupação, em domicílios por hectare, constatou-se que os distritos do 
Município de São Paulo que estão próximos da saturação têm densidades significativamente maiores do que 
as dos municípios da RMSP que se encontram na mesma situação. Adotou-se, desta maneira, um número 
para a densidade de saturação no Município de São Paulo – 40 habitações por hectare, correspondente à 
densidade do Distrito da Freguesia do Ó – maior do que para os demais municípios – 32 habitações por 
hectare, o que corresponde, aproximadamente, à situação do Município de Diadema. 

Essa diferença se deve, provavelmente, à maior especialização de usos do solo no Município de São Paulo, 
que dá origem à formação de bairros-dormitório, comparativamente à presença, nos municípios vizinhos, de 
centros urbanos tradicionais, áreas industriais, etc. 

A estimativa dessas condições não é uma predição, mas uma possibilidade plausível, entre outras, se 
observadas as seguintes tendências: 

• Relativo esgotamento da possibilidade de adensar as favelas da mancha urbana mais central à RMSP (em 
especial dos distritos da periferia tradicional do Município de São Paulo e, em menor grau, de outros 
municípios populosos da Região); 

• Permanência das condições de exclusão de cerca de metade da população da RMSP do acesso à moradia 
produzida pelo mercado (verticalizada e mais densa); 

• Crescimento moderado da renda da população de mais baixa renda, que permita retomar a perspectiva 
de aquisição de moradia fora de favelas, sem garantir acesso à produção de mercado, gerando retomada 
da expansão horizontal da mancha urbana. 

A divisão do número de domicílios adicionais por município / distrito (MSP), até 2020, por essas densidades 
de saturação resultou em uma área adicional requerida pelo crescimento previsto no período. 
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Uma primeira análise da situação dos municípios e distritos (MSP) resultou já na definição de municípios / 
distritos que estariam saturados e que transbordariam com o crescimento projetado para 2020, alocando-se 
os excedentes nos municípios/distritos contíguos, segundo os critérios de crescimento na direção do eixo de 
circulação viária e no sentido centrífugo, assumidos como tendências. 

Resultou dessas duas operações uma área urbana adicional por distrito (MSP) e município. Os distritos do 
Município de São Paulo foram agrupados em áreas maiores – Central, Oeste-Sudoeste, Sul-Sudoeste, Sul 
Sudeste, Leste, Norte e Norte-Nordeste – para cujo transbordamento poderiam ser definidas direções 
preferenciais. 

A partir das áreas urbanas adicionais procedeu-se à simulação da distribuição do crescimento pelas diferentes 
sub-bacias. Como critério simplificado, optou-se por somar a demanda de área adicional (consideradas 40 
habitações por hectare para os distritos do Município de São Paulo e 32 para os demais Municípios) à área 
urbana existente, já considerada na interpretação do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, 2002, da EMPLASA, 
feita pela equipe de macrodrenagem do PAT. 

Nesta parte do estudo, entraram em questão as possíveis disponibilidades de terreno para urbanização, 
dentro dos seguintes critérios: 

• Todo o crescimento da mancha urbana definido pelo critério de densidade de saturação em função do 
número de domicílios; 

• Considerou-se, com base na experiência pregressa, que as categorias de uso do solo “campo” e 
“hortifrutigranjeiros” seriam mais sensíveis à transformação em uso urbano que os demais usos não-
urbanos; 

• Os usos industriais só seriam deslocados por atividades que pagassem mais pela propriedade imobiliária, 
ocorrendo principalmente na expansão de interesse para o mercado imobiliário formal de renda mais 
alta, na área Oeste-Sudoeste do Município de São Paulo e no Baixo e Médio Tamanduateí; 

• Os usos urbanos não-residenciais e não-industriais iriam sendo acomodados na mancha urbana existente, 
por requererem, em geral, localização mais central, não impactando, com isso, as condições de 
permeabilidade do solo. 

Os efeitos de transbordamento continuaram a ser analisados segundo os mesmos critérios de direção e 
sentido apresentados anteriormente. 

Desta forma obteve-se uma estimativa do crescimento urbano da bacia do Alto Tietê para o horizonte de 
2020. Este resultado proporcionou a estimativa do coeficiente CN para cada sub-bacia em função do 
acréscimo da área urbana.  

Os coeficientes CN obtidos para a situação atual e futura da bacia podem ser observados nas Figuras 2.8.7 e 
2.8.8 respectivamente. 
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Figura 2.8.7 – Curve Number (CN) das  
Sub-bacias do Alto Tietê – Situação Atual 
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Figura 2.8.8 – Curve Number (CN) das  
Sub-Bacias do Alto Tietê – Situação Futura 
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2.8.4 PLANO DE INVESTIMENTO 

Neste item será apresentado um resumo do Programa de Investimentos do Plano de Bacia do Alto Tietê 
referente às obras de controle de cheias da macrodrenagem. Como se observa na Tabela 2.8.13 o plano de 
investimento proposto até a presente data não foi completamente implementado, uma vez que as medidas 
de controle não foram todas executadas conforme consta no cronograma para cada sub-bacia. 

Tabela 2.8.13 - Programa de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê  
(Estimativa de Custos nos anos, em R$ milhões) 

RH-30 - Obras de Controle de 
Cheias (Macrodrenagem) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Demais 
- 112,9 116,9 121,0 42,0 48,0 62,0 57,0 52,0 87,0 

           
RH-31 - Obras e Serviços na 
Calha do Rio Tietê - 63,0 63,0 63,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 30,0 - Desassoreamento Rio Tietê 

- Ampliação Calha Tietê 
Medidas implantadas de  
2001 até 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Demais 

           
RH-32 - Obras e Serviços de 
Melhoria em Tributários do 
RioTietê - - - - 12,0 13,0 27,0 27,0 27,0 47,0 - Complementos Canal do 

Tamanduateí 
- Obras Bacia Aricanduva 

Medidas implantadas de  
2001 até 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Demais 

           
RH-33 - Obras de Detenção 
Prioritárias em Sub bacias do 
Alto Tietê - 49,9 53,9 58,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

- Tamanduateí, Pirajussara, 
Cabuçu de Cima, e Meninos 

Medidas implantadas de  
2001 até 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Demais 

Pirajussara 
TPI-02a     8,1      
RPI-07     11,7      
RPO-02    7,0       

Tamanduateí 

AT-03a   7,7        
AT-03   21,6        
AO-1     7,1      
AO-4        15,3   

Meninos/Couros 

TM-2    
8,7 

      
TM-3          
TM-4   5,6        
RM-4      8,64     
TC-03    5,3       
RC-02      17,1     
TC-06    7,5        
TC-09        14,5   

Osasco RVBa - 1        2,4   
RVBo - 1         6,1   

Total investido do Programa  
RH - 33  - 42,4 21,0 26,9 25,74 - 38,3 - - 

Valor não investido do 
Programa RH - 33  49,9 11,5 37,0 -21,9 -15,74 10,0 -33,3 5,0 10,0 
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2.9 SISTEMAS DE TRANSPORTE 

O crescimento das cidades está intensamente vinculado aos sistemas de transporte, onde a expansão urbana 
nas áreas periféricas das cidades torna a população dependente do uso dos modos de transporte 
motorizados. 

As metrópoles brasileiras atualmente enfrentam problemas de congestionamento e saturação da rede viária. 
Esses problemas provocam grandes prejuízos à população usuária do sistema viário e do transporte coletivo, 
através do aumento dos tempos de viagem entre outros. 

A bacia Hidrográfica do Alto Tietê é intensamente servida por ampla rede rodoviária, sendo cortada pelas 
principais estradas estaduais e federais, algumas já interligadas pelo Rodoanel (rodovias Bandeirantes, 
Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt).  

Além dessas, as rodovias Imigrantes, Anchieta, Dutra, Fernão Dias, Trabalhadores (Ayrton Senna) e Carvalho 
Pinto, complementam o sistema rodoviário e favorecem as relações econômicas e turísticas com as demais 
regiões do país. A expansão futura do Rodoanel integrará paulatinamente todas estas rodovias de acesso, 
tornando a logística intermunicipal mais otimizada e diminuindo as deseconomias de concentração que hoje 
se verificam em seu trânsito. 

Embora a estruturação de seus acessos fosse terrestre por meio de vias para transportes em lombo de mulas, 
já no século XIX a expansão da produção cafeeira fez com que se desenvolvessem projetos de ferrovias 
interligando o porto de Santos a São Paulo, e daí, a várias cidades em várias direções do interior.  

Os acessos ferroviários hoje vêm sendo transferidos para transportes de massa (trens de subúrbio 
independentes de malha metroviária), dificultando a logística de transportes ferroviários de carga em troca de 
prover maior mobilidade à população. 

Os dois mais movimentados aeroportos do país estão aqui localizados, constituindo a área aeroportuária mais 
movimentada do hemisfério sul, com mais de 32 milhões de passageiros por ano nos dois principais 
aeroportos. 

Embora a navegação tenha sido importante à época das expedições dos bandeirantes, que de São Paulo 
partiam geralmente pelo rio Tietê, este tem navegabilidade restrita a usos institucionais específicos, não 
havendo acessos hidroviários nas condições atuais. 

No que concerne aos recursos hídricos, é importante ter sempre em mente que a infraestrutura viária e de 
transporte se caracteriza por induzir a ocupação de áreas de forma a consolidar núcleos urbanos.  

Isto deve ser levado em consideração quando se planeja implantar uma rede de transportes em áreas 
ambientalmente frágeis, tais como áreas de mananciais que são a origem e a garantia da sustentabilidade dos 
recursos hídricos das bacias hidrográficas. Da mesma forma, a implantação de infraestrutura de transporte 
em áreas ocupadas irregularmente deve ser cautelosamente analisada, uma vez que a mesma poderá tornar-
se catalisadora de expansão urbana futura, com todos os inconvenientes que isso possa acarretar. 

2.9.1 SISTEMA VIÁRIO 

A infraestrutura da RMSP é organizada no espaço metropolitano de forma radial a partir do centro histórico 
da Capital e desenvolve-se segundo os principais vetores de expansão a sul, leste e oeste. O caráter indutor de 
expansão da mancha urbana é nitidamente associado à estrutura viária principal, onde a associação entre 
expansão urbana e estradas importantes nos vetores sul (BR-116 e Raposo Tavares) e sudeste (Anchieta e 
Imigrantes), que afetam diretamente as áreas de proteção aos reservatórios Guarapiranga e Billings. 

A malha viária principal da Região Metropolitana de São Paulo é mostrada na Figura 2.9.1. 

Os eixos viários inseridos na RMSP convergem para as marginais dos rios Pinheiros e Tietê, que interligadas a 
um conjunto de vias compõe o denominado Minianel Viário de São Paulo. Essa grande rotatória cuja função é 
a distribuição do fluxo de veículos, serve de passagem para 30% dos veículos de carga que não atendem a 
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RMSP, porém necessitam transitar por ela para atender a demanda de outros pontos. Isso significa veículos 
estritamente de característica rodoviária circulando pelas vias urbanas. Essa porcentagem representa 35 mil 
dos 117 mil veículos comerciais que circulam diariamente pelas vias do Minianel Viário. 

O Minianel Viário é formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso 
D'Escragnole Taunay, complexo viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, viaduto 
Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. 

Devido à crescente ineficiência desse sistema nos últimos anos, surgiu a proposta do Rodoanel Mario Covas 
como uma infraestrutura para melhora do tráfego nas cidades da região metropolitana. 

RODOANEL  

O Rodoanel (SP-21) é uma auto-estrada que está sendo construída com a função de desviar o tráfego intenso 
de caminhões nas duas vias marginais da cidade (Pinheiros e Tietê). 

O projeto prevê a interligação das dez rodovias que chegam a São Paulo - Régis Bittencourt, Raposo Tavares, 
Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes, Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, Imigrantes e 
Anchieta – o que irá eliminar o tráfego de passagem para o entorno da Região Metropolitana de São Paulo - 
RMSP. 

O empreendimento será uma rodovia com acesso restrito que contornará a Região Metropolitana num 
distanciamento de 20 a 40km do centro do município, com extensão total de aproximadamente  
170 quilômetros (Secretaria de Estado dos Transportes, 2009).  

 

Figura 2.9.1 - Estrutura Viária Principal da RMSP - 1998 

Para efeito de obra, está dividido em quatro trechos: Norte, Sul, Leste e Oeste, dentro dos quais cruzam pelos 
seguintes municípios da RMSP: 

• Trecho Oeste (2002): São Paulo, Taboão da Serra, Embu, Cotia, Osasco, Carapicuíba, Barueri e Santana do 
Parnaíba; 
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• Trecho Sul (Nov/2009): Embu, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, 
Ribeirão Pires e Mauá; 

• Trecho Leste (2014): Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Itaquaquecetuba; 

• Trecho Norte: Arujá, Guarulhos, São Paulo, Mairiporã e Caieiras. 

A construção do Rodoanel está baseada na Avaliação Ambiental Estratégica e no Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima). O objetivo desses instrumentos está em promover uma análise metódica e detalhada 
do empreendimento nas regiões interceptadas por seu traçado. Uma vez identificados os impactos do 
projeto, a Avaliação Ambiental e EIA propõem programas para minimizar esses impactos e, ao mesmo tempo, 
potencializar seus benefícios. 

As Audiências Públicas realizadas para análise dos EIA/Rima dos trechos do empreendimento emergiram em 
demanda para a incorporação de um enfoque socioambiental e de desenvolvimento urbano mais explícito e 
abrangente, bem como dúvidas quanto ao papel do empreendimento na dinâmica urbana do anel periférico, 
com enfoque aos riscos de potencialização dos conflitos existentes entre a urbanização descontrolada e a 
proteção de mananciais e a preservação de áreas de interesse ambiental. 

Questões Conflitantes que atingem os Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê 

O Rodoanel é um empreendimento de grande porte localizado sobre o âmbito da bacia hidrográfica do Alto 
Tietê, portanto, algumas considerações relevantes causadoras de discussões relacionadas aos recursos 
hídricos desta área de interesse serão apresentadas neste item. 

Inúmeras questões conflitantes foram abordadas quanto aos projetos setoriais com outras políticas 
metropolitanas municipais e estaduais, entre estas políticas estão a Gestão de Recursos Hídricos, de 
Saneamento, de Controle de Inundações, de Proteção aos Mananciais, de Meio Ambiente, Habitação, 
Desenvolvimento Urbano, entre outras. 

No âmbito da gestão metropolitana medidas deverão ser adotadas visando evitar problemas, já observados 
no Trecho Oeste, ao longo da extensão do empreendimento os quais deverão se ampliar nos demais trechos. 

No Trecho Oeste observa-se o efeito da indução à expansão urbana, mesmo sendo a rodovia considerada com 
acessos bloqueados, ao longo do empreendimento, pois há a criação de acessos mesmo que não diretos a 
rodovia, os quais acabam favorecendo a expansão não planejada. 

Este fato deve alertar para o que possa vir a acontecer nas zonas de mananciais, onde mesmo sendo 
considerado o “efeito barreira”. Para que este efeito seja obtido torna-se necessária efetiva articulação na 
escala do planejamento metropolitano e na escala local com as prefeituras dos municípios afetados pelo 
empreendimento. 

A Figura 2.9.2 apresenta os trechos do Rodoanel Metropolitano, onde o trecho Oeste encontra-se finalizado, 
o Sul em construção e os trechos Leste e Norte projetados. 

Trecho Oeste 

Inaugurado em 11 de outubro de 2002, este trecho tem 32km de extensão, indo da Estrada Velha de 
Campinas, na zona norte de São Paulo, até a Rodovia Régis Bittencourt, no município de Embu. Corta as 
rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares.  

A obra tem o objetivo de evitar que veículos que queiram se deslocar entre estas rodovias passem pelo trecho 
final da Marginal Tietê e pela Marginal Pinheiros. 

Segundo dados da Secretaria de Estado dos Transportes (2009) o investimento total foi R$ 768 milhões em 
obras e R$ 475,7 milhões em projetos, estudos ambientais, desapropriações, reassentamentos e obras 
complementares. 
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O trecho Oeste iniciou a cobrança de pedágio dia 17 de dezembro de 2008. Foram instaladas 13 praças nas 
saídas dos 32km da via ao redor do município de São Paulo e que ligam às rodovias Raposo Tavares, Castelo 
Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A taxa, portanto, é cobrada apenas uma vez. 

Segundo informações publicadas na Folha de São Paulo (2009), a concessionária vencedora deverá pagar R$ 2 
bilhões no prazo de dois anos. Os quais serão usados para financiar as obras do trecho Sul. 

Durante a elaboração do parecer sobre os impactos ambientais e medidas mitigadoras e compensatórias do 
Trecho Sul do Rodoanel, realizado por ISA e SVMA/PMSP (2005), foram analisados documentos técnicos 
referentes ao processo de licenciamento ambiental do Trecho Oeste, assim como realizadas checagens de 
campo na região.  

 
Fonte: DERSA, 2009 

Figura 2.9.2 - Rodoanel Metropolitano Mário Covas 

Segundo este relatório, foi observado que as restrições da rodovia não eram suficientes para evitar a criação 
de acessos e usos ilegais, bem como conter o avanço populacional no entorno da rodovia. Ao longo do Trecho 
Oeste foram identificados 10 acesso irregulares, novos núcleos urbanos, adensamento dos existentes, e 
invasão de áreas removidas pelo empreendimento. Esta análise mostrou que o Rodoanel, Trecho Oeste, tem 
influência nas dinâmicas urbanas, e que estas podem ser extrapoladas para o Trecho Sul. 

Trecho Sul 

A construção do trecho Sul, com 61,4km de extensão, foi iniciada em 19 de setembro de 2006 e representa 
investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões, incluindo a construção da rodovia, desapropriações, 
reassentamentos e compensações ambientais. Seu traçado inicia no trevo da rodovia Régis Bittencourt – no 
entroncamento com o trecho Oeste – interligando as rodovias Anchieta e Imigrantes, além do prolongamento 
da Avenida Papa João XXIII. Com a conclusão do trecho Sul em setembro de 2010, mais o trecho Oeste, 
estima-se uma redução de cerca de 43% no movimento de caminhões na Marginal do Rio Pinheiros e de 37% 
na avenida dos Bandeirantes. 
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O Trecho Sul tem início no trevo da rodovia Régis Bittencourt, no entroncamento com o Trecho Oeste. O 
traçado acompanha as várzeas do rio Embu-Mirim. Para assegurar a preservação dessas áreas, as pistas foram 
separadas para permitir a criação de dois parques. Cruza a represa de Guarapiranga no seu ponto mais 
estreito, com uma travessia de apenas 90 metros, sem aproximar-se do Parque do Embu-Guaçu, localizado 
mais ao sul e a 12 quilômetros da captação de água da SABESP. Passa pelo reservatório da Billings, através de 
duas pontes: uma no braço do Bororé e outra no corpo principal. 

O Trecho Sul corresponde a uma área de que possui uma capacidade suporte ambiental limitada em função 
da ocupação desordenada das áreas de mananciais, com reflexos diretos sobre o abastecimento de água de 
boa parte da população residente na RMSP.  

