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Resumo – A Bacia do Alto Tietê apresenta graves problemas referentes aos recursos hídricos, sendo grande 
parte deles decorrentes da má gestão do uso e ocupação do solo, de políticas habitacionais ineficientes, da 
falta de recursos para melhoria das condições de saneamento, entre outros. Como consequência das 
intervenções antrópicas sem planejamento adequado, intensifica-se o desenvolvimento (a aceleração) de 
processos erosivos e escorregamentos, principalmente nas áreas de expansão urbana e nos terrenos menos 
favoráveis à ocupação, configurando um quadro crítico quanto à degradação de áreas. Tal situação provoca a 
produção de grande quantidade de sedimentos que contribuem para o assoreamento de cursos d’água, 
principalmente dos rios Tietê e Pinheiros, reservatórios de abastecimento e, consequentemente, favorecendo 
a ocorrência de inundações. 
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PONTENCIAL SEDIMENT PRODUCTION IN ALTO TIETÊ BASIN,  
SÃO PAULO (SP) 

 
Abstract – The Alto Tietê Basin has serious problems related to water resources, much of them resulting 
from poor land-use and land-cover management, inefficient housing policies, lack of resources to improve 
the sanitation conditions, among others. As a result of human interventions without proper planning, 
intensifies of erosion and landslides development (acceleration), especially in urban expansion areas and less 
favorable land-cover, setting a critical framework of degradation areas. This situation causes the large 
amounts of sediment production that contributes to siltation of streams, especially the Tietê and Pinheiros 
rivers, reservoirs supply and thus promoting the occurrence of floods. 
 
Keywords – Siltation, erosion, Susceptibility 

INTRODUÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê corresponde à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
do Alto Tietê – UGRHI 6 (Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei 7663/91). Possui uma área de 
5.775,24 km2, da qual fazem parte 36 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (IPT, 2004). Com 
uma população de cerca 20 milhões de habitantes, apresenta alto déficit habitacional, ocupação desordenada 
e deficiência na infraestrutura básica, que ocasionam diversos impactos ambientais negativos (poluição por 
esgotos a céu aberto, lançamento de lixo e entulho em cursos d’água, erosão, escorregamentos, assoreamento 
e outros). 

Em linhas gerais, conhecendo a situação da degradação, a partir de diversos estudos realizados 
anteriormente, observa-se que a erosão e o escorregamento estão entre os graves problemas que afetam a 
Bacia. Uma das principais consequências da erosão e escorregamento é o carreamento de sedimentos para os 
cursos d’água que, com sua deposição, vão assorear rios, córregos, ribeirões e reservatórios de 
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abastecimento. Tal situação demanda vultosos gastos ao Poder Público em atividades de limpeza e 
desassoreamento dos rios Tietê e Pinheiros (IPT, 2011; 2004; 1995; 1993; 1984). Além disto, quando 
ocorrem fortes chuvas, os cursos d’água, sem capacidade de suporte, acabam transbordando e provocando as 
inundações. Os municípios integrantes da Bacia, sobretudo aqueles situados na periferia da metrópole de São 
Paulo, são os que mais sofrem com este problema, pois constituem as áreas mais recentes de ocupação. 
Muitos deles estão inseridos em áreas de mananciais, que têm uma política de restrição à ocupação, mas que 
não é respeitada, como resultado da pressão da expansão urbana. Esse trabalho apresenta o diagnóstico das 
seis (6) Sub-bacias que integram a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, apresentando o grau de criticidade de 
cada uma delas, tanto quanto a suscetibilidade aos processos erosivos quanto à potencialidade à produção de 
sedimentos, e apresenta as diretrizes e ações para proteção e controle dos impactos decorrentes dos processos 
erosivos na Bacia, contribuindo, por conseguinte, com a conservação dos recursos hídricos na UGRHI 6 
(IPT, 2011) 

