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1. Introdução 

 
Esta lista de produtos cartográficos refere-se apenas àqueles identificados como "Conteúdo 
fundamental" no Anexo da Deliberação CRH nº 146/2012 - “Roteiro para Elaboração do Plano 
de Bacias Hidrográficas” – do item 4.1 Diagnóstico até o item 4.2.3.7 Sistema de informações 
sobre recursos hídricos, excluindo, portanto, a partir do item 4.2.4 Áreas Críticas e Prioridades 
para Gestão dos Recursos Hídricos, os quais estão no conteúdo esperado para o “Relatório II – 
Plano de Bacias”.  

 A lista de mapas a ser disponibilizada por esta Coordenadoria é, tão somente, um apoio 
àqueles colegiados que não dispõem de ferramentas de geoprocessamento, pessoal técnico 
e/ou produtos cartográficos disponíveis para atendimento do “Relatório I – Informações 
Básicas” do Plano de Bacias Hidrográficas e consequente entrega do material até 31-12-2016. 
Os produtos cartográficos disponibilizados não substituem estudos, projetos, 
empreendimentos ou correlatos que tenham gerados produtos cartográficos mais específicos 
no âmbito das UGRHIs e que atendam ao conteúdo da Deliberação CRH nº 146.  

Recomendamos que durante a elaboração do PBH sejam periodicamente consultados os dados 
e informações disponíveis nos portais do DataGEO (CPLA/SMA), IDE-SP (EMPLASA) e SNIRH 
(ANA) e Metadados/ANA, além do portal do SIGRH referente a Planos,  pois estão em 
constante atualização. 

Nota: Este material foi atualizado e complementado após a reunião do dia 31/05/2016, 
incorporando sugestões e melhorias daquele evento. 

 
  

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
http://www.metadados.idesp.sp.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home
http://www.sigrh.sp.gov.br/planodebaciashidrograficas
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2. Caracterização física da rede fluvial de drenagem, dos sistemas aquíferos e dos 
mananciais superficiais. 
 
Ref.: Item 4.1.2 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica. “Cursos d’água, 
lagos, reservatórios e barramentos; limites das sub-bacias; área(s) de drenagem e 
dominialidade." 

 
Para algumas bacias no Estado de SP já está disponível a Base Hidrográfica Ottocodificada 
(BHO), produzida pela ANA, derivada da base cartográfica na escala 1:50.000. A BHO 
representa a rede hidrográfica em trechos entre os pontos de confluência dos cursos d'água de 
forma unifilar. Cada trecho é associado a uma superfície de drenagem denominada ottobacia, 
à qual é atribuída a codificação de bacias de Otto Pfafstetter. Disponibilidade: Bacia do Tietê, 
Paraíba do Sul, Grande e Paranapanema. 

Para a delimitação da rede hidrográfica superficial e dominialidade dos rios:  

 

 Escala 1 : 250.000    

Disponibilidade: Todo o Estado 
Fonte: IBGE 
Fonte do Dado: IBGE 

 Escala 1: 50.000 

Disponibilidade: Todo o Estado 
Fonte: DAEE (GISAT) 
Fonte do Dado: DAEE 

 Escala 1 : 25.000 

Disponibilidade: Região Metropolitana de 
SP e da Baixada Santista. 
Fonte: IGC 
Fonte do Dado: DATAGeo / SMA 
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Imagem 1 – Hidrografia e Dominialidade dos rios. 

 
Sistemas Aquíferos  
Apresentação dos principais sistemas aquíferos / unidades aquíferas aflorantes do Estado de 
São Paulo. 

Fonte da Informação: Mapa Geológico (Convênio DAEE/UNESP, 1980) apud DAEE/UNESP, 
2013. 

Fonte do Dado: DAEE e UNESP 

Disponibilidade: Estado de SP 

 

 
Imagem 2 – Unidades Aquíferas Aflorantes 

 
Documentos técnicos de referência 
 - DAEE/UNESP (2013) - Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo- Diretrizes de Utilização e 
Proteção.  

- SMA/IPT (2011) - Subsídios ao Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da área de 
afloramento do Sistema Aquífero Guarani no Estado de São Paulo. 

http://www.daee.sp.gov.br/acervoepesquisa/Atlas%20-%20%C3%81guas%20Subterr%C3%A2neas%20(DAEE-LEBAC).pdf
http://www.daee.sp.gov.br/acervoepesquisa/Atlas%20-%20%C3%81guas%20Subterr%C3%A2neas%20(DAEE-LEBAC).pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/publicacoes/cpla/PDPA_Sistema_Aquifero_Guarani_SMA_2011.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/publicacoes/cpla/PDPA_Sistema_Aquifero_Guarani_SMA_2011.pdf
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- IG/CETESB/DAEE (2015) - Áreas de Alta Vulnerabilidade de Aquíferos - Resolução SMA 
72/2015. Disponível em: DataGEO / SMA. 
 