Em função das dinâmicas urbanas traçadas no Trecho Oeste, apresentadas no relatório desenvolvido em 
parceria pelo ISA e SVMA/PMSP (2005), algumas atenções devem ser dadas no Trecho Sul para o impacto 
sobre a ocupação desordenada nas áreas de mananciais. As análises sobre adensamento de ocupação em 
função do Rodoanel, independente da sua eficiência, demonstram que estes fenômenos se darão nas 
proximidades dos acessos. 

Cabe destacar que a região Sul, em função da legislação de mananciais, tem restrições quanto à atuação do 
mercado imobiliário e do poder público, ao mesmo tempo em que apresenta precariedade na infraestrutura. 

Segundo o Presidente do Dersa, em entrevista na Folha de São Paulo dia 03/06/2002, a escolha do traçado do 
Trecho Sul minimizará os impactos na mancha urbana de São Paulo e do ABC, evitando milhares de 
desapropriações. No entanto, para isso serão necessárias interferências nos cursos d'água, a intenção é 
construir pilares de sustentação de pontes dentro da Billings e da Guarapiranga. 

Trecho Leste 

O início das obras do trecho leste do Rodoanel está previsto para 2010. Seu projeto prevê a passagem deste 
trecho pelos municípios de Ribeirão Pires, Mauá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos.  

O Trecho Leste terá dos 43,5 quilômetros, os quais ligarão as rodovias que servem a Baixada Santista com a 
Ayrton Senna e Via Dutra, desafogando o tráfego das Avenidas Juntas Provisórias, Anhaia Melo e Salim Farah 
Maluf, que cortam os bairros do Ipiranga, Vila Prudente e Tatuapé em São Paulo.  

Como alternativa ao trecho leste, o Governo do Estado e o Dersa, em parceria com as prefeituras de São 
Paulo, Guarulhos e Mauá, estão construindo o chamado Complexo Jacu Pêssego, expandindo a Av. Jacu 
Pêssego ao norte, em direção à Via Dutra e ao sul, em direção à Av. Papa João XXIII, em Mauá.  

Estima-se que o trecho leste terá um custo elevado, pois atravessará regiões densamente povoadas. Segundo 
relato na Folha de São Paulo (2009a) cerca de 1.070 imóveis serão desocupados para dar lugar ao 
empreendimento, sendo parte destes irregulares. 

Trecho Norte 

O Trecho Norte ligará as rodovias Dutra e Fernão Dias às Rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera, Castelo 
Branco, Raposo Tavares e Rodovia Régis Bittencourt. 

Embora sirva para retirar da Marginal Tietê os veículos que partem de Minas Gerais, do Vale do Paraíba e do 
Rio de Janeiro para o Sul do país, este é o trecho que apresenta o projeto mais custoso, tanto 
financeiramente, como ambientalmente. 

Como o trecho passará por áreas de proteção ambiental, a definição de traçado do trecho ainda está em 
debate.  

Uma nova proposta foi formulada pelo Governo de São Paulo, a qual não cruzaria área de manancial e seria 
uma ligação direta com um dos principais corredores da zona norte, a Avenida Inajar de Souza. Entretanto, a 
obra seria mais complexa por estar em área densamente povoada e teria alto custo para a desapropriação de 
imóveis, inclusive de alto padrão (Folha de São Paulo, 2009). 
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O traçado antigo, que em sua versão inicial não teria viabilidade ambiental, segundo a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, teria como vantagens o baixo custo para desapropriações e obras de menor complexidade 
por não estar em área de grande densidade populacional. Por outro lado, ficaria mais distante da cidade de 
São Paulo e cruzaria a área de mananciais. 

2.9.2 SISTEMA FERROVIÁRIO 

A partir do final do século XIX com a expansão da produção cafeeira iniciou-se o desenvolvimento de projetos 
ferroviários no estado de São Paulo, os quais interligavam os centros produtores aos exportadores, 
localizados na região litorânea.  

Neste período ficou marcado o fortalecimento do Estado de São Paulo pela produção cafeeira, a expansão 
ferroviária e o crescimento populacional, o que incentivou a ocupação do território e a formação de cidades 
no interior paulista. Porém, o eixo se consolidou em função do suporte às exportações. 

No entanto, a evolução da rede paulista, como em todo o país, ocorreu sem planejamento para atender o 
desenvolvimento interno e sim para a demanda externa. Este fato trouxe como consequência o declínio deste 
meio de transporte e o fortalecimento do setor rodoviário. Segundo a Secretaria de Transportes, como se 
observa na Figura 2.9.3, a implantação da infraestrutura rodoviária no Estado de São Paulo teve início a partir 
de meados do século XX, tornando-se predominante. Até então as ferrovias eram prevalecentes e após este 
período tornou-se estabilizada. 
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Fonte: Secretaria de Transportes, 2008 

Figura 2.9.3 - Evolução da Implantação de Infraestrutura de Transporte no Estado de São Paulo 

Um dos problemas enfrentados no sistema ferroviário na RMSP é a falta de conexão existente no mesmo, 
como pode ser observado na Figura 2.9.4, apresentada pela Secretaria de Transportes (2008) durante a 14ª 
Semana de Tecnologia Metroferroviária. Como solução para esta desconexão está em andamento o projeto 
do Ferroanel, como pode ser observado na Figura 2.9.5. 
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Figura 2.9.4 - Rede Ferroviária da RMSP 

 
Figura 2.9.5 - Rede Ferroviária com a Implantação do Ferroanel na RMSP 

Contudo, observam-se algumas experiências vitoriosas no transporte ferroviário de carga no Brasil nos 
últimos anos, como mostra Xavier (2006) para trens expressos de contêineres: 

América Latina Logística (ALL) Opera desde 2003; movimentou em 2005 cerca de 300 contêineres/mês; 
pretende chegar, em 2 anos, a 3.000 contêineres/mês 

MRS Logística e Petrolog Opera desde 2004; movimenta atualmente cerca de 1.000 contêineres/mês 
Ferrovia Centro Atlântica (FCA) Transportou 600 milhões de TKU em 2005; volume 50% maior que 2004 

Cia. Ferroviária do Nordeste (CFN) Transportou 7.000 TEUs em 2005; espera crescer 30% em 2006 

Ferrovia Tereza Cristina S.A (FTC) Iniciou em fevereiro de 2006 com 28 contêineres (Criciuma-Imbituba); 
em março foram transportados 203 contêineres 
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Em 1971, as ferrovias do Estado de São Paulo foram estatizadas para formar a Ferrovia Paulista SA (FEPASA). 
Com isso, foi criada uma divisão para administrar o transporte de passageiros dentro das regiões 
metropolitanas do estado, a qual, em 1996, foi incorporada à CPTM para que se iniciasse a privatização da 
malha da FEPASA e permanecessem os serviços de transporte metropolitano de passageiros sob controle do 
estado. 

O meio ferroviário, na RMSP, vem sendo amplamente utilizado para o transporte de passageiros, o que 
dificulta a logística do transporte de carga em prol de promover maior mobilidade à população. 

A utilização do sistema ferroviário, principalmente em regiões críticas como a RMSP, contribui para o 
desenvolvimento sustentável da mesma, uma vez que este sistema demanda menor espaço e energia, polui 
menos e contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Outro aspecto notório é quanto 
a capacidade de transporte de massa, que ajuda a resolver problemas de congestionamento e poluição 
provocados pelo tráfego automobilístico no meio urbano. 

O Governo Estadual lançou o programa “Plano de Expansão”, o qual tem como objetivo aumentar a rede 
sobre trilhos com qualidade de metrô. A previsão é que seja realizado um investimento de R$ 20 bilhões no 
Metrô, na CPTM e na EMTU/SP. Com o plano consolidado, o número de pessoas que se deslocam pelo 
sistema metroferroviário aumentará em 55%. Além dos benefícios socioeconômicos e ambientais, um dos 
ganhos mais expressivos será a diminuição do tempo médio de viagem em 25%. 

Um avanço obtido no sistema de transporte público sobre trilhos em São Paulo foi a unificação dos sistemas, 
unindo a rede do Metro à rede da CPTM, onde apesar das duas redes estarem implantadas desde 1975 e 
1867, respectivamente, as linhas apresentavam desconexão.  

SISTEMA SOBRE TRILHOS - TREM METROPOLITANO – CPTM 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos. Criada em 1992, a companhia herdou uma ferrovia carente de recursos, com inúmeros 
problemas, principalmente nas áreas de segurança e prestação de serviços.  

A Companhia atende a 89 estações num total de 22 municípios, ao longo de seus 260,8 quilômetros de linhas 
operacionais, totalizando no transporte de aproximadamente 1,9 milhões de usuários por dia (disponível em: 
www.stm.sp.gov.br/expansao/plano_expansao). 

SISTEMA SOBRE TRILHOS - LINHAS METROPOLITANAS – METRÔ 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos, atende a 55 estações no município de São Paulo. Sua rede possui 61,3 quilômetros de trilhos, 
a mesma transporta aproximadamente 3,3 milhões de passageiros por dia (disponível em: 
www.stm.sp.gov.br/expansao/plano_expansao). 

SISTEMA SOBRE PNEUS - ÔNIBUS METROPOLITANO – EMTU 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, ligada à Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos, foi criada em 1977 por uma iniciativa do Governo Federal, para que cada região 
metropolitana tivesse uma empresa pública, controlada pelo respectivo Governo do Estado, que cuidasse do 
gerenciamento dos transportes públicos na área. 

A empresa atende as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, entre as quais 
atende 1,8 milhões de passageiros por dia. A Figura 2.9.6 apresenta o mapa de transporte metropolitano de 
São Paulo disponibilizado no site da CPTM (www.cptm.sp.gov.br). 
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Figura 2.9.6 - Mapa do Transporte Metropolitano de São Paulo 

TREM DE ALTA VELOCIDADE – TREM BALA 

O Trem de Alta Velocidade (TAV) é um projeto do governo federal que prevê a ligação dos eixos Rio de 
Janeiro-São Paulo-Campinas, através de uma linha de 518km de extensão, onde além da integração de três 
regiões metropolitanas, o TAV ligará os maiores aeroportos internacionais do Brasil: Guarulhos e Tom Jobim, 
além de Viracopos. 

A previsão é para que as obras estejam concluidas até 2014, às vésperas da Copa do Mundo de Futebol, que 
será sediada no país. 

O projeto marca a retomada do Brasil no investimento em transporte ferroviário, onde está previsto o 
transporte de aproximadamente 32 milhões de passageiros por ano. 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  235 
 

2.9.3 SISTEMA HIDROVIÁRIO 

HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ – TRECHO METROPOLITANO10 

Diversos órgãos públicos e privados vêm estudando há décadas o aproveitamento dos corpos d’água da 
Região Metropolitana de São Paulo para navegação. 

O PNV - Plano Nacional de Viação (Lei nº5.917/73) e o PNVNI - Plano Nacional de Vias Navegáveis Interiores 
(PL 1.176/95), ambos elaborados pelo Ministério dos Transportes, consideram o Rio Tietê por inteiro, com 
cerca de 1.000km navegáveis e potencialmente navegáveis, desde a sua foz no Rio Paraná, até Mogi das 
Cruzes, já próximo à sua nascente, incluindo a Região Metropolitana. 

O PERH 2000/2003 - Plano Estadual de Recursos Hídricos, da mesma maneira, considera o Rio Tietê por 
inteiro, sendo 700km navegáveis, de sua foz até o remanso de Barra Bonita, e 350km potencialmente 
navegáveis, de Barra Bonita até Mogi das Cruzes, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo. 

Mais recentemente, a conclusão das obras de Ampliação da Calha do Rio Tietê para fins de controle de cheias, 
e o Programa de Obras de Controle da Poluição em desenvolvimento, abrem a perspectiva da utilização do 
trecho metropolitano da Hidrovia Tietê-Paraná (HTP-M), também chamado de Hidrovia Metropolitana, para o 
transporte de cargas e passageiros. 

A incorporação da modalidade hidroviária na Matriz de Transporte na Região Metropolitana de São Paulo 
trará as vantagens de uso de um sistema de transporte de maior eficiência energética (ton/HP), menor 
consumo de combustíveis (L/tku) e menor emissão de gases poluentes (g/tku), impactos altamente positivos 
especialmente em se tratando de região já bastante afetada pela poluição atmosférica. 

Além desses benefícios e de apresentar menores custos operacionais em relação a outros modais, o 
transporte hidroviário apresenta maior capacidade de concentração de cargas, com menor consumo de 
espaço por tonelada transportada, o que também representa uma variável sensível nesta região. 

Entre os aspectos positivos do transporte hidroviário se inclui o baixo número de acidentes. Embora as 
embarcações em geral transportem grandes volumes de carga, elas navegam com baixas velocidades, cascos 
duplos, e com apoio de diversos dispositivos de sinalização e segurança. Em especial no caso desta Hidrovia, 
este trecho do rio Tietê tem águas totalmente confinadas, aumentando a segurança operacional do sistema. 

Os rios Tietê e Pinheiros encontram-se espacialmente integrados em algumas das principais infraestruturas de 
transporte existentes, representando espaços públicos, disponíveis para uso com a função de transporte, sem 
praticamente exigirem nenhuma desapropriação. 

Os corpos d’água da região metropolitana, em destaque os rios Tietê e Pinheiros e represas Billings, 
Guarapiranga, Penha e Edgard de Souza são administrados pelos setores de recursos hídricos, saneamento e 
energia, com grande ênfase nas atividades de controle de enchentes, abastecimento e saneamento básico. 

Do ponto de vista apenas do transporte, a localização da Hidrovia nesta importante região exige a interação 
do Governo do Estado, da Prefeitura de São Paulo, e de municípios da Região Metropolitana, através de 
políticas públicas que venham a promover a sua inserção na matriz regional de transportes, planejando e 
incentivando as conexões intermodais. 

No que concerne à gestão dos recursos hídricos, há a necessidade de permanente interação entre todas as 
instâncias que também dependem dos regimes operacionais dos corpos hídricos da RMSP, dentro do espírito 
das garantias aos usos múltiplos da água. Esta condição é fundamental para a viabilização do aproveitamento 
desses recursos para fins de navegação. 

                                           
10 Departamento Hidroviário da Secretaria de Estado dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo. Novembro de 2008. 
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Inicialmente, após a conclusão das obras em andamento o trecho navegável terá 41km no rio Tietê, 
começando na barragem de Edgard de Souza, no município de Santana de Parnaíba, passando pela eclusa sob 
o Cebolão, e chegando até a barragem da Penha, no município de São Paulo.  

Com a conclusão da eclusa da barragem da Penha, cujas instalações encontram-se parcialmente implantadas 
e a execução de serviços de desassoreamento, também será possível incorporar mais 14km a este trecho, 
estendendo a navegação até São Miguel. 

Posteriormente, como parte integrante desta Hidrovia, poderá ser incorporado o canal do rio Pinheiros, com 
mais 25km de via navegável, sendo certo que haverá grandes obstáculos a vencer, como por exemplo, as 
transposições da estrutura do Retiro e da barragem de Traição.  

Nos reservatórios Billings e Guarapiranga, com os cuidados exigidos por sua função de mananciais, poderão 
ser estudados projetos de implantação de novas travessias, estrategicamente localizadas, de modo a encurtar 
rotas de deslocamento para a população circunvizinha e reduzir o tráfego de vias locais congestionadas. 

A represa Billings também poderá ser incorporada futuramente à Hidrovia, adicionando cerca de 30km de 
vias navegáveis, porém exigirá a construção da transposição do desnível da barragem de Pedreira na 
interligação com o canal do rio Pinheiros. 

Se considerarmos as potencialidades de uso como sistema de transportes, o conjunto de corpos hídricos 
presentes na RMSP é bastante expressivo, dada distribuição geográfica, acessibilidade e possibilidades de 
conexões com outros sistemas de transporte, que poderão ser progressivamente implantadas com o 
desenvolvimento do projeto. 

Em relação ao transporte de cargas, é interessante salientar que neste momento já existem embarcações 
navegando, transportando cerca de 3.000ton/dia de material dragado, oriundo ainda das escavações da obra. 

Com o partido adotado no projeto de Ampliação da Calha, o material dragado, que, mesmo após a conclusão 
da obra, será permanentemente dragado do leito do rio, será transportado pela Hidrovia, pois já não existirão 
as margens para depósito e posterior transporte rodoviário do material até os bota-foras.  

No momento, estão sendo realizados estudos para identificar as tipologias de cargas, cujo transporte poderá 
ser viabilizado nesta Hidrovia. De forma antecipada, podemos dizer que poderão ser transportados, entre 
outros tipos de carga, material dragado, lixo doméstico e industrial, resíduos de estações de tratamento de 
esgotos, peças de dimensão e peso especiais, carretas, linhas de eixos, materiais perigosos e materiais 
diversos. 

O Departamento Hidroviário (DH), da Secretaria de Transportes, está elaborando um Plano Estratégico 
Hidroviário, através de consultoria externa especializada, para estabelecer diretrizes e ações públicas 
estratégicas para o transporte hidroviário no Estado. Um dos principais temas que estão sendo estudados é a 
Análise de Pré-viabilidade do Transporte Hidroviário de Cargas e Passageiros na RMSP.  

Com a via de transporte progressivamente implantada pelo Governo Estadual e disponibilizada à sociedade, 
os agentes sócio econômicos públicos e privados, avaliarão as demandas e oportunidades, para, de forma 
também progressiva, implantar os serviços de transporte concedidos, permitidos ou autorizados, conforme as 
características da Hidrovia na região metropolitana. 

Para divulgar a Hidrovia Metropolitana está sendo proposto um projeto inédito chamado Navega São Paulo, 
uma parceria entre órgãos públicos e organizações privadas, que consiste em realizar ‘visitas técnicas’, a 
bordo de uma embarcação climatizada, por cerca de 1 hora, para conhecer parte do canal navegável, e a 
eclusa sob o Cebolão, com demonstrações, materiais e palestras sobre o resgate do rio, educação ambiental e 
uso múltiplo dos recursos hídricos na Grande São Paulo.  

O projeto agendará grupos de visitantes, formadores de opinião, estudantes, jornalistas, políticos, e 
autoridades em geral, para que vivenciem a navegação local, fornecendo um ponto de vista diferente da 
cidade e servindo como referência para este novo momento do rio, a caminho de sua despoluição e de sua 
utilização múltipla. 
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De acordo com os projetos e relatórios dos executores das obras e administradores destes corpos d’água, o 
regime operacional a ser adotado nestes reservatórios irá garantir uma lâmina mínima de 2,50m em toda a 
via. Tal garantia é fundamental para a operação eficiente e segura dos sistemas de transporte, sem 
interrupções do tráfego.  

Pelas características dos seus corpos hídricos, o trecho metropolitano da Hidrovia deverá ter um centro de 
controle operacional, com coordenação e monitoramento do tráfego, das eclusagens, do nível dos rios e 
reservatórios, e das condições metereológicas da região.  

Também estará atuando nesta Hidrovia a Marinha do Brasil, com suas atribuições constitucionais de 
fiscalização, registro de embarcações e tripulações, prevenção de poluição hídrica e salvaguarda de vidas 
humanas. 