MÉTODO 

Os trabalhos realizados basearam-se nos métodos que vêm sendo utilizados pelo IPT na 
caracterização, prevenção e controle dos processos erosivos, inclusive escorregamentos na Bacia. Os 
procedimentos metodológicos adotados para os estudos constam no fluxograma apresentado na Figura 1. 
Estes estudos visam selecionar áreas potenciais à produção de sedimentos. Neste sentido, foram coletadas 
informações do meio físico, como da geologia, geomorfologia, declividade, pedologia e uso e ocupação do 
solo, para subsidiar a seleção dessas áreas. Como orientação metodológica principal, os trabalhos foram 
direcionados para o entendimento da dinâmica e das inter-relações entre os diferentes componentes 
ambientais atuantes nos processos erosivos e assoreamento. No desenvolvimento do estudo visou-se a 
caracterização da área de estudo onde foram identificados e correlacionados, na forma de compartimentos 
homogêneos, o substrato geológico, os sistemas de relevo, coberturas pedológicas e o uso e ocupação do solo 
para permitir uma análise integrada dos fenômenos erosivos e de escorregamentos. Por meio do cruzamento 
das informações do meio físico (geologia, relevo e solo) e do uso e ocupação do solo, foram determinadas as 
áreas de maior ou menor suscetibilidade aos processos erosivos e as áreas potenciais à produção de 
sedimentos em toda a Bacia do Alto Tiete. Utilizaram-se, ainda, as sub-bacias compartimentadas em 
unidades de análise, estabelecidas pelos subcomitês em trabalhos realizados anteriormente na Bacia. Foram 
utilizados os limites dos compartimentos hidrográficos já definidos, ou delimitados novos compartimentos 
(nos casos em que estes não existiam) em cada Sub-bacia, considerando os divisores indicados na topografia 
dos terrenos. De acordo com Coelho Netto & Avelar (1996) apud IPT (2011), a linha divisória da bacia deve 
cortar paralelamente o eixo das curvas que contornam o topo das elevações e seguem encosta abaixo pelo 
eixo das convexidades do terreno, vistas em planta por meio das curvas de nível que mais se aproximam das 
cotas inferiores. Também foram feitas algumas modificações, em função de alguns compartimentos 
apresentarem áreas muito grandes, o que dificultaria e até mesmo impediria o alcance dos objetivos 
propostos pelo atual estudo. Com a finalidade de padronizar os tamanhos e a extensão dos compartimentos 
hidrográficos, realizou-se uma nova delimitação, na qual se utilizaram as bacias dos afluentes de quarta 
ordem, ou ordem superior, que deságuam diretamente no rio principal, conforme STRAHLER (1952 apud 
CHRISTOFOLETTI, 1982), segundo a qual os menores canais, sem tributários, são considerados como de 
primeira ordem, os canais de segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem, os 
canais de terceira ordem surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, e assim sucessivamente. A 
partir do levantamento de mapas geológicos, geomorfológicos e pedológicos existentes e da análise dessas 
informações, foram definidas diferentes classes de suscetibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos 
e de escorregamentos. Em relação ao uso e ocupação do solo, utilizou-se como referência o mapa da 
Emplasa (2005), atualizando-se os dados por meio de interpretação de imagens de satélite IKONOS, do ano 
de 2005, e com informações do Google Earth Pro. Foram definidas 16 classes de uso e ocupação, 
consideradas de interesse para subsidiar a elaboração do mapa de áreas potenciais à produção de sedimentos, 
de acordo com a intensidade com que potencializam a manifestação dos processos erosivos e de 
escorregamentos. A partir do mapa de áreas potenciais à produção de sedimentos foram feitas as análises em 
cada Sub-bacia, por compartimentos hidrográficos e sua hierarquização, em termos de criticidade, a partir da 
soma das classes Muito Alta, Alta e Média potencialidade de geração e desencadeamento de processos 
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erosivos e escorregamento e, consequentemente, o transporte de sedimentos, para subsidiar a indicação e 
priorização das medidas preventivas e corretivas nos compartimentos com maior criticidade. Finalmente, foi 
realizada uma avaliação de todos os compartimentos hidrográficos quanto à criticidade e à suscetibilidade à 
erosão e produção de sedimentos, determinando-se um ranking entre todas as Sub-bacias e seus 
compartimentos hidrográficos. 
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Figura 1. Fluxograma dos procedimentos metodológicos. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE EROSÃO E ESCORREGAMENTOS 