Após a conclusão do canal de navegação, deverá ser desenhado e executado um Plano de Investimentos 
deste trecho da Hidrovia, que, da mesma forma que o trecho do interior, terá como objetivo principal o 
aumento da capacidade de transporte e a segurança operacional da via.  

Os serviços e obras a serem realizadas serão basicamente a ampliação de vãos e a proteção de pilares de 
pontes rodoviárias e ferroviárias que cruzam o rio nessa região, a manutenção do canal de navegação, o 
balizamento, a sinalização, a iluminação e o monitoramento do tráfego hidroviário. 

Em relação aos investimentos da Hidrovia na área ambiental, deverão ser estendidas a este trecho 
metropolitano, as iniciativas adotadas no trecho do interior, como por exemplo, o Plano de Contingência para 
acidentes com cargas perigosas, o Sistema de Informações Georreferenciadas para gestão ambiental, e o 
Sistema de Combate a Incêndios a ser implantado nas eclusas. 

O Trecho Metropolitano da Hidrovia Tietê-Paraná, como em geral todas as hidrovias, terá longo período de 
implantação, durante o qual irão sendo estabelecidos serviços de transporte, que se desenvolvem 
progressivamente, conforme o desenvolvimento da própria via. Estabelecem-se ‘curvas de progresso’ 
contínuas, com permanente realização de melhorias nos gabaritos, nas normas e nos procedimentos 
operacionais do sistema de transporte. 

DIVISÃO DE ATRIBUIÇÕES 

A peculiar situação do sistema hidroviário constituído pelo Trecho Metropolitano da Hidrovia Tietê-Paraná, 
inserido na maior aglomeração urbana do Hemisfério Sul, requer uma ação coordenada dos diversos agentes 
públicos envolvidos. 

Tal infraestrutura hidroviária não foi planejada para esta finalidade, sendo resultado da execução de obras e 
melhoramentos na calha do rio Tietê para fins de contenção de enchentes, e seu desenvolvimento deverá se 
dar dentro do espírito das garantias dos Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos. 

Para o seu aproveitamento eficiente e seguro como via de transporte, há que se proceder estudos como, 
entre outros: 

• identificação de cargas e demandas potenciais de origens e destinos;  
• definição de parâmetros limitantes para embarcações;  
• planejamento de localização de terminais de cargas e de passageiros, com vistas à integração com as 

demais infraestruturas existentes e às condicionantes de acesso à calha hidroviária; 
• ampliação de vãos e a proteção de pilares de pontes rodoviárias e ferroviárias; 
• implantação de balizamento, sinalização, iluminação e manutenção do canal de navegação; 
• implantação de equipamentos auxiliares, como pontos de espera e abrigo de embarcações;  
• implantação de sistemas de monitoramento do tráfego hidroviário; 
• implantação de centro de controle operacional, para coordenação e monitoramento do tráfego, das 

eclusagens, do nível dos rios e reservatórios, e das condições metereológicas da região. 
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No que concerne à participação dos agentes públicos na gestão do Trecho Metropolitano da Hidrovia Tietê-
Paraná, a divisão de atribuições pode ser estabelecida, para orientar as discussões preliminares sobre o tema, 
tal como colocado a seguir. 

Gestão dos Corpos d’Água 

Responsável: Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
Os corpos d’água da região metropolitana, em destaque os rios Tietê e Pinheiros e represas Billings, 
Guarapiranga, Penha e Edgard de Souza, são administrados pelos setores de recursos hídricos, 
saneamento e energia, com grande ênfase nas atividades de controle de enchentes, abastecimento e 
saneamento básico. 

Gestão da Infraestrutura Hidroviária 

Responsável: Secretaria de Estado dos Transportes 
A Lei nº 9.318, de 22/04/66, em seu artigo 1º, atribuiu à Secretaria dos Transportes, as seguintes 
competências: 

o coordenar todos os meios de transporte de responsabilidade direta ou indireta do Estado; 
o estudar e promover a organização, as operações e o reaparelhamento de órgãos ou sistemas de 

transporte de propriedade e administração, direta ou indireta, do Estado; 
o estudar, propor e fiscalizar as alterações tarifárias dos vários meios de transporte; 
o estudar, aprovar, controlar e fazer executar planos técnico-econômicos, financeiros e administrativos, 

correspondentes aos diversos sistemas de transporte. 

A implantação de hidrovia em rio que tem nascente e foz em território do Estado é obra pública estadual, 
independendo de autorização da União, sujeitando-se, porém, às normas federais sobre navegação fluvial 
e regime de portos. 
Os rios são considerados caminhos públicos e assim como os Estados possuem suas estradas de rodagem 
e vias férreas, exercendo sobre elas todos os direitos de propriedade pública, construindo-as, explorando-
as, direta ou indiretamente, cobrando tarifas pela utilização, exercendo o poder de polícia etc., de igual 
modo podem ter suas hidrovias, nos rios que lhes pertencem. 
Compete ao Estado de São Paulo, através da sua Secretaria dos Transportes, planejar e implantar a 
infraestrutura aquaviária nos rios sob sua jurisdição, efetuar a manutenção do balizamento das rotas de 
navegação, monitorar as operações de transporte hidroviário, fiscalizar o cumprimento das normas 
operacionais, intermediar conflitos entre os usuários e operadores de geração, e incentivar a utilização da 
via como modo de transporte. 

Gestão dos Serviços de Transporte Hidroviário 

Responsáveis:  Secretaria de Estado dos Transportes 
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos 
Municípios da Região Metropolitana de São Paulo 

A competência da União, em matéria de serviços públicos, se limita aos que lhe são constitucionalmente 
reservados (art. 21 - CF/88). Os serviços não reservados à União, permanecem para os Estados-membros 
(art. 25 - § 1º e 2º - CF/88), permanecendo para os municípios os assuntos de interesse local. Os serviços e 
obras que ultrapassam as divisas de um município ou afetam interesses regionais são da competência 
estadual. 
Pertence ao Estado de São Paulo a competência originária para conceder, permitir, autorizar, fiscalizar, 
coordenar e controlar os serviços de transporte comercial de pessoas ou bens por via fluvial ou lacustre, 
isto é, a exploração dos serviços de transporte aquaviário entre portos que não transponham os limites do 
Estado, ou que não se localizem em região de fronteira nacional. 
Na atual organização do Estado de São Paulo, no que se refere à Gestão de Transportes, há uma divisão 
de competências entre as Secretarias de Estado dos Transportes e dos Transportes Metropolitanos, 
cabendo à segunda a gestão dos sistemas de transporte de passageiros entre os Municípios das Regiões 
Metropolitanas. 
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Compete ainda aos Municípios a Gestão dos Serviços Públicos de Transporte de interesse local, ou seja, 
que não transponham as divisas municipais. 

Controle de Embarcações, Tripulações, Prevenção de Poluição Hídrica e Salvaguarda de Vidas Humanas 

Responsável: Marinha do Brasil 
Compete à Marinha do Brasil prover a segurança da navegação aquaviária; implementar e fiscalizar o 
cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação com outros órgãos 
do Poder Executivo federal ou estadual. Inserem-se nessas atribuições o controle de embarcações e 
tripulações, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana. 

ESTUDOS EXISTENTES DA ÁREA DE INTERESSE DA HIDROVIA METROPOLITANA11 

Na elaboração do Plano Estratégico Hidroviário foram pesquisados, consultados e citados vários estudos já 
realizados. Os trabalhos, todos mais relevantes que têm em comum o objetivo da implantação de algum tipo 
de transporte no Trecho Metropolitano da Hidrovia Tietê-Paraná e, eventualmente, em extensões fora da 
RMSP a montante ou a jusante, são a seguir apresentados, ordenados cronologicamente, e comentados 
resumidamente. 

• Consórcio Hidroservice- Brasconsult- CESA (1963), “Desenvolvimento Global do Recurso Hídrico das 
Bacias do Alto Tietê e Cubatão” in Internave (1984) 

Contratado pelo DAEE, o estudo, denominado Plano Hibrace, analisou o transporte hidroviário no Alto 
Tietê, desaconselhando esta modalidade de transporte, embora os motivos não sejam claramente 
colocados. 

• Banas S.A. (1964), “Possibilidades Hidroviárias da Região de Alto Tietê” 

Estudo realizado pela equipe de pesquisas econômicas Banas S.A. para o Setor de Hidrovias da Secretaria 
de Transportes do Governo do Estado. Teve maior foco nas demandas de transportes e nos fluxos das 
eventuais cargas e passageiros, projetando seus levantamentos, baseados em profunda pesquisa junto a 
muitas empresas interessadas, em até dez anos. 
Concluiu que o transporte no Alto Tietê é, além de viável, desejável, e que produtos como areia, pedra e 
pedregulho são “natos para a hidrovia”. Ferro, aço e metais diversos também se mostraram bastante 
favorecidos no contexto da época. 

• Prefeitura do Município de São Paulo (1965), “Plano Urbanístico Básico - PUB” in Internave (1984) 

Este trabalho analisa, em um dos volumes, o problema de transportes na cidade. Verificando a 
inexistência de transporte no Tietê devido ao assoreamento do leito e às condições sanitárias das águas. 
Quanto ao Pinheiros, indica a Estação Elevatória de Traição como obstáculo à navegação. 
Admite que a hidrovia metropolitana só se tornaria possível quando pudesse percorrer grandes distâncias 
e citou a ligação Paraná-Tietê-Paraíba. Previu cargas de cereais, materiais de construção e lixo 
transportadas por embarcações automotoras e barcaças com empurradores. Quanto ao lixo, considerou a 
instalação de usinas de compactação de lixo nas margens do rio e a carga e descarga efetuada por meio 
de ponte rolante. 

• Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis – DNPVN (1967), “Estudo Sumário da Canalização 
para Navegação de Sistema Tietê – Paraná” in Internave (1984) 

Elaborado pelo antigo DNPVN, o trabalho examinou a viabilidade de implantação de uma hidrovia no 
Sistema Tietê-Paraná como objetivo de sensibilizar o Governo Federal a participar destes 
empreendimentos. Apontou a importância da hidrovia no contexto dos transportes de toda a América do 
Sul, avaliando inclusive a possibilidade de interligação com as bacias de Paraíba, São Francisco e Paraguai. 

                                           
11 Departamento Hidroviário da Secretaria de Estado dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo. Novembro de 2008. 
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Apresenta um plano básico geral, constituído por 3 etapas, sendo que na terceira analisa a navegação na 
Grande São Paulo, com duas opções para a criação de Anel Hidroviário e outras duas opções para a 
interligação com o Rio Paraíba do Sul. 

• Consultec (1975), “Navegação do Alto Tietê de Jumirim a Mogi das Cruzes – Estudo de Pré-Viabilidade” 

Elaborado para o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo (DH), procurava fazer uma análise 
prévia da viabilidade técnico-econômica da navegação fluvial no Médio e Alto Tietê, numa distância de 
250km. Leva em conta um “futuro” lançamento de 28m³/s de esgoto semi-tratado proveniente de São 
Paulo na represa de Pirapora. A partir disso, prevê 16 barragens-eclusas tipo Tietê em todas e 
profundidade mínima de 4m para o canal de navegação. 
Conclui como viável a construção do trecho, considerando a diferença de custo operacional em relação 
aos transportes rodoviários ferroviários, e adiciona que proporcionaria o reembolso do investimento 
entre 7 e 9 anos, sem contar com benefícios indiretos. 

• PROMON (1976), “Retificação e Melhoramento do Rio Tietê –Trecho Guarulhos / Mogi das Cruzes” in 
Internave (1984) 

Parecer técnico elaborado pela PROMON analisando o projeto de retificação do trecho elaborado pelo 
DAEE. Ao fazer referência a um projeto executado em 1929 com previsão de navegação por sirgagem, 
lembrou que o trecho foi incluído no Plano Nacional de Viação, tornando obrigatória a previsão de 
navegação comercial nos projetos de canalização do mesmo. 
Apresentou anteprojeto do traçado do canal dentro dos limites da faixa a ser desapropriada, conforme 
Decreto nº 7868 de 30/04/1976, e previu três barragens móveis com eclusas. Apesar de, aparentemente, 
não ter estudado a viabilidade econômica, orçou a obra em 202 milhões de cruzeiros e chamou atenção 
para o fato da secção transversal do canal garantir o escoamento das vazões de enchente.  

• PROMON (1977), “Retificação e Outras Melhorias do Rio Tietê” 

Contrato teve por finalidade o estudo das obras de retificação e melhoria do trecho do Rio Tietê, entre as 
barragens de Edgard de Souza e da Ponte Nova. 
Bastante extenso e complexo, nos seus vários volumes concluiu o projeto executivo de todas as barragens 
(com eclusas) que se mostraram necessárias para permitir a navegabilidade, assim como o de retificação 
de toda a extensão. Também previu a manutenção do canal por dragagens permanentes. A 
implementação do projeto foi concluída no trecho 14km a montante da Barragem da Penha. Neste ponto, 
a retificação foi interrompida devido à falta de verbas para a desapropriação das áreas necessárias. Cabe 
ressaltar que, recentemente, tal retificação tem sido considerada altamente desaconselhável, devido à 
necessidade de preservação do que restou do sistema de drenagem natural a montante da Penha, 
visando manter a capacidade de infiltração atual, minimizando os efeitos das cheias (DAEE - Plano Diretor 
de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – Diagnóstico Hidráulico-Hidrológico, 1999, 
consórcio ENGER – PROMON – CKC). 

• IPT / CESP (1978), “Transporte Hidroviário de Resíduos Sólidos no Município de São Paulo” 

Estudo objetivou o modo fluvial para o transporte do lixo gerado no município. Ele seria transportado até 
as margens do Tietê e do Pinheiros (4 terminais) e então transbordados para chatas que o levariam para 
uma usina de geração de energia elétrica (a partir da queima das 5 mil toneladas diárias de resíduos 
domésticos e comerciais do município em 1985), instalada nas imediações de Pedreira. 
O transporte seria executado por 6 comboios que teriam pequeno porte (até 450ton) sendo compostos 
por duas chatas. Julgou desejável uma ligeira compactação do lixo e, por fim, indicou a necessidade de 
algumas melhorias nos rios. 

• Cógito (1982), “Navegação Fluvial na Grande São Paulo – Levantamentos Básicos” 

Estudo realizado para a DERSA tem foco mais voltado para o transporte de passageiros. Descreve 
superficialmente os obstáculos do percurso, indica uma linha de passageiros imediata entre a Ponte 
Pequena e Traição, sugerindo um tipo de embarcação e plantas de estações no Tietê e no Pinheiros. 
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• Instituto de Engenharia – Divisão de Navegação Interior (1980), “Transporte Hidroviário na Grande São 
Paulo” 

Este trabalho engloba o transporte urbano de passageiros e de carga (areia, brita, cimento, 
hortifrutigranjeiros e lixo), na hidrovia desde Edgard de Souza até a Ponte Nova, incluindo Pinheiros, 
Guarapiranga, Billings e Taiaçupeba. 
Quanto ao transporte de passageiros, concluiu que é viável devido à carência das áreas mais afastadas e à 
possibilidade de oferecer tarifas mais baratas devido aos menores custos operacionais, mesmo com 
utilização de embarcações pequenas. Quanto às cargas, diz que a areia e o cascalho teriam custo de 
transporte 3 vezes inferior ao rodoviário, a localização do Ceagesp torna o transporte de 
hortifrutigranjeiros atrativo, já que é o fator que, na época, mais onerava o produto e que o transporte de 
lixo tem o custo nivelado com o rodoviário aos 12km, indicando conveniência mesmo a curto prazo. 

• Secretaria dos Transportes - Departamento Hidroviário (1980), “A Navegação na Grande São Paulo – 
Aspectos Atuais e Futuros – Plano de Referência” 

Trabalho fornece alguns dados sobre o potencial de cargas disponíveis, assim como o número de 
passageiros eventualmente beneficiados pelo modo hidroviário. Além disso, o estudo mostra um capítulo 
que se pode chamar de “Plano de Implantação”, onde expõe um passo-a-passo com todos os itens a 
serem abordados na implantação deste trecho da hidrovia. 

• Secretaria dos Transportes- Departamento Hidroviário (1981), “Transporte Fluvial nos Rios Tietê e 
Pinheiros” in Internave (1984) 

Informe descreve o transporte, por comboios de empurra, do material dragado do Alto Tietê e Pinheiros. 
Sustenta que a movimentação de cargas “sem valor econômico” criaria as condições para outras cargas, 
abrindo caminho para a ligação do Alto Tietê com o Sistema Tietê-Paraná e com o Paraíba do Sul. 

• DAEE / CNEC (1981), “Plano Diretor de Utilização Integrada dos Recursos Hídricos na Região 
Metropolitana de São Paulo” in Internave (1984) 

Estudo reuniu informações fundamentais para se discutir soluções que compatibilizassem os múltiplos 
interesses econômicos, sociais e ambientais referentes aos diversos usos do Alto Tietê e bacias vizinhas. 
Foram definidos parâmetros fundamentais para a hidrovia, com referência ao comboio-tipo Tietê. 
Abordou-se também a questão do consumo de água nas diversas obras de transposição, uma vez que as 
vazões daquela época impossibilitariam o emprego de sistemas convencionais. 

• DERSA (1981), “Terminal Intermodal de Cargas Leste” in Internave (1984) 

Anteprojeto visava a implantação de um terminal intermodal de 1.500.000m² localizado entre a Via Dutra 
e a Rodovia Ayrton Senna. 
A proximidade do Rio Tietê motivou a previsão de integração também com o sistema hidroviário através 
de um porto fluvial. 

• Hidroconsult (1981), “Obstáculos à Navegação no Rio Tietê Metropolitano” in Internave (1984) 

Contratada pelo DAEE, a Hidroconsult fez um projeto geométrico do trecho entre Edgard de Souza e o Rio 
Cabuçu de Cima compreendendo definições que possibilitassem a navegação. O trabalho utilizou, para 
tanto, as seguintes diretrizes: 
1) Ampliar a capacidade de descarga do canal através da obras de alargamento e aprofundamento, para 

uma enchente de projeto de 25 anos; 

2) Minimizar as interferências com as vias marginais; 

3) Previsão de talude que mantenha a seção trapezoidal, sem revestimento, exceto nos locais com 
interferências ou obras especiais; 

4) Largura do canal de 50 a 75 metros, crescente de montante para jusante. 

Além disso, o trabalho levantou também todas as interferências presentes na época. 
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• DAEE (1982), “Comportamento Hidráulico do Rio Tietê” in Internave (1984) 

O DAEE apresenta neste relatório uma síntese dos principais estudos sobre o comportamento hidráulico 
do rio entre Guarulhos e a barragem de Edgard de Souza. A idéia era constituir base técnica para obras de 
combate a enchentes. 

• DAEE (1982), “Sedimentometria do Alto Tietê” in Internave (1984) 

Com este estudo, o DAEE levantou os locais mais adequados para disposição final do material dragado do 
Tietê, a jusante da barragem da Penha. Considerou, para tanto, volume útil e distância do local ao rio. 
Calculou também o tempo de enchimento de cada “bota-fora”. 

• Consultec (1982), “Estudo sobre a Navegabilidade do Alto Tietê na Região da Grande São Paulo” 

Contratado pelo Departamento Hidroviário, o estudo envolveu os trechos Edgard de Souza até São 
Miguel do Tietê, Pinheiros, e Tamanduateí. Concluiu em algumas rotas que poderiam ser utilizadas no 
transporte de passageiros, material dragado, lixo, areia, hortifrutigranjeiros, óleo combustível e metais 
diversos, além de indicar os obstáculos e as obras necessárias para a transposição delas. 

• IPT (1982), “Estudo de Remoção, Transporte e Disposição de Material Sólido do Rio Tietê” in Internave 
(1984) 

Deste trabalho elaborado para o CTH dispõe-se apenas de um relatório técnico parcial. Nele encontram-
se: características do material e dos “bota-foras”, alternativas de dragagem, de comboios, de descarga e 
de transferência de material dragado, entre outros estudos. Abrange o trecho desde Edgard de Souza até 
a Penha. 

• CNEC (1983), “Plano SANESP” in Internave (1984) 

Contratada pela CESP, a elaboração deste plano que tinha como intuito replanejar e otimizar a utilização 
dos recursos hídricos disponíveis na Região Metropolitana de São Paulo. Dentre os diversos temas tratou 
da navegação, tendo sido orientado pelo DNAEE. Um grupo, com participação da CESP, SABESP, 
ELETROPAULO, DAEE, CETESB, EMPLASA, e ELETROBRÁS, acompanhava os trabalhos e aprovava os 
estudos. 
Um dos relatórios gerados se intitulou “Condicionantes à Navegação Fluvial na Região Metropolitana de 
São Paulo” e tratou das diretrizes a serem adotadas para a navegação, tendo em vista a utilização 
múltipla da água no Alto Tietê. Ele, entre outras coisas, recomendou a adoção de 2 tipos de embarcações, 
uma maior seria padrão para obras definitivas do curso principal e outra menor possibilitaria a 
implantação a curto prazo. Abordou também a questão da capacidade de trafego e o consumo de água 
nas eclusas, além de analisar a interferência da navegação com outros usos, mostrando ser sempre 
compatível. 
Concluiu que a navegação de serviço se impõe a curto prazo e que a navegação local, com bases 
semelhantes, viria como decorrência. Quanto à navegação de grande porte (tipo Tietê), concluiu que 
exigiria obras consideráveis no trecho médio superior. 

• Internave (1984), “Projeto de Racionalização do Sistema de Manutenção de Profundidades para Uso da 
Navegação no Alto Tietê” 

Este estudo bastante complexo foi contratado pelo DAEE e teve como introdução a exposição de estudos, 
planos e projetos realizados até a data, tornando-se uma importante fonte para a elaboração deste 
relatório. 
Dentre os diversos tópicos que aborda, o estudo fala das características físicas dos rios, da produção, 
coleta e disposição do lixo, analisa outras cargas potenciais, as condições de navegabilidade, alternativas 
para manutenção das profundidades, demanda de transporte de diversas cargas, condições de 
navegabilidade da rede, ampliações futuras e obras a serem realizadas, estimando o custo das mesmas. 
No último volume, calcula o custo do transporte hidroviário, a frota de embarcações necessária e o custo 
da dragagem, disposição e final de desassoreamento. Conclui o trabalho em capitulo intitulado 
“Viabilidade do Empreendimento” mostrando ainda alguns benefícios adicionais. 
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• DERSA (1993), “Navegação na Grande São Paulo – Proposta de Implantação a Curto Prazo” 

Estudo que visava implantar o transporte de passageiros numa linha de caráter piloto nos Rios Tietê e 
Pinheiros. Para tanto utilizada 4 estações (2 em cada rio) e embarcação pequena tipo “munduba”. Foram 
feitos estudos de batimetria e de custos de implantação. 

• DERSA (2000), “Transporte Hidroviário Urbano – Onde, Quando e Porquê?” 

Material elaborado por Aldo Andreoni para apresentação em congresso, enfoca o emprego do transporte 
hidroviário urbano como parte complementar da malha viária de cidades “molhadas”. Exemplifica o 
sucesso do modo com cidades como Paris, Londres e Orlando e analisa o potencial em São Paulo. 
Defende também a importância de se reservar áreas para implantação dos terminais de modo a não 
inviabilizar a alternativa no futuro. 

• Maubertec (2001) “Projeto de Melhoria Hidráulica do Rio Tietê” 

Realizado a pedido do DAEE, contém, dentre outras coisas, especificações da eclusa da Barragem Móvel e 
estudos hidráulicos e hidrológicos realizados na fase de concepção do projeto executivo que demonstram 
os níveis necessários na Barragem Móvel e em Edgard de Souza para se garantir determinada 
profundidade mínima no trecho. 

• DAEE (2003), “RIO TIETÊ: AMPLIAÇÃO E REBAIXAMENTO DA CALHA - Estudo das linhas d’água entre a 
barragem móvel e a barragem da Penha para seções com taludes 1:1,3 e 1:1,7” 

Relatório sobre uma modelagem matemática para a previsão dos níveis d’água para diversas condições 
de vazão, desde 77m3/s (estiagem), 120m3/s até 1.048m3/s, correspondente à maior cheia em 100 anos. 
O estudo também avalia a sensibilidade dos níveis d’água face à variação da rugosidade dos taludes da 
seção de escoamento. 
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2.10 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

2.10.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para a caracterização da qualidade da água nos diferentes segmentos da UGRHI-6 procurou-se obter três 
informações básicas: 

• Dados de monitoramento da qualidade da água nos postos de observação existentes em cursos d'água na 
bacia; 

• Cargas potenciais e remanescentes de poluentes capazes de atingir os cursos d'água; 

• Posição georreferenciada dos pontos de lançamento e dos postos de amostragem. 

Procurou-se também a maior abrangência temporal possível, visando uma posterior análise de tendências e 
elaboração de cenários. 

2.10.2 ENQUADRAMENTO DOS PRINCIPAIS CORPOS D’ÁGUA 

A Bacia do Alto Tietê compreende a rede hidrográfica apresentada na Figura 2.1.2 (vide item 2.1).  

Destacam-se, a seguir, os cursos d'água qualificados segundo o Decreto Estadual nº 10.755 de 22 de 
novembro de 1977, do qual foram extraídos os trechos de interesse. A Tabela 2.10.1 apresenta as classes do 
enquadramento dos corpos d’água para os trechos descritos, assim como a Figura 2.10.1 indica o mapa da 
BAT com o enquadramento estabelecido. 

Tabela 2.10.1 - Principais Cursos d’Água 

Rio / Reservatório Classe Abrangência do trecho 

Baquirivu-Guaçu 3 
Rio Baquirivu-Guaçu e todos os seus afluentes, com exceção do reservatório do 
Tanque Grande e seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no Município 
de Guarulhos. 

Biritiba-Mirim 1 Rio Biritiba-Mirim e todos os seus afluentes até a barragem da represa de 
Biritiba-Mirim, no Município de Biritiba-Mirim. 

Botujuru 3 Ribeirão do Botujuru e todos seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no 
Município de Mogi das Cruzes. 

Capivari-Monos 1 Sistema Capivari e Monos e todos os seus afluentes até a barragem da SABESP. 
Cotia  1 Até a Barragem das Graças, no município de Cotia. 

Cotia 3 Rio Cotia e todos seus afluentes desde a Barragem das Graças até a Barragem de 
Isolina, na divisa dos municípios de Barueri e Carapicuíba.  

Guarará 3 Rio Guarará e todos os seus afluentes até o ponto de captação de água de 
abastecimento para o Município de Santo André. 

Itaim 4 Ribeirão Itaim e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no 
Município de São Paulo. 

Itapevi 3 Ribeirão Itapevi e todos os seus afluentes até a confluência com o Ribeirão 
Sapiatá, no Município de Itapevi; 

Itaquera 4 Rio Itaquera e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no 
Município de São Paulo. 

Jundiaí 1 Rio Jundiaí e todos os seus afluentes até a barragem do Reservatório do Jundiaí, 
no Município de Mogi das Cruzes. 

Juquerí 1 Rio Juqueri e todos seus afluentes até a barragem da SABESP, no Município de 
Franco da Rocha (reservatório Paiva Castro). 

Juquerí 3 

Rio Juqueri e todos os seus afluentes desde a barragem da SABESP até a entrada 
no Reservatório de Pirapora, com exceção do Ribeirão Borda da Mata ou 
Botucaia até a confluência com o Ribeirão Euzébio, no Município de Franco da 
Rocha.  



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  245 
 

Tabela 2.10.1 - Principais Cursos d’Água (continuação) 

Rio / Reservatório Classe Abrangência do trecho 

Juqueri 4 
Rio Juqueri e todos os seus afluentes, com exceção do Rio Juqueri-Mirim, no seu 
trecho integrante do Reservatório de Pirapora, nos Municípios de Santana de 
Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. 

Juqueri-Mirim 3 Rio Juqueri-Mirim e todos os seus afluentes até a entrada no Reservatório de 
Pirapora, no Município de Cajamar. 

Lajeado 4 Ribeirão Lajeado e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no 
Município de São Paulo. 

Paraitinga 1 Rio Paraitinga e todos os seus afluentes até a barragem do reservatório 
Paraitinga I, no Município de Salesópolis. 

Pinheiros 4 Canal de Pinheiros e todos os seus afluentes, no Município de São Paulo. 

Sapiatá 3 Ribeirão Sapiatá e todos os seus afluentes até a confluência com o Ribeirão 
Itapevi, no Município de Itapevi. 

Taiaçupeba 1 Rio Taiaçupeba e todos os seus afluentes até a barragem do reservatório do 
Taiaçupeba, na divisa dos municípios de Suzano e Mogi das Cruzes. 

Tamanduateí 4 Rio Tamanduateí e todos os seus afluentes, com exceção do Rio Guarará, até a 
confluência com o Rio Tietê, no Município de São Paulo. 

Tietê 1 Rio Tietê e todos os seus afluentes até a barragem de Ponte Nova, na divisa dos 
municípios de Salesópolis e Biritiba-Mirim. 

Tietê 3 

- Rio Tietê e todos os seus afluentes da margem direita, desde a confluência 
com o Ribeirão Botujuru até a confluência com o Rio Itaquera, no Município 
de São Paulo; 

- Todos os afluentes da margem esquerda do Rio Tietê compreendidos entre a 
confluência com o Rio Botujuru até a confluência com o Rio Itaquera, com 
exceção dos rios: Jundiaí até a confluência com o Ribeirão Oropó, Taiaçupeba 
até a barragem do reservatório Taiaçupeba, Guaió, Córrego Três Pontes, 
Ribeirão Itaim e Ribeirão Lajeado. 

Tietê 4 
Rio Tietê e todos os seus afluentes desde a confluência com o Rio Itaquera até a 
Barragem de Pirapora, no Município de Pirapora do Bom Jesus, com exceção dos 
trechos de afluentes já classificados. 

Três Pontes 4 Ribeirão Três Pontes e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, 
na divisa dos municípios de São Paulo e Itaquaquecetuba. 

Res. Cantareira 1 Reservatório da Cantareira e todos seus afluentes no Rio Cabuçu de Baixo até as 
barragens, no Município de São Paulo. 

Res. Cabuçu 1 Reservatório do Cabuçu e todos seus afluentes no Rio Cabuçu de Cima até a 
barragem, no Município de Guarulhos. 

Res. Billings 1 

- Represa Billings, braço dos rios Bororé, Taquacetuba, Pedra Branca e Capivari 
e todos os seus afluentes e montante do primeiro cruzamento com alinha de 
alta tensão da Light, nos municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo; 

- Represa Billings, braço do Rio Pequeno e todos seus afluentes a montante do 
cruzamento com a Via Anchieta, no Município de São Bernardo do Campo. 

Res. Guarapiranga 1 - Represa do Guarapiranga e todos seus afluentes com exceção do Rio Embu-
Mirim e seus afluentes até a barragem no Município de São Paulo. 

Res. do Engordador 1 Reservatório do Engordador e todos seus afluentes até a barragem, no Município 
de São Paulo. 

Res. do Tanque Grande 1 Reservatório do Tanque Grande e todos seus afluentes até a barragem, no 
Município de Guarulhos. 
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2.10.3 PRINCIPAIS LANÇAMENTOS 

CARGA ORGÂNICA DOMÉSTICA 

As cargas consideradas pontuais no presente estudo são aquelas oriundas da pesquisa de lançamentos 
outorgados e da estimativa de carga de esgotos (municipais) gerados, tratados e/ou remanescentes. Assim, 
em última instância, as cargas pontuais são todas aquelas advindas de descartes de efluentes tratados 
(quando a ETE correspondente já está em operação) ou brutos (quando a ETE correspondente ainda não 
estiver operando). 

Observe-se, no entanto, que a poluição carregada por um curso d'água – mesmo que decorrente de carga 
difusa – representa uma carga pontual no exutório da bacia deste curso d'água, a ser descartada em um outro 
curso d'água (e outra sub-bacia) na qual o primeiro deságua. 

A carga orgânica gerada pela contribuição de esgotos domésticos não tratados foi avaliada em função dos 
dados da pesquisa SNIS 2005, apresentada anteriormente, nos itens relacionados com a infraestrutura urbana 
disponível nas diferentes regiões da Bacia do Alto Tietê. Embora a parcela de esgoto tratado também produza 
um residual de carga orgânica, os dados apresentados não consideraram tal contribuição. A Tabela 2.10.2 
apresenta o total da carga orgânica doméstica por região hidrográfica na BAT. 

Tabela 2.10.2 - Carga Orgânica Doméstica 

Região Hidrográfica População 
urbana (hab) 

Carga orgânica 
(kgDBO/dia) 

Tratamento 
(%) 

CO Residual 
(kgDBO/dia) 

Alto Tamanduateí-Billings 1.992.179 107.578 16,14 90.215 

Cabeceiras 2.566.013 138.565 16,27 116.020 

Cotia-Guarapiranga 652.582 35.239 3,61 33.967 

Juqueri-Cantareira 482.529 26.057 2,52 25.400 

Penha-Pinheiros 11.529.641 622.601 53,88 287.143 

Pinheiros-Pirapora 1.764.859 95.302 2,95 92.491 

Total Geral 18.987.803 1.025.341 38,02 635.507 

CARGA INDUSTRIAL 

A CETESB apresentou um levantamento da evolução temporal (1991 a 2006) de cargas industriais, tendo em 
vista o monitoramento desenvolvido no âmbito do Projeto Tietê, sendo apresentadas as cargas orgânicas e 
inorgânicas, totais e remanescentes. 

Das 1250 indústrias cadastradas na Fase I do Projeto Tietê, apenas 607 continuavam ativas em dezembro de 
2006, indicando que a despoluição industrial foi devida, não apenas à instalação de unidades de tratamento 
nas referidas indústrias, como também, devido ao encerramento das atividades ou transferência de empresas 
para outras regiões do estado ou do país. 

A Tabela 2.10.3 mostra os valores das cargas orgânicas e inorgânicas existentes na fase inicial do 
levantamento (1991) e na atual (dez/2006). 
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Figura 2.10.1 - Enquadramento dos Corpos 
Hídricos na Bacia do Alto Tietê 
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Tabela 2.10.3 - Cargas Industriais Iniciais (1991) e Residuais (2006) 

 
Carga Orgânica 
(103kgDBO/dia) 

Carga Inorgânica 
(kg/dia) 

Carga início do projeto: 1250 empresas 369,2 4746 

Carga início do projeto: 607 empresas atualmente ativas 256,8 2652 
    

carga reduzida: encerramento de 643 indústrias 112,4 2094 

% da carga reduzida: encerramento de 643 indústrias 30,44% 44,12% 
    

carga remanescente: 607 empresas ativas- dez2006 42,5 440 
   

carga reduzida (pré-tratamento): 607 empresas ativas 214,3 2212 

% da carga reduzida (pré-tratamento): 607 empresas ativas 83,45% 83,41% 

Embora uma quantidade significativa das cargas orgânica e inorgânica tenha sido reduzida devido ao 
encerramento ou transferência das atividades de 637 indústrias, a instalação de unidades de pré-tratamento 
foi responsável pela redução de, respectivamente, 83,94% e 83,33% das cargas orgânica e inorgânica nas 613 
empresas que permaneceram ativas.  

As Figuras seguintes mostram a distribuição percentual das cargas orgânica e inorgânica residuais das 
indústrias ativas integrantes do Projeto Tietê, por sistema de esgotamento da SABESP.  

 

Figura 2.10.2 - Distribuição Percentual da Carga Orgânica Residual das Indústrias Ativas do  
Projeto Tietê por Sistema de Esgotamento SABESP 

 

 

Figura 2.10.3 - Distribuição Percentual da Carga Inorgânica Residual das Indústrias Ativas do  
Projeto Tietê por Sistema de Esgotamento SABESP 
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2.10.4 DADOS DE MONITORAMENTO 

O diagnóstico inicial da situação de qualidade das águas superficiais na bacia do Alto Tietê pode ser fornecido 
por três abordagens, a saber: 

• Perfis sanitários dos cursos de água, obtidos a partir do monitoramento neles praticado (postos) para 
diferentes parâmetros, destacando-se o IQA (Índice de Qualidade das Águas), o IVA (Índice de Qualidade 
das Águas para Proteção da Vida Aquática), o IAP (Índice de Qualidade das Águas para fins de 
Abastecimento Público) e o IET (Índice de Estado Trófico); 

• Perfis sanitários dos cursos de água a partir do monitoramento dos parâmetros DBO (demanda 
bioquímica de oxigênio) e OD (oxigênio dissolvido); 

• Concentração potencial de poluentes nos cursos d'água (trechos), obtida a partir de: dados dos principais 
lançamentos outorgados (industriais); estimativa de carga de esgotos (municipais) gerados, tratados e/ou 
remanescentes, de acordo com os dados fornecidos pela pesquisa SNIS (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento). 

A localização dos postos de monitoramento de qualidade e quantidade de água pode ser visualizada na Figura 
2.10.4.  

A situação atual (média de 2006) dos índices de qualidade (IQA, IAP, IVA e IET) é apresentada na sequência de 
mapas temáticos pertencentes ao Anexo VIII. 

A Tabela 2.10.4 mostra a relação dos postos de monitoramento considerados. 