Neste trabalho são considerados os processos resultantes da dinâmica externa, em particular aqueles de 
maior frequência, mais diretamente pela intervenção humana, como os processos erosivos, escorregamentos, 
e suas consequências: o assoreamento e a inundação/enchente. Os processos do meio físico são um dos 
segmentos ambientais responsáveis pela sua dinâmica e podem ser alterados pelas intervenções antrópicas. 
Esses processos podem ser deflagrados, induzidos, acelerados ou retardados por processos tecnológicos 
(FORNASARI FILHO et. al., 1992). As ocorrências dos processos erosivos dependem do grau de coesão 
litológica (substrato rochoso), das propriedades do solo (textura, estrutura, mineralogia, etc.), da declividade 
dos terrenos, amplitudes das vertentes, vegetação, formas de uso e ocupação (implantação de loteamentos, 
sistema viário, agricultura e outras formas de uso). Os escorregamentos significativos ocorrem nas áreas de 
declividade acentuada, onde a ocupação é acelerada e desordenada, originadas principalmente, por grandes 
movimentos de terra, parcelamentos, implantação de loteamentos, arruamentos, cortes e aterros que expõem 
solos frágeis e concentram a ação das águas. A grande consequência desses processos urbanos é o 
assoreamento de canais de drenagem naturais ou artificiais, que contribuem com as enchentes/inundações. A 
erosão que ocorre na Bacia do Alto Tietê inicia-se, normalmente, com o parcelamento das terras, antes 
destinadas ao uso rural, portanto melhor protegidas (de maneira geral, pois se não forem utilizadas técnicas 
adequadas, também ocorrerá erosão) contra os fenômenos de erosão, principalmente em áreas de relevo 
enérgico.  

Com a abertura de novos loteamentos e sistema viário, a erosão se instala, favorecida pela prática 
comum da remoção completa da camada de solo superficial, mais resistente à erosão, que expõe os solos de 
alteração francamente erodíveis, e pela concentração de águas pluviais, que passam a escoar pelo leito das 
vias não-pavimentadas, normalmente sem qualquer medida de proteção (IPT, 1993). Nos trabalhos de campo 
e na interpretação do uso e ocupação do solo fica evidente que o os processos de erosão e escorregamento 



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

têm maior incidência nas regiões periféricas dos municípios, onde a expansão urbana ocorre com taxas 
bastante elevadas e há deficiência de infraestrutura urbana e onde terrenos são mais suscetíveis. 

As Figuras 2 a 5 ilustram os processos erosivos e de escorregamento que ocorrem na Bacia em função 
do uso e ocupação do solo. 

 

 

Figura 2. Erosão tipo sulco em talude. 

 

 

Figura 3. Erosão tipo ravina em área de expansão. 

 

 

Figura 4. Ocorrência de escorregamento de grande porte 
que atingiu as moradias. 

 

Figura 5. Eliminação da cobertura vegetal natural para 
implantação do loteamento. 

IMPACTOS DOS PROCESSOS DE EROSÃO E ESCORREGAMENTO 

O impacto da erosão nos recursos hídricos decorre das diversas formas de intervenções antrópicas no 
meio ambiente, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, e pode ser verificado principalmente pelo 
aporte de sedimentos aos rios, lagos e reservatórios, uma vez que a erosão e os escorregamentos promovem a 
remoção acelerada de grandes volumes de solo, contribuindo para o assoreamento. Como consequência 
desses processos, ocorre o assoreamento de canais de drenagem naturais ou artificiais. Assoreamento é o 
processo de deposição acelerada de sedimentos ao longo do percurso de um fluxo pluvial ou fluvial, em local 
onde este perde a capacidade de transportá-lo ou, ainda, devido a movimentos de massa como 
escorregamentos. É responsável pela alteração das calhas de escoamento de cursos fluviais, resultando na 
redução do espelho d’água além de torná-los mais suscetíveis a inundações, podendo ainda provocar o 
soterramento de nascentes, diminuindo a disponibilidade de águas superficiais. 
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Os problemas mais graves ocasionados pelos processos de assoreamento na Bacia do Alto Tietê 
ocorrem nos rios Pinheiros e Tietê (Figuras 6 e 7), pois os mesmos têm suas margens completamente 
ocupadas por área urbana consolidada na altura da Região Metropolitana de São Paulo, gerando gastos para a 
retirada do excesso de material de seus leitos com o intuito de reduzir as ocorrências de inundações, que 
provocam grandes perdas ao Poder Público. Outro agravante é o despejo de grandes quantidades de 
poluentes nestes rios. Parte destes poluentes agrega-se aos sedimentos, o que dificulta o processo de 
disposição final do material removido, sendo necessária a realização de estudos para a determinação de 
locais adequados, bem como de seu eventual tratamento (RAMOS, 2002 apud IPT, 2011). 