Tabela 2.10.4 - Postos de Monitoramento considerados no Presente Estudo 

UGRHI Posto Descrição do Ponto de Amostragem 

UGRHI 6 
Alto Tietê 

TIET02050 Rio Tietê - ponte na rodovia que liga Mogi das Cruzes a Salesópolis 

TIET02090 Rio Tietê - captação principal do município de Mogi das Cruzes 

TIET03120 Rio Tietê - jusante da ETE de Suzano 

TIET04150 Rio Tietê - ponte na rodovia Ayrton Senna à montante do Parque Ecológico do Tietê 

TIET04170 Rio Tietê - ponte na Av. Aricanduva 

TIET04180 Rio Tietê - ponte das Bandeiras na Av. Santos Dumont 

TIET04200 Rio Tietê - ponte dos Remédios na Av. Marginal ( Rodovia Pres. Castelo Branco ) 

TIES04900 Res. Edgar de Souza - próximo às comportas da bar., após rede de retenção aguapés 

TIPI04900 Res. de Pirapora - próximo às comportas da barragem do Reservatório de Pirapora 
   

UGRHI 10 
Sorocaba 

TIRG02900 Reservatório de Rasgão - próximo às comportas do Reservatório de Rasgão 

TIET02350 Rio Tietê - cerca de 300m da ponte da rod. do Açúcar (SP-308), na fazenda Sta. Isabel 

TIET02400 Rio Tietê - ponte na Rodovia SP-113, que liga Tietê à Capivari, em Tietê 

TIET02450 Rio Tietê - ponte na estrada para a fazenda Santo Olegário, em Laranjal Paulista 
   

UGRHI 6 
Alto Tietê 

PINH04100 Rio Pinheiros - na usina elevatória de pedreira, no centro do canal 

PINH04900 Rio Pinheiros - próximo à sua foz no Rio Tietê, na estrutura do Retiro 

TAMT04500 Rio Tamanduateí - ponte transv. a Av. do Estado,nº 4876, divisa S.Caetano e Sto.André 

TAMT04900 Rio Tamanduateí - ponte na Av. Santos Dumont, em frente à Secretaria dos Transportes 
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Figura 2.10.4 – Rede de Monitoramento  
da Bacia do Alto Tietê 
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Os parâmetros DBO e OD foram levantados para os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, tanto para a situação 
atual, como para os últimos sete anos de monitoramento. As Figuras 2.10.5 a 2.10.16 mostram os resultados 
obtidos a partir de gráficos “boxplot”, que relacionam os resultados obtidos com as variáveis estatísticas 
denominadas primeiro quartil e terceiro quartil da sequência de valores obtida. O primeiro quartil 
corresponde ao valor que separa as informações de tal forma que 75% dos dados obtidos são superiores e 
25% são inferiores a este nível. Por outro lado, o terceiro quartil corresponde ao valor que separa as 
informações de tal forma que 25% dos dados informados são superiores e 75% são inferiores a este nível. 
Desse modo, os gráficos permitem a visualização de um intervalo de valores de determinado parâmetro (DBO 
ou OD) em que 50% dos resultados obtidos se concentram.  

A primeira série de gráficos (Figuras 2.10.5 a 2.10.11) representa os dados de monitoramento julgados 
representativos da evolução da qualidade dos rios após o marco temporal do Projeto Tietê (2001). A segunda 
série (Figuras 2.10.12 a 2.10.16) reúne o restante dos dados disponibilizados pela CETESB, desde o início da 
implantação dos postos de monitoramento ou seja, a partir de 1978. 
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Figura 2.10.5 - Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) no Rio Tietê, desde Salesópolis até Laranjal Paulista  
(jan/2001 a nov/2007) 
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Figura 2.10.6 - Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) no Rio Pinheiros (jan/2001 a nov/2007) 
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Figura 2.10.7 - Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) no Rio Tamanduateí (jan/2001 a nov/2007) 

Os dados obtidos até o presente para o Rio Tietê mostram que, nos últimos anos, a mancha de anaerobiose 
característica do trecho metropolitano se prolonga até o Reservatório de Pirapora (TIPI4900). Embora o posto 
TIRG02900 se localize próximo às comportas do Reservatório de Rasgão, ou seja, junto à saída do 
reservatório, é nítido que a partir daí e no trecho imediatamente a jusante, a qualidade do Rio Tietê, 
relacionada à concentração de OD, começa a apresentar dados mais favoráveis. 

 

Figura 2.10.8 - Perfil de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio Tietê (jan/2001 a nov/2007)  

Para os rios Pinheiros e Tamanduateí, a rede de amostragem contempla apenas dois postos de 
monitoramento em cada curso. 

Na seção PINH04100, localizada na Usina Elevatória de Pedreira, a maioria dos resultados concentra-se no 
intervalo entre 0,3 e 2,7mg/L, embora tenha ocorrido valor máximo de até 5,9mg/L. Já na seção de jusante, 
PINH04900, próxima à sua foz no Rio Tietê, 75% dos valores observados são inferiores a 0,9mg/L. 

Para o Rio Tamanduateí, os resultados obtidos mostram a situação de anaerobiose presente, com apenas 25% 
dos resultados superiores ao valor 0,2mg/L no posto TAMT 04500 e 0,1mg/L no posto TAMT 04900. 
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Figura 2.10.9 - Perfil de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio Pinheiros (jan/2001 a nov/2007) 
 

 

Figura 2.10.10 - Perfil de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio Tamanduateí (jan/2001 a nov/2007) 

A observação dos resultados relativos ao Rio Tietê mostra a seção da Ponte dos Remédios (TIET04200) onde 
ocorreram as maiores concentrações de DBO, com valor máximo de 380mg/L em março de 2005. Apenas 25% 
dos valores levantados situam-se abaixo de 34mg/L. 

Com relação aos rios Pinheiros e Tamanduateí, os resultados mostram uma diferença significativa entre a 
qualidade de suas águas. Dos valores de DBO amostrados para a seção da foz do Pinheiros, 75% encontram-se 
abaixo de 61mg/L, enquanto para a seção da foz do Tamanduateí, esse valor se eleva para 112mg/L.  

As figuras seguintes mostram os gráficos gerados a partir dos dados de monitoramento relativos ao período 
1978-2000, ou seja, anteriores à implantação das obras do projeto Tietê. 
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Figura 2.10.11 - Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) no Rio Tietê, desde Salesópolis até Laranjal Paulista (1978 a 2000) 
 

 

Figura 2.10.12 - Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) no Rio Pinheiros (1978 a 2000) 
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Figura 2.10.13 - Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) no Rio Tamanduateí (1978 a 2000) 

 

Figura 2.10.14 - Perfil de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio Tietê (1978 a 2000) 

 

Figura 2.10.15 - Perfil de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio Pinheiros (1978 a 2000) 
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Figura 2.10.16 - Perfil de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio Tamanduateí (1978 a 2000) 

Com relação ao parâmetro DBO, os avanços mais significativos foram observados nos rios Pinheiros e 
Tamanduateí, nas duas seções monitoradas para cada um desses rios. Para o rio Pinheiros, por exemplo, na 
seção PINH04900, ou seja, próximo à foz no Tietê, 75% dos valores detectados eram inferiores a 100mgDBO/L 
(período 1978-2000). Após a implantação do Projeto Tietê, 75% dos valores encontram-se abaixo de 
60mgDBO/L.  

Na seção TAMT04900 (ponte na Av. Santos Dumont) do rio Tamanduateí, o terceiro quartil dos dados 
monitorados no período 1978-2000 correspondia ao valor 156mgDBO/L, enquanto no período mais recente 
(2001-2007), o valor caiu para 111mgDBO/L. 

Com relação ao rio Tietê, os dados apresentados não indicam claramente situações de melhoria da qualidade 
das águas. 

2.10.5 ESTUDO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A QUALIDADE NATURAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

As águas subterrâneas dos sistemas aquíferos da Bacia do Alto Tietê apresentam geralmente boa qualidade 
natural, atendendo aos padrões de potabilidade vigentes. São águas leves, não-duras, com baixo teor salino, e 
classificadas como bicarbonatadas sódicas e potássicas (Sistema Aquífero Sedimentar) e bicarbonatadas 
cálcicas e sódicas (Sistema Aquífero Fraturado), típicas de ambientes pouco reativos e pequeno tempo de 
trânsito. Restritamente, há relatos de águas sulfatadas em porções rasas do aquífero, provavelmente 
associadas às emissões atmosféricas de veículos e indústrias, entretanto, nada que restrinja o seu uso. 

Não há estudos prévios que apontem para problemas de poluição de origem natural das águas, ocasionado 
pela dissolução da rocha ou sedimento. Há relatos pontuais, com maior ocorrência em aquíferos 
sedimentares, de concentrações anômalas de ferro e manganês, que inclusive se associam à turbidez de suas 
águas (DAEE 1975). 

As concentrações de boro e a própria relação de absorção de sódio (SAR) mostram águas aptas para a 
agricultura. Sendo águas pouco duras, se prestam também, sem muitas restrições, ao uso industrial. 

A INFLUÊNCIA DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Muito embora a vulnerabilidade de aquíferos à poluição nunca tenha sido considerada no planejamento da 
ocupação territorial na Bacia do Alto Tietê, o que se nota ainda é uma reduzida ocorrência de casos sérios de 
contaminação das águas subterrâneas, comparativamente a sua extensão e volume de água armazenada. 

Pontos de amostragem 
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É certo, entretanto, que, a despeito de sua importância para o abastecimento privado, os recursos hídricos 
subterrâneos nunca foram, na mesma medida, estudados de forma sistemática quanto à qualidade da água 
extraída dos poços, frente a possíveis contaminantes. As informações sobre casos de poluição de solos e 
aquíferos ainda são bastante restritos, motivado por denúncias e por investigações de detalhe em atividades 
específicas, geralmente dirigidas aos empreendimentos industriais, à disposição incorreta de resíduos sólidos 
e aos postos de combustíveis e serviços. 

A responsabilidade da averiguação e do acompanhamento da qualidade da água extraída de poços é do seu 
proprietário ou usuário responsável. Infelizmente, o que se nota é o pouco conhecimento dessas pessoas 
sobre a manutenção do poço, o que redunda na não análise físico-química e bacteriológica inicial ou periódica 
das águas para caracterização de sua qualidade. 

Nota-se, de forma bastante generalizada, que o usuário desconhece quais parâmetros devem ser analisados e 
a sua frequência de monitoramento. Há o entendimento errôneo de que apenas análises microbiológicas e, 
algumas vezes, de íons mais comuns, incluindo Na+, Ca2+, K+, Cl-, HCO3-, Fetotal, Mn+, NO3-, seriam 
suficientes para garantir a qualidade da água consumida. Raramente no elenco de parâmetros se analisam 
metais pesados e, quase nunca, compostos orgânicos sintéticos ou mesmo produtos associados a 
combustíveis fósseis. Estes dois últimos de ocorrência comum em aquíferos de zonas urbanizadas e 
industriais. 

Desta forma, é preocupante a situação a que se expõem os usuários das águas subterrâneas na BAT. Há sérios 
riscos à saúde humana, pelo consumo de água de baixa qualidade microbiológica e química, acobertado pelo 
desconhecimento de sua qualidade. 

Em áreas periféricas ou de favelas, onde não existe abastecimento público de água ou coleta de esgoto, a 
situação é mais grave. Normalmente associadas a populações pobres, tanto as captações de água, através de 
poços cacimba ou mini-poços, como o lançamento de esgoto, em fossas negras, fazem com que a 
contaminação do aquífero seja muito frequente, existindo riscos reais à saúde da população. 

Os poucos estudos que abarcaram grandes áreas da bacia mostraram uma alta frequência na contaminação 
do próprio poço e não necessariamente do aquífero. Isso foi notado principalmente devido à falta de 
proteção sanitária (cimentação anelar superior a 10m de profundidade a partir do solo e laje de proteção) e 
cuidados com o entorno da cabeceira do poço. 

Há grandes dificuldades em estabelecer um programa efetivo de monitoramento da qualidade das águas de 
um aquífero, sobretudo em condições de forte ocupação territorial. A amostragem de um poço muitas vezes 
permite apenas informar a qualidade da própria captação e, para se estabelecer a condição do aquífero, 
haveria necessidade de poços especiais, com desenhos específicos, em grande quantidade e localizados em 
pontos chaves do aquífero. O custo de tal empreendimento, muito embora não seja elevado, 
comparativamente ao valor da água subterrânea na BAT, tem desencorajado a criação de um programa 
sistemático de monitoração. 

Na tentativa de superar esse problema, uma estratégia possível é focar a atenção em fontes potenciais de 
contaminação de maior impacto. Uma vez identificadas e localizadas, estudos de detalhe podem ser 
propostos, que incluiria, entre outras atividades, a construção de poços de monitoramento. A identificação 
dessas atividades poderia ser feita a partir da caracterização dos perigos de contaminanação, ou seja, pela 
interação entre fontes potencialmente contaminantes, que estão localizadas em áreas de alta vulnerabilidade 
de aquíferos à poluição. 

Outra estratégia, mais ampla e complementar a essa, está na linha de comunicação social, dando acesso ao 
usuário de água subterrânea à informação básica de manutenção de seu poço, incluindo a necessidade de 
análises químicas periódicas e da regularização de outorga da própria captação. Este enfoque está detalhado 
no capítulo do Plano de Ação. Dentro dessa linha, o usuário participaria com o provimento critico da 
informação, que reunida e tratada estatisticamente, permitiria uma avaliação mais precisa do quadro de 
qualidade das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê. 
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Ademais, poços de produção abandonados, quando convenientemente adaptados, poderiam ser 
transformados em poços de monitoramento. 

O PERIGO DA CONTAMINAÇÃO DOS SISTEMAS AQUÍFEROS 

A atividade humana na Bacia do Alto Tietê é de grande complexidade. Em qualquer programa de proteção da 
qualidade dos recursos hídricos é necessário diferenciar aquelas atividades que apresentam maiores perigos à 
contaminação dos aquíferos, daquelas que são, pelas suas dimensões ou características de processos, pouco 
perigosas. Para identificar essas atividades, adotou-se o conceito de perigo de poluição de aquíferos sugerido 
por Foster & Hirata (1988), que se define pela interação entre dois fatores (Figura 2.10.17): 

• a carga contaminante potencial que está presente ou poderá vir a ser aplicada na superfície do solo, como 
resultado de uma atividade humana;  

• a vulnerabilidade natural à contaminação de aquíferos, que é a susceptibilidade de um aquífero em ser 
degradado por produtos poluentes. A vulnerabilidade é o resultado das características hidráulicas e físico-
químicas do solo e/ou da rocha ou sedimento que compõe a zona não-saturada e que permite a 
retardação, dispersão e degradação de substâncias contaminantes. 

Desta forma, o conceito de perigo de contaminação de aquíferos pode ser entendido como a probabilidade 
das águas subterrâneas de serem degradadas em concentrações acima dos padrões de qualidade de água 
potável, mas não necessariamente que venham a contaminar fontes de abastecimento (poços, p.ex.), uma vez 
que esta análise depende das características de transporte na zona saturada do aquífero (Foster et al, 2002). 

 
Figura 2.10.17 - Conceito de Perigo de Contaminação das Águas Subterrâneas (Foster & Hirata 1988) 

Com base nesse esquema, é possível identificar situações de alta vulnerabilidade do aquífero, mas 
virtualmente baixo perigo de poluição das águas subterrâneas, quando a carga contaminante potencial é 
reduzida ou inexistente. De igual maneira, uma área será de baixo perigo quando a sua vulnerabilidade for 
baixa, mesmo que existam cargas contaminantes médias. O perigo extremo pode ocorrer quando ambas, 
carga e vulnerabilidade, forem elevadas. 
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As áreas de maiores perigos de contaminação deveriam ser aquelas que, dentro de um programa de gestão 
da qualidade das águas subterrâneas, mereceriam maiores cuidados, incluindo uma monitoração mais 
detalhada. A identificação de fontes potenciais de contaminação também pode auxiliar o usuário, a 
concessionária de água ou mesmo a Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde a selecionar os parâmetros 
para serem analisados em um exame de rotina de água. A Tabela 2.10.5 poderia orientá-los nessa escolha. 

Tabela 2.10.5 - Parâmetros Indicadores para Monitoramento de Aquíferos Associados a  
Fontes Potenciais de Contaminação (parâmetros chaves em negrito) 

FONTE POTENCIAL DE 
CONTAMINAÇÃO 1.1.1 CONTAMINANTES TÍPICOS 1.1.2 PARÂMETROS INDICADORES 

FONTES INDUSTRIAIS 

METAL MECÂNICA 

Metais pesados, óleos e graxas, 
compostos aromáticos, 
Agentes desengraxantes, 
LNAPL/DNAPL 

Metais pesados (específico para cada atividade 
industrial) 

COT, óleo e graxa 

Compostos orgânicos: BTEX, TPH 

Solventes clorados (PCE, TCE, DCE, 1,2-DCA, VC) 

QUÍMICA E 
FARMACÊUTICA 

Metais pesados, óleos e graxas, 
compostos aromáticos, 
Agentes desengraxantes, metais 
pesados, LNAPL/DNAPL 

COT, óleo e graxa 

Compostos orgânicos: BTEX, TPH 

Solventes clorados (PCE, TCE, DCE, 1,2-DCA, VC, 
outros compostos específicos para cada atividade) 

Metais pesados, pH, EC, sais (especifico para 
atividade) 

ELETRÔNICA Solventes desengraxantes, metais 
pesados, DNAPL 

Solventes clorados(PCE, TCE, TCA, 1,1-DCE, 1,2-
DCA, VC, freon 11, freon 113), metais pesados 

FERRO E AÇO 

Metais pesados, óleos e graxas, 
compostos aromáticos, 
Agentes desengraxantes, 
LNAPL/DNAPL metais pesados, etc. 

1.1.3 METAIS PESADOS 

COT, óleo e graxa 

Compostos orgânicos: BTEX, TPH 

Solventes clorados (PCE, TCE, DCE, 1,2-DCA, VC) 

PRESERVAÇÃO DE 
MADEIRA 

Creosote, solventes aromáticos, 
pentaclorofenol, DNAPL 

BTEX, naftaleno, TPH, metais pesados, 
pentaclorofenol, PAH 

MINERAÇÃO DE 
METÁLICOS 

Drenagem ácida mineira, metais 
pesados, sais 

Metais pesados (ferro, manganês, alumínio, zinco, 
cobre, cádmio, cromo, etc.), pH, sulfato, cianeto 
(outros sais de acordo com a atividade mineral, tais 
como fluoreto, cloreto, etc.) 

EXTRAÇÃO E REFINO DE 
PETRÓLEO 

Combustíveis (gasolina, diesel, etc.), 
compostos aromáticos (benzeno, 
etc.), solventes, metais pesados 

Metais pesados, COT, óleo e graxa 
Compostos orgânicos: BTEX, TPH 

Solventes clorados (PCE, TCE, DCE, 1,2-DCA, VC) 

AGRICULTURA 

CULTURA Fertilizantes, pesticidas Nitrato, pesticidas (específico para cada cultura), 
coliformes totais 

Criação de animais Compostos nitrogenados, bactérias, 
parasitas Nitrato, amônia, coliformes totais 
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Tabela 2.10.5 - Parâmetros Indicadores para Monitoramento de Aquíferos Associados a  
Fontes Potenciais de Contaminação (parâmetros chaves em negrito) (continuação) 

FONTE POTENCIAL DE 
CONTAMINAÇÃO 1.1.1 CONTAMINANTES TÍPICOS 1.1.2 PARÂMETROS INDICADORES 

FONTES URBANAS 

POSTO DE SERVIÇO 
Combustíveis (gasolina, diesel, etc.), 
compostos aromáticos (benzeno, 
etc.) 

COT, óleo e graxa 

Compostos orgânicos: BTEX, TPH 

Aditivos (MTBE, etanol/metanol) 

AEROPORTO 
Combustíveis (gasolina, diesel, etc.), 
compostos aromáticos (benzeno, 
etc.), solventes, metais pesados 

COT, óleo e graxa 

Compostos orgânicos: BTEX, TPH 

Solventes clorados (PCE, TCE, DCE, 1,2-DCA, VC) 

SISTEMA SÉPTICO Compostos nitrogenados, bactérias, 
lodo orgânico Nitrato, amônia, cloreto, coliformes fecais 

ATERRO 
SANITÁRIO/LIXÃO 

Compostos nitrogenados, bactérias, 
lodo orgânico, gases dissolvidos 

COT, EC., cloreto, nitrato, amônia, coliformes 
totais, metano 

CEMITÉRIO Compostos nitrogenados, bactérias, 
lodo orgânico Nitrato, amônia, coliformes totais 

LAGOA DE EFLUENTE Compostos nitrogenados, bactérias, 
vírus, lodo orgânico, sais Nitrato, amônia, coliformes totais, cloreto, EC. 

LAVANDERIA Solventes clorados PCE, TCE, DCE, VC 

NATURAIS 

REGIÃO TROPICAL Poços colonizados por bactérias de 
ferro Ferro solúvel, manganês 

REGIÃO SEMI-ÁRIDA Sais, arsênico Arsênico, boro, EC., salinidade 

INTRUSÃO SALINA Intrusão salina induzida por 
bombeamento Cloreto, salinidade, E.C. 

AQUÍFERO VULCÂNICO Arsênico, boro Arsênico, boro, E.C., metais 
 
BTEX - Benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno (total). 
COT - Carbono orgânico total 
DCA - 1,2 – Dicloroetano 
DCE - Dicloroeteno (incluindo Cis-, e Trans- isomeros; e 1,1-

Dicloroetano) 
DNPL - compostos mais densos que a água (geralmente se  

refere a solventes clorados) 
E.C. - Condutividade elétrica 

LNPL - compostos menos densos que a água (geralmente se 
refere a hidrocarbonetos policíclicos ou não) 

MTBE - Eter metil, terciário butil 
PCE - Tetracloroetileno 
TCA - 1,1,1 – Tricloroetano 
TCE - Tricloroeteno 
TPH - Hidrocarboneto total de petróleo 
VC - Cloreto de vinila 

CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO DE AQUÍFEROS  

Um número considerável de aproximações e generalizações deve ser feito para se desenvolver uma 
cartografia de vulnerabilidade de aquíferos, uma vez que alguns dos dados não são disponíveis ou não são 
conhecidos para estudos regionais (Foster & Hirata 1988). 

A fim de se obter uma avaliação preliminar da situação de perigo da contaminação dos aquíferos, foi traçado 
um mapa de vulnerabilidade simplificado. Este mapa restringe-se a classificar as unidades aquíferas com 
relação a uma vulnerabilidade relativa. Desta forma, é importante que no futuro uma nova cartografia de 
vulnerabilidade, mais detalhada, deva ser feita, dentro de um estudo que inclua também uma melhor 
caracterização da carga contaminante existente (perigo de contaminação de aquíferos). 
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A vulnerabilidade de cada um dos quatro aquíferos, além da Unidade Neocenozóica, foi definida a partir de 
suas características geológicas (tipo de rocha que compõe a zona não saturada) e hidráulicas (tipo de aquífero 
e sua geometria). Adicionalmente cada aquífero foi analisado em termos de sua produção relativa, que 
apresenta correspondência com sua permeabilidade (Figura 2.10.18 e Tabela 2.10.6). 

A classificação em três níveis de vulnerabilidade, alto, médio e baixo, é relativa, muito embora se entenda que 
um aquífero com alto índice é aquele passível de ser contaminado por quase todos os tipos de contaminantes, 
incluindo as bactérias e vírus, que apresentam baixa persistência na zona não saturada. A média 
vulnerabilidade relaciona-se à degradação do aquífero por contaminantes com média persistência e/ou 
mobilidade, como metais pesados e alguns produtos orgânicos sintéticos, incluindo os aromáticos; e a baixa 
vulnerabilidade associa-se a aquíferos susceptíveis apenas aos produtos muito persistentes e móveis, como 
alguns solventes sintéticos, sais e nitrato. 

Tabela 2.10.6 - Índices de Vulnerabilidade das Unidades Hidrogeológicas da Bacia do Alto Tietê 

Aquífero Zona Não-
Saturada 

Vulnerabilidade 
Intrínseca Valor da Água 

Classificação da 
Vulnerabilidade Acesso 

Hidráulico Atenuação 
Importância 
do recurso 
(densidade 

de usuários) 

Potencialidade 
Hídrica 

Unidade Neo-
Cenozóica 
Livre, porosidade 
primária e pouca 
espessura 

Predominantemente 
areno-argilosas, 
subordinadamente 
com intercalações 
de cascalhos 

••• 
Alta 

••• 
Baixa 

• 
Baixa 

• 
Baixa 

ALTA  
(somente para 

captações rasas) 

Aquífero de Rochas 
Metacarbonáticas 
Livre e fraturado 

Alteração de rochas 
metacarbonáticas e 
suas 
correspondentes sãs 
em profundidade 

••• 
Alta 

••• 
Baixa 

• 
Baixa 

•• 
Média 

ALTA  

Aquífero Resende 
Livre a semi-
confinado, 
porosidade primária 

Predominância de 
lamitos arenosos a 
argilosos com seixos 
e intercalações de 
até 1 m de areias e 
cascalhos 

••• 
Alto 

•• 
Média 

••• 
Alta 

•• 
Média 

MÉDIA  

Aquífero São Paulo 
Livre a semi-
confinado, 
porosidade primária 

Predominância de 
camadas de 
cascalhos e areias 

••• 
Alto 

•• 
Média 

•• 
Média 

••• 
Alta 

MÉDIA  

Aquífero de Rochas 
Metassedimentares 
Livre e fraturado 

Alteração de rochas 
metassedimentares, 
incluindo quartzitos, 
xistos, metassiltitos, 
e suas 
correspondentes sãs 
em profundidade 

•• 
Médio 

•• 
Média 

•• 
Média 

•• 
Média 

MÉDIA quando o 
manto de 

alteração for 
espesso (>20m), 
caso contrário, 

ALTA 

Aquífero de Rochas 
Granitóides 
Livre e fraturado 

Alteração de rochas 
ígneas e 
metamórficas, 
incluindo granitos, 
gnaisses e suas 
correspondentes sãs 
em profundidade 

•• 
Médio 

•• 
Média 

••• 
Alta 

• 
Baixa 

MÉDIA a BAIXA 
quando o manto 
de alteração for 

espesso  
(>20 m), caso 

contrário, ALTA 

••• → • maior para menor influência na elevação do índice de vulnerabilidade de aquífero 
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ÁREAS CONTAMINADAS 

De acordo com o cadastro de áreas contaminadas da CETESB até novembro de 2006 existiam 959 áreas 
contaminadas na Bacia do Alto Tietê. Destas, 901 áreas possuíam coordenadas geográficas, permitindo 
espacializá-las conforme a Figura 2.10.19. A Tabela 2.10.7 representa a distribuição das áreas contaminadas 
nas sub-bacias da Bacia do Alto Tietê que mostra a grande concentração na sub-bacia Penha-Pinheiros e 
corresponde às áreas centrais do município de São Paulo. 

Tabela 2.10.7 - Distribuição das Áreas Contaminadas nas Sub-Bacias do Alto Tietê 

Sub-bacia Áreas 
Contaminadas % 

Penha - Pinheiros 522 58 

Billings - Tamanduateí 204 23 

Cabeceiras 82 9 

Jusante Pinheiros - Pirapora 55 6 

Cotia - Guarapiranga 26 3 

Juqueri - Cantareira 12 1 

Total 901 100 

Fonte: CETESB 2006 

A distribuição espacial das áreas contaminadas em relação ao mapa de vulnerabilidade da Bacia do Alto Tietê 
(Figura 2.10.19) mostra que 37% das áreas encontram-se em áreas de alta vulnerabilidade à poluição de 
aquíferos, 41% em áreas de média vulnerabilidade e 22% em áreas de média a baixa vulnerabilidade. 

As principais atividades contaminantes do solo e das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê são: postos de 
combustíveis, indústrias e comércio, que é representado principalmente pelos segmentos de venda de 
derivados de petróleo e empresas de transporte (garagem de ônibus) (Figura 2.10.20). 

757

127

38 32
3 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Posto de
Combustível

Indústria Comércio Resíduo Acidentes Desconhecida
0

100

200

300

400

500

600

700

800

 

Figura 2.10.18 - Distribuição das Áreas Contaminadas em relação à Atividade (CETESB, 2006) 

O grande número de postos de combustíveis contaminados deve-se primeiro ao grande número existente 
deste tipo de estabelecimento na BAT, segundo, devido à política de gerenciamento de áreas contaminadas 
da CETESB, que priorizou este tipo estabelecimento em relação aos outros e, terceiro, pelo fato de serem os 
empreendimentos que em número mais contaminam as águas subterrâneas, como visto em estatísticas na 
Europa (Foster et al 2002) e América do Norte.  
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Figura 2.10.19 –Vulnerabilidade Natural dos 
Aquíferos frente à Poluição Antrópica 



 



PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL  
 

 

Capítulo 2  267 
 

 
 

Figura 2.10.20 –Áreas Contaminadas (água 
subterrânea e solo) e Vulnerabilidade à 

Contaminação de Aquíferos na Bacia do Alto Tietê 
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Os principais contaminantes da BAT são solventes aromáticos e combustíveis líquidos, ambos presentes em 
cerca de 70% das contaminações cadastradas, seguido por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), 
com 38%, e metais com cerca de 11% (Figura 2.10.21). 

69,45% 69,34%

38,16%

11,47% 12,83%

Solventes
Aromáticos

Combustíveis PAH Metais Outros

 

Figura 2.10.21 - Frequência dos Contaminantes Cadastrados na BAT (CETESB 2006) 

ATIVIDADE INDUSTRIAL 

As atividades industriais, devido às altas concentrações de produtos químicos que manuseiam e algumas 
práticas de disposição de efluentes e produtos que empregam, são seguramente as que apresentam os 
maiores perigos para a água subterrânea. 

Até novembro de 2006, a CETESB contabilizou 127 áreas contaminadas por indústrias na Bacia do Alto Tietê, 
cerca de 50% destas possuíam mais de uma fonte de contaminação. As principais fontes são: a produção, o 
armazenamento (seja de matéria-prima ou de produto acabado) e o descarte e disposição de produtos 
(Tabela 2.10.8). Os principais contaminantes são metais, solventes aromáticos e halogenados (Tabela 2.10.9).

Tabela 2.10.8 - Fonte de Contaminação na Indústria 
(CETESB 2006) 

Fonte de  
Contaminação Nº de Áreas % 

Produção 73 33 
Armazenagem 63 29 
Descarte e disposição 32 15 
Infiltração 15 7 
Manutenção 14 6 
Tratamento de efluentes 13 6 
Acidentes 5 2 
Desconhecida 4 2 

Total 219 100 

Tabela 2.10.9 - Tipos de Contaminantes em Áreas 
Industriais da BAT (CETESB 2006) 

Contaminantes No de  
Contaminações % 

Metais 83 0,26 
Solventes aromáticos 59 0,19 
Solventes halogenados 50 0,16 
PAHs 30 0,09 
Combustíveis líquidos 26 0,08 
Fenóis 17 0,05 
Outros 53 0,17 

Total 318 100 

 

POSTOS DE SERVIÇOS 

Os postos de combustíveis representam cerca de 80% das áreas contaminadas da BAT e natureza da 
contaminação relaciona-se ao vazamento dos tanques de armazenamento, fugas dos tubos e conexões entre 
tanques e bomba, mau manuseio e operação na descarga e carga dos combustíveis. Os contaminantes são 
compostos por combustíveis líquidos, solventes aromáticos e PAHs. 
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O vazamento dos postos de serviço está relacionado a dois momentos distintos: quando detectado logo após 
a instalação, normalmente está relacionado a fugas pelas conexões entre tanque e bomba, e posteriormente, 
depois de alguns anos, devido à corrosão do tanque. Existe também uma forte correlação entre idade dos 
tanques e o aumento dos casos de vazamentos.  

Tanques de material plástico e/ou aqueles de paredes duplas têm mostrado maior resistência à corrosão e 
são ambientalmente mais seguros. Esses tanques têm sido empregados mais recentemente reduzindo o 
perigo de vazamentos. 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

A deposição final dos resíduos sólidos domiciliares e industriais, incluindo lixões e aterros sanitários, é uma 
das atividades onde a ocorrência de contaminação é muito frequente. É quase possível afirmar que todos os 
lixões e a maioria dos aterros controlados e até os sanitários no País apresentam algum impacto aos 
aquíferos. 

Os contaminantes mais frequentes no descarte e disposição de resíduos sólidos são os metais (59%), biocidas 
(9%), combustíveis líquidos (6%) e outros (25%). 

A boa engenharia, incluindo um desenho adequado do empreendimento, associado à construção correta tem 
evitado problemas de contaminação do solo e de aquíferos, bem como da presença de vetores biológicos 
associados. Deve-se reconhecer, entretanto, que a existência dessas boas construções são ainda raras na BAT. 

SANEAMENTO IN SITU 

Os sistemas de saneamento in situ (fossas negras e sépticas) são fontes importantes de contaminação das 
águas subterrâneas. As fossas sépticas, mesmo quando bem construídas e operadas, geram cargas de 
nitrogênio capazes de contaminar os aquíferos. Estes sistemas não causam problemas quando a densidade de 
fossas sépticas é baixa e/ou quando localizadas em áreas de alta recarga do aquífero. Já as fossas negras, 
além do nitrato, também estão associadas à baixa remoção de organismos patogênicos, sendo bastante grave 
em áreas densamente ocupadas, onde o abastecimento de água é geralmente feito por poços cacimba. 

Na BAT as áreas de maior problema são aquelas onde não há rede de esgoto e onde a captação de água se faz 
por poços escavados ou tubulares privados. Essas áreas, que representam a periferia dos centros urbanos, 
apresentam problemas de contaminação biológica e de nutrientes, particularmente de nitrato. 

O nitrato, mesmo em áreas onde a rede de esgoto já existe há tempos, tem aparecido com muita frequência 
sob o solo urbanizado (Viviani-Lima et al 2007). É provável que uma extensa área do aquífero (até 20-30m) 
apresente altas concentrações de nitrato, algumas vezes superiores aos padrões de potabilidade permitidos. 

POÇOS TUBULARES ABANDONADOS E SEM PROTEÇÃO SANITÁRIA 

Há mais de 4.000 poços tubulares fora de operação na bacia. Muitos deles foram abandonados por que 
apresentavam baixas produtividades e outros devido à falência da obra, ocasionada pela ruptura de filtros e 
tubos, associados à idade, à agressividade das águas e/ou à falta de manutenção. 

Não existe no Brasil ainda uma prática regular de tamponamento de poços fora de operação. Um poço aberto 
e sem manutenção é sempre um risco à qualidade da água do aquífero, pois a própria obra, por conectar 
diferentes níveis aquíferos (caminho preferencial), pode ocasionar o ingresso de substâncias da superfície (ou 
da parte mais rasa do aquífero) para porções mais profundas. 

Outro problema bastante sério, causador de contaminação de poços, é a deficiência construtiva da obra e a 
falta de cuidado em sua manutenção. Já no estudo pioneiro do DAEE (1975), havia vários poços tubulares que 
apresentavam contaminação bacteriológica (coliformes totais, fecais e contagem em placas). Dos 100 poços 
amostrados, 55 apresentaram algum problema bacteriológico. Esse tipo de contaminação biológica está 
associada à deficiência na construção do poço, pois são indicadores pouco persistentes (baixa sobrevivência) 
no aquífero. 
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A má conservação do entorno do poço é também outro responsável por esse tipo de contaminação. Reza a 
boa norma de construção de poços que o mesmo deve possuir uma laje de concreto de 1m2, que afaste águas 
pluviais de se infiltrarem junto ao tubo de boca do poço, e uma cimentação do espaço anelar de profundidade 
maior que 10m deve ser construída (largura de 3 polegadas). Da mesma forma, a área ao redor do poço, num 
raio de 5-10m deve ser preservada, cercada e nenhuma atividade estranha ao poço deveria ser permitida 
dentro desse perímetro. Infelizmente tais cuidados não são obedecidos e mesmo várias empresas de 
perfuração de poços não adotam essa prática em suas construções. 

Não existe avaliação atualizada das condições dos poços tubulares na bacia. Sabe-se, no entanto, que esta 
deve ser uma das causas mais frequentes de contaminação das águas subterrâneas associadas à captação por 
poços tubulares. 

 

2.11 BALANÇO HÍDRICO 

2.11.1 ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA ATUAL 

Os relatórios apresentados caracterizaram a disponibilidade hídrica operacional ou capacidade de produção 
dos sistemas produtores de água bruta da Bacia do Alto Tietê. Para representar a disponibilidade hídrica 
operacional atual foi selecionada a capacidade de produção dos sistemas produtores com 95% de garantia 
que corresponde à vazão que pode ser suprida em 95% dos meses do histórico de vazões. 

Por sua vez o site www.sabesp.com.br fornece a informação da produção atual dos sistemas produtores de 
água bruta da Bacia do Alto Tietê, bem como a população atendida.  

A Tabela 2.11.1 apresenta a disponibilidade hídrica operacional atual e a produção atual dos sistemas 
produtores de água bruta da Bacia do Alto Tietê. Para proceder a análise comparativa destas informações é 
apresentado na Tabela 2.11.1 a relação entre a produção e a disponibilidade hídrica operacional atual dos 
sistemas produtores de água bruta da Bacia do Alto Tietê. 

Tabela 2.11.1 - Análise Comparativa entre a Produção e a Disponibilidade Hídrica Operacional Atual  
dos Sistemas Produtores de Água Bruta da Bacia do Alto Tietê 

Sistemas 
Produtores 

Vazão Garantida 
com 95 % (m3/s)(1) 

Produção Atual 
(m3/s)(2) 

População atendida 
(milhões hab)(2) 

Percentual de 
Utilização (%) 

Cantareira 29,9 33,0 8,10 110 

Alto Tietê 14,0 10,0 3,10 71 

Rio Claro 4,4 4,0 1,20 92 

Alto Cotia 1,5 1,0 0,40 67 

Baixo Cotia 1,0 0,9 0,46 90 

Guarapiranga 13,0 14,0 3,80 108 

Rio Grande 4,0 4,8 1,60 120 

Total 67,8 67,7 18,70 100 
(1) Plano da Bacia do Alto Tietê, Junho/2007, FUSP 
(2) site www.sabesp.com.br 

Verifica-se que a produção de água bruta dos sistemas produtores Cantareira, Guarapiranga e Rio Grande 
supera a respectiva vazão garantida atual com 95%, parâmetro de caracterização da disponibilidade hídrica 
operacional atual. 

É interessante observar que, em termos gerais, a produção total de água bruta dos sistemas produtores da 
Bacia do Alto Tietê de 67,8m3/s coincide exatamente com a vazão total garantida atual com 95%. 
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Considerando as análises apresentadas é possível concluir que há necessidade imediata de ampliação dos 
sistemas produtores Cantareira, Guarapiranga e Rio Grande para manter a garantia de 95%. 