 

 

Figura 6. Ponto de assoreamento no rio Pinheiros. 

 

Figura 7. Retirada de sedimentos depositados em Piscinão.  

POTENCIALIDADE DAS TERRAS À PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS 

Devido ao escopo deste estudo, voltado para os aspectos do meio físico, a potencialidade das terras à 
produção de sedimentos foi determinada por meio da integração das classes de suscetibilidade à erosão e do 
uso e ocupação do solo. (Tabela 1 e Figura 8) (IPT, 2011). 

 

Tabela 1. Classes de Potencialidades das terras à produção de 
sedimentos. 

Classes de uso e ocupação 
Classes de Suscetibilidade à Erosão 
Baixa Média Alta Muito Alta 

Área Urbana Consolidada B B B B 

Área Urbana em Consolidação M M A MA 

Aterro Sanitário M A A MA 

Campo Antrópico B M A MA 

Chácara B M M A 

Espelho d’Água B B B B 

Favela M A A MA 

Hortifrutigranjeiro M A MA MA 

Lixão M A MA MA 

Loteamento Desocupado M A MA MA 

Mata B B M M 

Mineração A A A MA 



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

Movimento de Terro/Solo Exposto A MA MA MA 

Outro Uso M M M A 

Reflorestamento B M A MA 

Vegetação de Várzea B B B B 

MA  – Muito Alta; A – Alta; M  – Média; B – Baixa Potencialidade  

 

Figura 8. Potencialidade à produção de sedimentos na Bacia do Alto Tietê/SP (IPT, 2011). 

 

As áreas de Muito Alta potencialidade à produção de sedimentos são assim classificadas em função de 
seu uso atual (solo exposto, implantação de loteamentos, área urbana não consolidada e outros usos) ou da 
classe de muito alta suscetibilidade à erosão. Está distribuída principalmente nas áreas mais íngremes 
(declividade superior a 35% e solos com textura média e arenosa). As áreas de Alta potencialidade à 
produção de sedimentos, associadas às terras da classe de alta suscetibilidade à erosão são ocupadas com 
culturas semi-perenes, temporárias, áreas urbanas em consolidação e outros usos. A ocupação urbana é o 
principal fator determinante das situações de Alta potencialidade à produção de sedimentos, em bairros em 
consolidação (com infraestrutura parcialmente instalada), áreas parceladas ou com solo exposto. Nas áreas 
localizadas em terrenos de muito alta e alta suscetibilidade, o risco do local passa a ser extremo, e mesmo 
aquelas localizadas em setores de suscetibilidades mais baixas podem condicionar novos processos erosivos. 
A falta ou deficiência de infraestrutura urbana nas fases de concepção e implantação dos núcleos urbanos são 
as maiores causadoras da erosão. A classe de Média potencialidade à produção de sedimentos corresponde às 
áreas onde a suscetibilidade à erosão varia de baixa a alta (topos das colinas e vertentes) ocupada por 
culturas perenes, semi-perenes, campo antrópico, reflorestamento e outros usos. No entanto, o potencial de 
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produção de sedimentos é determinado pelos tipos de uso do solo, os quais constituem agentes dinâmicos, 
causando diferentes impactos de acordo com a suscetibilidade do terreno. A classe de Baixa potencialidade à 
produção de sedimentos está relacionada com as áreas de baixa suscetibilidade natural aos processos 
erosivos e, consequentemente, à produção de sedimentos. Referem-se às terras das classes baixa, média, alta 
e muito alta de suscetibilidade à erosão cultivadas em regime de sequeiro com culturas anuais, perenes, 
cobertura vegetal, reflorestamento, pastagens com conservação do solo, área urbana consolidada e outros 
usos. Engloba também as áreas planas, com declividades inferiores a 3%, associadas a solos hidromórficos, 
praticamente livres de erosão, predominando a deposição dos sedimentos transportados. Analisando o mapa 
de potencialidade à produção de sedimentos pode-se hierarquizar as sub-bacias da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tiete obtendo a somatória dos resultados gerados pela potencialidade em porcentagens de áreas de grau 
de criticidade, que são considerados geradores de processos erosivos e, consequentemente, do transporte de 
sedimentos. A Tabela 2 apresenta a ordem das sub-bacias em relação à sua criticidade e que são indicadores 
para priorização para adoção de medidas preventivas e corretivas quanto aos processos erosivos (IPT, 2011). 