Outra opção é analisar a garantia associada à produção atual dos sistemas produtores de água bruta da Bacia 
do Alto Tietê. Desta forma, para a produção atual dos sistemas produtores de água bruta desta bacia foram 
determinadas as garantias associadas, apresentadas na Tabela 2.11.2. 

Tabela 2.11.2 - Garantia Atual dos Sistemas Produtores de Água Bruta da Bacia do Alto Tietê 

Sistemas 
Produtores 

Produção Atual 
(m3/s)(1) 

População atendida 
(milhões hab)(1) 

Garantia Atual 
(%) 

Cantareira 33,0 8,10 65 

Alto Tietê 10,0 3,10 100 

Rio Claro 4,0 1,20 100 

Alto Cotia 1,0 0,40 100 

Baixo Cotia 0,9 0,46 98 

Guarapiranga 14,0 3,80 91 

Rio Grande 4,8 1,60 80 

Total 67,7 18,7 80 
(1) site www.sabesp.com.br 

Verifica-se que os sistemas produtores Guarapiranga e Rio Grande estão com uma garantia de 91 e 80% para 
a produção atual de 14,0 e 4,8m3/s, respectivamente.  

Por sua vez o sistema produtor do Cantareira tem uma garantia de apenas 65%. No entanto é importante 
destacar que a operação do sistema Cantareira segue as regras estabelecidas na outorga que, implicitamente, 
contemplam um racionamento gradual em função do estado dos reservatórios que significa distribuir os 
eventuais déficits ao longo do período de diminuição das afluências. 

Procedendo uma média ponderada da garantia utilizando a produção como fator de ponderação resulta que a 
garantia dos sistemas produtores é de 80%.  

2.11.2 EVOLUÇÃO TEMPORAL DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA OPERACIONAL 

Outro aspecto relevante é a evolução temporal da disponibilidade hídrica operacional ou capacidade de 
produção dos sistemas produtores de água bruta da Bacia do Alto Tietê. Os planos de recursos hídricos que 
envolveram a bacia do Alto Tietê, desenvolvidos ao longo dos últimos anos, caracterizaram a disponibilidade 
hídrica operacional. Desta forma é possível verificar sua evolução temporal e proceder a um diagnóstico que 
explique as eventuais variações. 

Para representar a disponibilidade hídrica operacional atual foi selecionada a capacidade de produção dos 
sistemas produtores com 95% de garantia que corresponde à vazão que pode ser suprida em 95% dos meses 
do histórico de vazões. A Tabela 2.11.3 apresenta as vazões garantidas com 95% dos sistemas produtores da 
Bacia do Alto Tietê nos seguintes momentos: 

• junho de 2002, referente ao Plano da Bacia do Alto Tietê elaborado pela FUSP; 

• abril de 2003, correspondente à data da elaboração dos estudos operacionais do Plano Diretor de Águas 
da SABESP; 

• julho de 2004, correspondente aos estudos realizados no âmbito do processo de outorga do Sistema 
Cantareira; 

• agosto de 2005, correspondente aos estudos realizados para obtenção da outorga do Sistema Alto Tietê; 

• junho de 2007, referentes aos estudos realizados no âmbito da revisão do Plano de Bacia do Alto Tietê. 
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Tabela 2.11.3 - Evolução Temporal da Disponibilidade Hídrica Operacional dos Sistemas Produtores de  
Água Bruta da Bacia do Alto Tietê 

Sistemas 
Produtores 

Vazão Garantida com 95% (m3/s) 

Perdas em  
5 anos  

(entre PATs) 
Observações 

Junho 
2002(1) 

PDA- 
2025 

Outorga 
Cantareira 

Outorga 
Alto Tietê 

Estudos 
Atuais (2) 

Datas de 
Referência jun/02 abr/03 jul/04 ago/05 jun/07 

        

Cantareira 32 31 30,4  29,9 2,1 Outorga do Cantareira e vazões mínimas 
no Juqueri de 0,5 para 1,0m3/s 

 

Alto Tietê 15,3 15,6  15,1 14 1,3 
Outorgas na bacia do Alto Tietê: irrigantes 
a jusante de Biritiba 0,51m3/s, SEMAE com 
1,1m3/s (antes 0,15m3/s), outros 

Rio Claro 4 4,6  4,4 4,4 -0,4 - 
 

Alto Cotia 1,4 1,3   1,5 -0,1 - 

Baixo Cotia 0,8 0,9   1 -0,2 - 

Guarapiranga 14,5 14,2(3)   13 1,5 Limitações na transferência em função do 
NA Billings, energia assegurada da EMAE 

 

Rio Grande 4,9 4   4 0,9 Outorga de 0,13m3/s 
 

Total 72,9 71,5 70,9 70,2 67,8 5,1 - 

Taxa de perda 
(m3/s/ano)  1,6 0,9 0,9 1  - 

(1) Plano da Bacia do Alto Tietê, Junho/2002, FUSP 
(2) Plano da Bacia do Alto Tietê, Junho/2007, FUSP 
(3) premissa de não priorizar as demandas referentes à geração hidrelétrica da UHE Henry Borden. A variante no PDA-2025 em que é considerado a 
restrição de 500hm3 para a transferência de 2m3/s e 75% do padrão SABESP para Henry-Borden o resultado é de 13,0m3/s. 

A Figura 2.11.1 representa a disponibilidade hídrica operacional dos sistemas produtores nos momentos 
mencionados onde é notada uma gradativa e contínua perda. A Figura 2.11.2 apresenta as perdas em cada 
momento mencionado. Verifica-se que, em média, houve uma perda anual de 1,0m3/s na disponibilidade 
hídrica operacional dos sistemas produtores. 

A análise das principais razões que levaram às perdas de disponibilidade hídrica operacional em cada sistema 
é apresentada a seguir: 

• Sistema Cantareira: regras operacionais estabelecidas na outorga que contemplam, implicitamente, um 
racionamento gradual em função do estado dos reservatórios que significa distribuir os eventuais déficits 
ao longo do período de diminuição das afluências. Além disso, na outorga do sistema Cantareira a vazão 
mínima efluente do reservatório do rio Juqueri foi aumentada de 0,5 para 1,0m³/s; 

• Sistema Alto Tietê: concessão de outorgas na bacia do Alto Tietê na região de influência dos sistemas com 
destaque para o conjunto de agricultores com irrigação intensiva a jusante do reservatório de Biritiba com 
consumo de 0,51m³/s, o incremento da outorga da SEMAE – Mogi de 0,15 para 1,1m³/s, dente outros; 

• Sistema Guarapiranga-Billings: limitações na transferência de vazões do reservatório Billings para o 
reservatório Guarapiranga em função do estado do reservatório Billings e o respeito à energia assegurada 
da UHE Henry-Borden concedido pela ANEEL para EMAE, vinculada a contratos de comercialização de 
energia de curto e médio prazos; 

• Sistema Rio Grande: outorgas na bacia do rio Grande que perfazem 0,13m³/s. 
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Figura 2.11.1 - Disponibilidade Hídrica dos Sistemas de Produção              

1,6

0,9
0,9

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

abr/2003 jul/2004 ago/2005 jun/2007

Ta
xa

 (m
3 /s

/a
no

)

Outorga 
Cantareira Outorga Alto 

Tietê

PDA-2025

PAT 2007

 
Figura 2.11.2 - Taxa de Perdas Anuais nos Sistemas de Produção em Relação à Capacidade do PAT-2002 

As análises apresentadas permitem concluir que: 

• a produção de água bruta dos sistemas produtores Cantareira, Guarapiranga e Rio Grande superam a 
respectiva vazão garantida atual com 95%, parâmetro de caracterização da disponibilidade hídrica 
operacional atual; 

• a produção total atual de água bruta dos sistemas produtores da Bacia do Alto Tietê é de 67,8m3/s que 
coincide exatamente com a vazão total garantida atual com 95%; 

• há necessidade imediata de ampliação dos sistemas produtores Cantareira, Guarapiranga e Rio Grande 
para manter a garantia de 95%; 

• os sistemas produtores Guarapiranga e Rio Grande estão com uma garantia de 91 e 80% para a produção 
atual de 14,0 e 4,8m3/s, respectivamente;  
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• o sistema produtor Cantareira tem uma garantia de apenas 65%. No entanto é importante destacar que a 
operação do sistema Cantareira segue as regras estabelecidas na outorga que, implicitamente, 
contemplam um racionamento gradual em função do estado dos reservatórios que significa distribuir os 
eventuais déficits ao longo do período de diminuição das afluências; 

• nos últimos 5 anos houve, em média, uma perda anual de 1,0m3/s na disponibilidade hídrica operacional 
dos sistemas produtores da Bacia do Alto Tietê. 

Atualmente não estão em andamento estudos técnicos de engenharia ou impacto ambiental visando a 
ampliação dos sistemas produtores de águas da Bacia do Alto Tietê. Da mesma forma os programas de 
redução de perdas e consumo na Bacia do Alto Tietê não têm demonstrado eficiência para resultar em 
manutenção das garantias atuais sem ampliação dos sistemas produtores. Por último não estão em 
andamento quaisquer ações estruturais para ampliação dos sistemas produtores.  

Considerando que o período mínimo requerido para concepção, projeto básico, aprovação do EIA/Rima e 
implantação de ampliações dos sistemas produtores é de seis anos e as evidências de crescimento do 
consumo na RMSP, conclui-se que há uma eminência de colapso de abastecimento. 

 

2.12 ÁREAS PROBLEMÁTICAS PARA A GESTÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, desde a sua origem, desenvolveu diversos 
trabalhos de levantamentos e avaliações sobre as condições ambientais e sanitárias dos locais de destinação 
final de resíduos domiciliares nos municípios paulistas, sendo que, a partir de 1997, dedicou-se a organizar e 
sistematizar as informações obtidas, de modo a compor o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 
Domiciliares. 

O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares - 2006 reflete as condições em que se encontram os 
sistemas de disposição e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, em operação, a partir de dados e 
informações coletados e consolidados até 2006, em cada um dos 645 municípios do Estado. 

As informações obtidas nas inspeções realizadas pela CETESB são processadas a partir da aplicação de um 
questionário padronizado, constituído de 3 capítulos relativos, respectivamente, às características locacionais, 
estruturais e operacionais de cada instalação de tratamento e/ou disposição de resíduo. Estas condições são 
expressas pelos Índices de Qualidade de Aterro de Resíduos – IQR, de Qualidade de Aterros em Valas – IQR 
Valas e de Qualidade de Usinas de Compostagem - IQC, que apresentam variação de 0 a 10 e são divididos em 
três faixas de enquadramento: 

• 0,0 ≤ IQR/IQC ≤ 6,0 - Condições Inadequadas (I); 

• 6,1 < IQR/IQC ≤ 8,0 - Condições Controladas (C); 

• 8,1 < IQR/IQC ≤ 10,0 - Condições Adequadas (A). 

As informações constantes do Inventário referem-se aos sistemas em operação, não incluindo os passivos 
ambientais correspondentes a antigos locais de disposição hoje desativados, os quais são objeto de ações e 
medidas específicas da CETESB, como por exemplo os Termos de Compromisso e Ajustamento de Conduta – 
TAC firmados com os municípios. 

Segundo a CETESB (2006) “... o Inventário Estadual de Resíduos deve ser utilizado como instrumento de 
acompanhamento das condições ambientais e sanitárias dos locais de tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos domiciliares e não como fonte de informações sobre as quantidades de resíduos efetivamente 
geradas nos municípios”. 
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O inventário apresenta os resultados das situações inventariadas segundo as suas Regionais e respectivas 
Agências Ambientais, bem como de acordo com a UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos a 
que pertence cada município. 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê está dividida nas Regionais Alto Tietê I e II. A Regional Alto Tietê I 
compreende as agências ambientais: Santo Amaro, Santo André, Ipiranga, Pinheiros e Osasco, enquanto a 
Regional Alto Tietê II engloba as ambientais deSantana, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Tatuapé. 

Na Tabela 2.12.1 é apresentado, por município e respectiva região hidrográfica, o local da disposição final dos 
resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados e o resultado da avaliação de enquadramento realizada pela 
CETESB em 2006. 

Os aterros operados pela iniciativa privada estão identificados pela sigla AP – Aterro Particular, quando 
operando em condições adequadas (A), controladas (C) e inadequadas (I). 

Tabela 2.12.1 - Disposição Final de RSD e Condições Ambientais e Sanitárias 

Município Região Hidrográfica Dispõe em IQR  Condições 
Diadema 

Alto Tamanduateí / Billings 
Mauá (AP) 

8,9 A 
São Bernardo do Campo 8,9 A 
Ribeirão Pires 8,9 A 
Rio Grande da Serra 8,9 A 
Santo André Santo André 9,3 A 
Guarulhos 

Cabeceiras 

Guarulhos 9,8 A 
Salesópolis 

Biritiba-Mirim 
7,2 C 

Biritiba-Mirim 7,2 C 
Arujá 

Itaquaquecetuba (AP) 

7,1 C 
Ferraz de Vasconcelos 7,1 C 
Mogi das Cruzes 7,1 C 
Poá 7,1 C 
Suzano 7,1 C 
Itaquaquecetuba 7,1 C 
Cotia 

Cotia - Guarapiranga 

Itapevi (AP) 9,8 A 
São Lourenço da Serra 

Itapecerica da Serra 
2,8 I 

Itapecerica da Serra 2,8 I 
Embu Embu 7,3 C 
Embu-Guaçu Embu-Guaçu 3,5 I 
Caieiras 

Juqueri-Cantareira 
Caieiras (AP) 

8,4 A 
Cajamar 8,4 A 
Franco da Rocha 8,4 A 
Francisco Morato Santa Isabel (AP) 8,6 A 
Mairiporã Itaquaquecetuba (AP) 7,1 C 
São Paulo 

Penha-Pinheiros 

Bandeirantes 9,1 A 
Taboão da Serra Caieiras (AP) 8,4 A 
São Paulo São João 8,8 A 
São Paulo Caieiras (AP) 8,4 A 
Mauá 

Mauá (AP) 
8,9 A 

São Caetano do Sul 8,9 A 
Itapevi 

Pinheiros-Pirapora 

Itapevi (AP) 
9,8 A 

Jandira 9,8 A 
Osasco Osasco 7,4 C 
Carapicuíba Itaquaquecetuba (AP) 7,1 C 
Barueri 

Santana de Parnaíba (AP) 
9,5 A 

Pirapora do Bom Jesus 9,5 A 
Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba 6,5 C 

Fonte: Inventário dos Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de São Paulo – 2006 – CETESB 
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A situação de licenciamento ambiental dos aterros que atendem aos municípios da BAT está apresentada na 
Tabela 2.12.2. 

Tabela 2.12.2 - Situação do Licenciamento Ambiental por Município 

Região 
Hidrográfica Município Condições Dispõe em TAC LI LO 

Alto 
Tamanduateí / 
Billings 

Diadema A Mauá (AP) Não Sim Sim 
São Bernardo do Campo A Mauá (AP) Não Sim Sim 
Ribeirão Pires A Mauá (AP) Não Sim Sim 
Rio Grande da Serra A Mauá (AP) Não Sim Sim 
Santo André A Santo André Não Sim Sim 

Cabeceiras 

Guarulhos A Guarulhos Não Sim Sim 
Salesópolis C Biritiba - Mirim Não Sim Sim 
Biritiba-Mirim C Biritiba - Mirim Não Sim Sim 
Arujá C Itaquaquecetuba (AP) Não Sim Sim 
Ferraz de Vasconcelos C Itaquaquecetuba (AP) Sim Sim Sim 
Mogi das Cruzes C Itaquaquecetuba (AP) Sim Sim Sim 
Poá C Itaquaquecetuba (AP) Sim Sim Sim 
Suzano C Itaquaquecetuba (AP) Sim Sim Sim 
Itaquaquecetuba C Itaquaquecetuba (AP) Sim Sim Sim 

Cotia - 
Guarapiranga 

Cotia A Itapevi (AP) Não Sim Sim 
São Lourenço da Serra I Itapecerica da Serra Não Não Não 
Itapecerica da Serra I Itapecerica da Serra Não Não Não 
Embu C Embu Não Não Não 
Embu-Guaçu I Embu-Guaçu Não Não Não 

Juqueri-
Cantareira 

Caieiras A Caieiras (AP) Não Sim Sim 
Cajamar A Caieiras (AP) Não Sim Sim 
Franco da Rocha A Caieiras (AP) Sim Sim Sim 
Francisco Morato A Santa Isabel (AP) Sim Sim Sim 
Mairiporã C Itaquaquecetuba (AP) Não Sim Sim 

Penha-  
Pinheiros 

São Paulo A Bandeirantes Não Não Sim 
São Paulo A Caieiras (AP) Não Sim Sim 
Taboão da Serra A Caieiras (AP) Não Sim Sim 
São Paulo A São João Não Sim Não 
Mauá A Mauá (AP) Não Sim Sim 
São Caetano do Sul A Mauá (AP) Não Sim Sim 

Pinheiros-
Pirapora 

Itapevi A Itapevi (AP) Sim Sim Sim 
Jandira A Itapevi (AP) Sim Sim Sim 
Osasco C Osasco Sim Sim Sim 
Carapicuíba C Itaquaquecetuba (AP) Sim Sim Sim 
Barueri A Santana de Parnaíba (AP) Sim Sim Sim 
Pirapora do Bom Jesus A Santana de Parnaíba (AP) Sim Sim Sim 
Santana de Parnaíba C Santana de Parnaíba Não Não Não 
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As regiões hidrográficas com melhor atendimento quanto ao tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
domiciliares são:  

• Alto Tamanduateí-Billings: todos os municípios apresentam disposição final adequada e encaminhavam os 
resíduos para o aterro de Mauá (particular) ou de Santo André que são licenciados e não existe termo de 
ajustamento de conduta firmado com os municípios que a compõem; 

• Penha-Pinheiros: todos os municípios apresentam disposição final adequada e encaminham os resíduos 
para os aterros: Bandeirantes e São João em São Paulo, de Mauá e Caieiras (ambos particulares que são 
licenciados) e não existe termo de ajustamento de conduta firmado com os municípios que a compõem. 
Entretanto é sabido que as capacidades dos aterros Bandeirantes e São João já estão exauridas. Por outro 
lado o Aterro São João não dispõe de licença de operação e o Aterro Bandeirantes não dispõe de licença 
de instalação; 

• Juqueri-Cantareira: todos os municípios apresentam disposição final adequada ou controlada (Mairiporã) 
e encaminham os resíduos para os aterros de Caieiras, Santa Isabel e Itaquaquecetuba (todos 
particulares) que são licenciados, mas existe termo de ajustamento de conduta firmado com os 
municípios de Franco da Rocha e Francisco Morato. 

Na região hidrográfica Cabeceiras apenas o município de Guarulhos apresenta disposição final adequada. Os 
demais dispõe seus resíduos nos aterros controlados de Biritiba-Mirim e Itaquaquecetuba (particular) que são 
licenciados. Os municípios que dispõem no Aterro Itaquaquecetuba, a exceção de Arujá, possuem TAC 
firmado. 

Na região hidrográfica Cotia-Guarapiranga apenas o município de Cotia apresenta disposição final adequada, 
possuindo licenciamento e sem termo de ajuste de conduta. Os demais dispõem em aterro controlado (Embu) 
ou inadequado (Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e São Lourenço) que não são licenciados. 

Na região hidrográfica Pinheiros-Pirapora a disposição é adequada nos municípios de Itapevi e Jandira 
(dispõem em aterro particular em Itapevi), Barueri e Pirapora do Bom Jesus (dispõem em aterro particular de 
Santana de Parnaíba). Apenas o aterro controlado de Santana de Parnaíba não é licenciado. Os municípios de 
Osasco, Carapicuíba e Santana de Parnaíba dispõe seus resíduos em aterros controlados. Todos os municípios 
apresentam TAC firmado. 

A quantidade gerada de resíduos domiciliares é estimada pela CETESB em função da população urbana de 
cada município e de índices de produção de resíduos por habitante em função do porte dessa população e 
está apresentada na Tabela 2.12.4. A exceção à regra é feita ao município de São Paulo para o qual são 
adotados os volumes diários de resíduos divulgados oficialmente pela PMSP. 

Tabela 2.12.3 - Quantidade Gerada de Resíduos Domiciliares 

População urbana (habitantes) Produção (kg/hab.dia) 

Até 100.000 0,4 

De 100.001 a 200.000 0,5 

De 200.001 a 500.000 0,6 

Maior que 500.000 0,7 
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Tabela 2.12.4 - Quantidade Gerada de Resíduos Sólidos Domiciliares por Município 

Município Região Hidrográfica RSD (t/dia) Sub-total 
Diadema 

Alto Tamanduateí / Billings 

237,60 

1.341,00 
São Bernardo do Campo 556,90 
Ribeirão Pires 59,90 
Rio Grande da Serra 16,80 
Santo André 469,80 
Guarulhos 

Cabeceiras 

903,20 

1.702,40 

Salesópolis 4,10 
Biritiba-Mirim 10,30 
Arujá 30,70 
Ferraz de Vasconcelos 91,70 
Mogi das Cruzes 208,30 
Poá 55,10 
Suzano 169,60 
Itaquaquecetuba 229,40 
Cotia 

Cotia - Guarapiranga 

92,30 

363,30 
São Lourenço da Serra 6,00 
Itapecerica da Serra 84,50 
Embu 150,40 
Embu-Guaçu 30,10 
Caieiras 

Juqueri-Cantareira 

51,00 

251,00 
Cajamar 25,10 
Franco da Rocha 58,70 
Francisco Morato 91,10 
Mairiporã 25,10 
São Paulo - Bandeirantes 

Penha-Pinheiros 

5.000,00 

13.454,30 

São Paulo - Caieiras 2.000,00 
Taboão da Serra 136,50 
São Paulo – São João 6.000,00 
Mauá 250,70 
São Caetano do Sul 67,10 
Itapevi 

Pinheiros-Pirapora 

128,30 

1.159,30 

Jandira 59,30 
Osasco 500,20 
Carapicuíba 235,00 
Barueri 170,70 
Pirapora do Bom Jesus 6,60 
Santana de Parnaíba 59,20 
Total Geral  18.271,30 
Fonte: Inventário dos Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de São Paulo – 2006 - CETESB 

Os municípios da região hidrográfica Penha-Pinheiros são responsáveis pela geração de 73,64% dos resíduos 
sólidos domiciliares da BAT, seguido pelos municípios da RH Cabeceiras com 9,32% e da RH Alto Tamanduateí-
Billings com 7,34% do total gerado. Os municípios que menos contribuem na geração de resíduos sólidos 
domiciliares estão localizados nas regiões hidrográficas: Juqueri-Cantareira com 1,37%, Cotia-Guarapiranga 
com 1,99% e Pinheiros-Pirapora com 6,34% do total gerado na BAT. 
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Os principais aterros existentes na BAT (que recebem mais que 500t/dia de resíduos) são os seguintes:  
• São João situado à Avenida Sapopemba, Km 33, São Mateus – divisa com o Município de Mauá, em 

operação desde 1992, com previsão para funcionar até setembro de 2007. A EcoUrbis protocolou em 
maio de 2007 pedido de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no governo estadual para a implantação, em 
outubro de 2007, de um novo aterro sanitário. Com área de 435 mil m² e orçado em R$ 100 milhões, o 
aterro terá vida útil de dez anos e poderá receber 6.500t/dia de lixo. O aterro será construído no bairro de 
São Mateus, zona Leste da capital, próximo ao aterro São João.  

• Bandeirantes, situado à rua Mogeiro, 1150 em Perus no Km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, em 
operação desde 1979. Segundo previsão da concessionária o final da vida útil do Aterro Bandeirantes 
ocorreu em março de 2007. Com cerca de 1,5km² de área, o aterro já recebeu mais de 35 milhões de 
toneladas de resíduos orgânicos, ultrapassando o limite programado no início de seu funcionamento, de 
30 milhões de toneladas, em 1979. 

• Caieiras, operado pela Essencis Soluções Ambientais, está situado no município de Caieiras no Km 33 da 
Rodovia dos Bandeirantes. 

• Lara – Central de Tratamento de Resíduos, também denominado de Sertãozinho, está localizado na 
porção sudoeste do município de Mauá nas imediações dos bairros Sertãozinho e Vila Carlina, nas 
proximidades da divisa com Ribeirão Pires e Santo André, em operação desde 1993, e recebe os resíduos 
sólidos urbanos de todos os municípios do ABC (com exceção de Santo André que possui aterro próprio), 
e do município de São Vicente, localizado na Baixada Santista. 

• Itaquaquecetuba, operado pela Empreiteira Pajoan Ltda., localizado na Avenida Nossa Senhora das 
Graças, 599, está com licença de funcionamento em caráter precário conforme Relatório de Licenças 
Concedidas de 01/03/07 a 31/03/07 da CETESB. 

• Quitaúna – aterro sanitário municipal, cobrindo uma área de 109.500m2, iniciou suas operações em 
outubro de 2001, está localizado em Guarulhos, que é o único município atendido. A capacidade do aterro 
está projetada e licenciada para receber um total de 2,8 milhões de toneladas.  

• Osasco – aterro sanitário municipal, operado pela Qualix Ambiental, está próximo da sua capacidade final 
restando apenas 2 anos de vida útil segundo informações da Prefeitura Municipal. 

Estes 7 aterros respondem por 92,54% da quantidade gerada de resíduos sólidos domiciliares conforme 
apresentado na Tabela 2.12.5. 

Tabela 2.12.5 - Aterros da RMSP 

Ordem Aterro Região Hidrográfica Quantidade (t/dia) Condições 

1 São João Penha-Pinheiros 6.000,00 A 
2 Bandeirantes Penha-Pinheiros 5.000,00 A 
3 Caieiras (AP) Juqueri-Cantareira 2.271,30 A 
4 Mauá (AP) Penha-Pinheiros 1.189,00 A 
5 Itaquaquecetuba (AP) Cabeceiras 1.044,90 C 
6 Guarulhos Cabeceiras 903,20 A 
7 Osasco Pinheiros-Pirapora 500,20 C 
 Sub-total  16.908,60 92,54% 
 Total geral  18.271,30 100,00% 

Fonte: Inventário dos Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de São Paulo – 2006 - CETESB 

A situação mais grave do ponto de vista qualitativo é a do aterro de Itaquaquecetuba, que está funcionando a 
título precário.  

Entretanto com o esgotamento em 2007 da vida útil dos maiores aterros existentes (São João e Bandeirantes), 
que juntos respondem por 60,20% da quantidade de resíduos da BAT, a identificação de novas áreas para a 
disposição final dos resíduos sólidos domiciliares gerados na região hidrográfica Penha-Pinheiros passa a ser a 
questão mais premente em termos de conflito com os recursos hídricos da BAT. 
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O município de Osasco também terá que definir um novo local para a disposição dos resíduos sólidos 
domiciliares em futuro próximo em função do término da vida útil do aterro atual. 

ÁREAS CONTAMINADAS 

A CETESB, Agência Ambiental do Estado de São Paulo, divulgou pela primeira vez, em maio de 2002, a lista de 
áreas contaminadas, passando a emitir anualmente, a atualização de tais dados. O número de áreas 
contaminadas no estado totalizou, em novembro de 2006, 1.822 áreas contaminadas.  

Uma área contaminada pode ser definida como uma região, local ou terreno onde há comprovadamente 
poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham 
sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, de forma planejada, acidental ou até 
mesmo natural. 

Os dados obtidos e apresentados resumidamente neste item estão disponibilizados no Manual de 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas, em especial no item Cadastro de Áreas Contaminadas, instrumento 
central do gerenciamento. 

A Tabela 2.12.6 mostra a distribuição das áreas contaminadas no Estado de São Paulo. 

Tabela 2.12.6 - Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo - novembro de 2006 

Região 
Atividade 

Comercial Industrial Resíduos Postos de 
combustível 

Acidentes 
Desc. Total 

São Paulo 28 56 22 486 2 594 

RMSP – outros 14 76 11 273 4 378 

Interior 49 93 22 432 12 608 

Litoral 13 31 11 78 2 135 

Vale do Paraíba 1 23 0 83 0 107 

Total 105 279 66 1.352 20 1.822 

Os dados mostram que tanto no município de São Paulo, como nas demais regiões levantadas, os postos de 
combustível destacam-se como principal atividade geradora de áreas contaminadas.  

A observação dos resultados de anos anteriores indica um aumento crescente do número de áreas 
contaminadas, ocorrido devido, principalmente, à ação rotineira de fiscalização e licenciamento sobre os 
postos de combustíveis, fontes industriais, comerciais, de tratamento e disposição de resíduos e ao 
atendimento aos casos de acidentes. 

O programa da CETESB de licenciamento de postos de combustível se iniciou em 2001. Até o presente, dos 
9.000 postos existentes no Estado de São Paulo, 6.000 postos já foram convocados. O licenciamento auxilia o 
enquadramento desta atividade, pois dentre outras ações, exige a realização de investigação confirmatória 
com objetivo de verificar a situação ambiental do empreendimento. Portanto, embora os números existentes 
sobre áreas contaminadas decorrente da atividade de postos de combustível sejam elevados, é de se esperar 
seu crescimento em função da totalização do mapeamento de tais unidades. 

Os principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas contaminadas foram: solventes aromáticos, 
combustíveis líquidos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHS), metais e solventes halogenados. 

Para fins do presente plano, os dados dos municípios constituintes da Bacia do Alto Tietê foram selecionados 
e agrupados por região hidrográfica, conforme mostra a Tabela 2.12.7. 
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Tabela 2.12.7 - Classificação das Áreas Contaminadas por Município e por Região Hidrográfica 

Município / Região Hidrográfica 
Atividade 

Comercial Industrial Resíduos Postos de 
combustível 

Acidentes 
Desc. Total 

Diadema - 4 - 11 - 15 
São Bernardo do Campo 4 15 1 50 - 70 
Ribeirão Pires 1 3 - 8 - 12 
Rio Grande da Serra - 1 - - - 1 
Santo André 2 9 1 50 - 62 
Alto Tamanduateí / Billings 7 32 2 119 - 160 
Guarulhos 3 5 - 36 1 45 
Salesópolis - - - - - - 
Biritiba-Mirim - - - - - - 
Arujá - - - 3 - 3 
Ferraz de Vasconcelos - 1 - - - 1 
Mogi das Cruzes - 5 2 8 - 15 
Poá - - - 2 - 2 
Suzano - 5 - 4 - 9 
Itaquaquecetuba - - - 1 - 1 
Cabeceiras 3 16 2 54 1 76 
Cotia - 8 - 2 - 10 
São Lourenço da Serra - - - - - - 
Itapecerica da Serra - 1 - 3 1 5 
Embu - 5 - 3 - 8 
Embu-Guaçu - - - 2 - 2 
Cotia - Guarapiranga - 14 - 10 1 25 
Caieiras - - 1 1 - 2 
Cajamar - - - - - - 
Franco da Rocha - - 1 1 - 2 
Francisco Morato - - - - - - 
Mairiporã - - - 2 - 2 
Juqueri-Cantareira - - 2 4 - 6 
São Paulo 28 56 22 486 2 594 
Taboão da Serra - - - 1 - 1 
Mauá 2 5 2 11 - 20 
São Caetano do Sul 2 4 - 18 - 24 
Penha-Pinheiros 32 65 24 516 2 639 
Itapevi - - - 4 - 4 
Jandira - 1 - 2 - 3 
Osasco - 1 1 30 - 32 
Carapicuíba - - - 4 - 4 
Barueri - - 1 8 1 10 
Pirapora do Bom Jesus - - - - - - 
Santana de Parnaíba - 1 - 3 - 4 
Pinheiros-Pirapora - 3 2 51 1 57 

 

Considerando os municípios que apresentam o maior número de registros destacam-se São Paulo, com 594 
áreas contaminadas cadastradas, São Bernardo do Campo com 70, Santo André com 62, Guarulhos com 45 e 
Osasco com 32 casos. 
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Tabela 2.12.8 - Resumo da Classificação das Áreas Contaminadas por Região Hidrográfica 

Região Hidrográfica 
Atividade 

Comercial Industrial Resíduos Postos de 
combustível 

Acidentes 
Desc. Total 

Alto Tamanduateí / Billings 7 32 2 119 - 160 
Cabeceiras 3 16 2 54 1 76 
Cotia - Guarapiranga - 14 - 10 1 25 
Juqueri-Cantareira - - 2 4 - 6 
Penha-Pinheiros 32 65 24 516 2 639 
Pinheiros-Pirapora - 3 2 51 1 57 
TOTAL  42 130 32 754 5 963 

Do total de 1.822 áreas contaminadas cadastradas no Estado de São Paulo, 963 (53%) situam-se na Bacia do 
Alto Tietê, numa área correspondente a cerca de 3% do território estadual. 

A distribuição dessas áreas por atividade é mostrada na Figura 2.12.1. Nota-se que os postos de combustíveis 
destacam-se com 754 registros (78,30%), seguidos das atividades industriais com 130 (13,50%), das atividades 
comerciais com 42 (4,36%), das instalações para destinação de resíduos com 32 (3,32%) e dos casos de 
acidentes e fonte de contaminação de origem desconhecida com 5 (0,52%).  

Quando o gráfico é montado em função da distribuição das áreas contaminadas por região hidrográfica, a 
bacia Penha-Pinheiros, que envolve a cidade de São Paulo, como era de se esperar, possui a maior 
porcentagem de áreas contaminadas com 639 (66,36%) dos casos registrados, seguida pela bacia Alto 
Tamanduateí/ Billings, com 160 (16,61%), Cabeceiras com 76 (7,89%), Pinheiros/Pirapora com 57 (5,92%), 
Cotia/Guarapiranga com 25 (2,60%) e finalmente Juqueri/Cantareira com 6 casos (0,62%), como se observa 
na Figura 2.12.2. 

 

Figura 2.12.1 - Distribuição de Áreas Contaminadas na Bacia do Alto Tietê por Atividade 

 

Figura 2.12.2 - Distribuição de Áreas Contaminadas por Região Hidrográfica 

16,61% 

7,89% 

66,36% 
5,92% 

2,60% 
0,62% 

Alto Tamanduateí / Billings 
Cabeceiras 
Cotia - Guarapiranga 
Juqueri-Cantareira 
Penha-Pinheiros 
Pinheiros-Pirapora 

13,50% 

3,32% 

78,30% 

0,52% 4,36% 

comercial  
industrial 
resíduos 
postos de combustível 
acidentes desconhecidos 



 
PLANO DA BACIA DO ALTO TIETÊ – RELATÓRIO FINAL 

 

284   
 

2.13 CONFLITOS E ÁREAS CRÍTICAS 

Os levantamentos feitos neste estudo mostram claramente a problemática da Bacia relacionada às questões 
de uso e ocupação de solo. Estes problemas já haviam sido claramente indicados no Plano da Bacia do Alto 
Tietê desenvolvido em 2003 e todas as causas e consequências da falta de articulação entre a política de 
recursos hídricos e a política de uso e ocupação do solo permanecem válidas. 

A escassez hídrica da Bacia do Alto Tietê gerada por forte pressão da demanda pelo uso da água aparece com 
bastante evidência nos itens 2.3 e 2.5.  

Pode-se dizer que a situação crítica do balanço disponibilidade/demanda está se evidenciando com a 
regularização dos usos outorgados na bacia. Aparecem claramente as evidências de impacto do uso agrícola 
da água sobre o uso de abastecimento público. A regularização do uso agrícola da água, que há muito já é 
feito na região de cabeceiras, contribuiu para a diminuição da garantia hidrológica do uso para abastecimento 
público. Este é um conflito que terá que ser gerido de forma bastante cuidadosa. É de todo desejável que a 
ocupação agrícola permaneça na região de cabeceiras por ser uma ocupação menos danosa para os recursos 
hídricos do que a ocupação urbana. No entanto, a demanda de água deverá ser gerida de forma que impacte, 
o menos possível, a demanda de abastecimento urbano. Várias formas de gestão podem ser sugeridas tais 
como o financiamento, com recursos FEHIDRO, para a redução de consumo agrícola ou sistemas de 
seguro/indenização que cubram as perdas dos agricultores quando, em situações de seca, for necessário 
garantir água para o abastecimento público. 

Outra área onde a escassez hídrica provoca impacto é no setor de geração de energia elétrica. A EMAE possui 
hoje contratos firmados para fornecimento de energia mas o uso do reservatório Billings é compartilhado 
com a SABESP para fins de abastecimento público. É inegável a importância da geração hidrelétrica em Henry 
Borden para a região metropolitana de São Paulo e para toda a malha de produção e distribuição de energia 
elétrica da região sudeste. Face à possível falta de energia elétrica que ameaça o país ao final deste decênio, 
com o agravante de ser necessário reduzir o uso das fontes não renováveis de energia, este será mais um 
desafio para o Alto Tietê: garantir os usos múltiplos do reservatório Billings. 

A qualidade da água na bacia, sem dúvida, representa um aspecto importante na delimitação de áreas 
críticas. Este fato enfatiza a importância dos programas de recuperação de qualidade da água, tanto no que se 
refere às cargas pontuais como difusas, e que deverão continuar a receber grandes investimentos. 

Os estudos de disponibilidade hídrica indicam que a bacia deverá ampliar as transposições de água que 
garantam o abastecimento público no futuro. É necessário que a bacia prepare-se para negociações com os 
possíveis mananciais vizinhos, principalmente nas bacias do Ribeira e da Baixada Santista. 

A Figura 2.13.1 apresenta as áreas críticas da bacia do Alto Tietê obtidas através de uma sobreposição de 
fragilidades observadas na bacia em relação aos pontos críticos, sejam eles pelas próprias características 
geológicas da bacia ou pela ação antrópica. Os mapas incluídos nesta análise foram: vulnerabilidade de 
aquífero, áreas contaminadas, IQA e pontos de inundação. 
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Figura 2.13.1 - Áreas Críticas da Bacia do Alto Tietê 
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