 

Tabela 2. Ordem de criticidade das sub-bacias do Alto Tietê (IPT, 2011). 

Sub-bacia 
Classes de 

potencialidade 

Área 
Muito alta + Alta + 

Média Ordem de 
Criticidade 

Km 2 % Km 2 % 

Junquerí/Cantareira Muita Alta 93,79 11,09 

629,67 74,45 1° 
 Alto 149,47 17,67 
 Média 386,41 45,69 
 Baixa 216,33 25,58 

Tietê/Cabeceiras Muita Alta 145,73 7,84 

995,03 53,54 2° 
 Alta 249,20 13,41 
 Média 600,10 32,29 
 Baixa 863,72 46,47 

Pinheiros/Pirapora Muita Alta 43,20 5,81 

340,07 45,73 3° 
 Alta 78,55 10,56 
 Média 218,32 29,36 
 Baixa 403,54 54,27 

Cotia/Guarapiranga Muita Alta 9,23 1,08 

318,81 37,25 4° 
 Alta 55,92 6,53 
 Média 253,66 29,64 
 Baixa 537,13 62,75 

Billings/Tamanduateí Muita Alta 7,62 0,92 

204,88 24,86 5° 
 Alta 34,79 4,22 
 Média 162,47 19,72 
 Baixa 619,19 75,14 

Penha/Pinheiros Muita Alta 3,93 0,61 

110,69 17,12 6° 
 Alta 14,21 2,19 
 Média 92,65 14,32 
 Baixa 536,34 82,88 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos erosivos e os sedimentos gerados na Bacia do Alto Tietê têm contribuído para um quadro 
atual bastante crítico, principalmente para as administrações municipais. Os principais problemas resultam 
diretamente dos processos erosivos desencadeados com a expansão urbana, na abertura de novos loteamentos 
e empreendimentos, bem como relacionados às características do meio físico (solos, relevo e rochas), à 
forma de implementação da ocupação urbana, à deficiência de infraestrutura urbana (sistema de drenagem e 
pavimentação) e da necessidade de medidas provisórias na implantação de novos empreendimentos, com a 
finalidade de conter os sedimentos na fonte.  Mesmo com a diminuição do ritmo de expansão e a 
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consolidação das áreas urbanas a tendência seria a diminuição de aporte de sedimentos no sistema dos rios 
Tietê e Pinheiros, mas, a estimativa anual é da ordem de 2,4 a 3,4 milhões m3/ano, a fim de prevenir 
enchentes e inundações e, ainda, garantir a navegabilidade no sistema para sua própria manutenção. 

Diante disso, sugere-se que a aprovação de novos loteamentos e empreendimentos na Bacia esteja 
vinculada à elaboração e implementação de instrumentos de planejamento urbano, que contemplem, de 
forma eficiente, as diretrizes técnicas e os aspectos legais para o controle dos processos erosivos e das áreas 
suscetíveis a escorregamentos. 

Por fim, é fundamental elaborar um programa de monitoramento do transporte de sedimentos nos 
compartimentos hidrográficos estudados, para acompanhar os resultados das ações de prevenção aos 
processos erosivos, assoreamento e escorregamentos. 
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