 
Mananciais superficiais 
Mananciais de interesse regional para abastecimento público. 

Fonte da Informação: ANA 

Fonte do Dado: ANA - Atlas de Abastecimento Urbano de Água. 

Nota: Nas UGRHIs onde existem mananciais para abastecimento público de água de interesse 
regional e/ou local, deverão ser identificados: a delimitação destes mananciais; das Áreas de 
Proteção dos Mananciais - APM e/ou Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - 
APRM legalmente instituídos; o Zoneamento e as metas de qualidade já estabelecidos, 
conforme regulamentações específicas. 
 
Dados Complementares 
SMA/SP (2007) - Identificação e Caracterização Ambiental de Mananciais de Abastecimento 
Público de Interesse Regional no Estado de São Paulo.   

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/2013/03/14/identificacao-e-caracterizacao-ambiental-de-mananciais-de-abastecimento-publico-de-interesse-regional-no-estado-de-sao-paulo/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/2013/03/14/identificacao-e-caracterizacao-ambiental-de-mananciais-de-abastecimento-publico-de-interesse-regional-no-estado-de-sao-paulo/
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3. Espacialização das informações sobre a qualidade das águas superficiais, subterrâneas e 
costeiras. 
 
Ref.: Item 4.1.6 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica. “Produto 
cartográfico apresentando a espacialização das informações sobre a qualidade das águas 
superficiais, subterrâneas e costeiras.” 

 
 

Qualidade das Águas Superficiais  
O monitoramento da qualidade das águas superficiais em corpos d´água doce, como rios e 
reservatórios, é constituído por três redes de amostragem manual – Rede Básica, Rede de 
Sedimento e Balneabilidade de Rios e reservatórios e uma rede automática – Monitoramento 
Automático. Os principais índices de qualidade de águas superficiais são o IQA, IET, IAP e IVA. 
(CETESB, 2015). 
 
Fonte da Informação: CETESB. 
Fonte do Dado: CETESB - Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo 
2015. 
 
 
Qualidade das Águas Subterrâneas 
A Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas da CETESB tem por objetivo a 
avaliação da qualidade da água bruta utilizada para abastecimento público. Os pontos 
utilizados para o monitoramento são poços tubulares e nascentes, selecionados de forma a 
abranger os diferentes aquíferos do Estado, em suas diversas áreas e forma de ocorrência. 
São analisados parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, de acordo com o definido nos 
instrumentos legais vigentes. Para cada UGRHI e aquífero é calculado anualmente o IPAS, que 
representa o percentual das amostras de águas subterrâneas, considerando os parâmetros 
medidos nas duas campanhas semestrais da rede CETESB, em conformidade com o padrão de 
potabilidade para substâncias que representam risco à saúde e o padrão organoléptico, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 2914/2011. 
 
Fonte da Informação: CETESB 
Fonte do dado: CETESB - Indicador de Potabilidade de Água Subterrânea – IPAS - Relatório de 
Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo 2010-2012. 
 
 
Qualidade das Praias Litorâneas  
A CETESB possui uma Rede de Monitoramento de Praias Litorâneas cujos pontos são definidos 
considerando os diversos fatores que influem na balneabilidade das praias, e sua localização é 
revista periodicamente. A CETESB avalia as condições de balneabilidade das praias paulistas 
semanalmente, conforme os critérios definidos pela Resolução CONAMA nº 274/2000. 
 
Fonte da Informação: CETESB  
Fonte do dado: CETESB - Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo. 
 
 
Dados complementares: 
ANA (2016) – Balanço Hídrico Qualitativo.  

http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/publicacoes-e-relatorios/
http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/publicacoes-e-relatorios/
http://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/42/2013/11/aguas_sub_2012.pdf8qQm0OkdmQ
http://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/42/2013/11/aguas_sub_2012.pdf8qQm0OkdmQ
http://praias.cetesb.sp.gov.br/publicacoes-relatorios/
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home
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O balanço hídrico qualitativo considera a capacidade de assimilação das cargas orgânicas 
domésticas pelos corpos d´água. Para isso, leva-se em conta a carga de esgoto doméstico 
gerada, considerando a população urbana de cada município (no estudo foi considerado o 
Censo Demográfico do IBGE de 2008), e desse valor são subtraídos os volumes tratados de 
esgoto doméstico, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 
SNIS, complementados com informações do Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB 
(IBGE, 2008). 
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4. Padrões de uso e ocupação do solo presentes na UGRHI. 

 
Ref.: Item 4.1.8.1 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica – “Produto 
cartográfico apresentando os padrões de uso e ocupação do solo presentes na UGRHI”. 
Não há produto em nível estadual que englobe todos os atributos e classes de uso do 
solo/terra em escala compatível para análise em nível de UGRHI. Entretanto, em várias UGRHIs 
isto já foi objeto de empreendimentos FEHIDRO específicos, ou mesmo estudos locais. Então 
estas seriam a melhor fonte de informação. Os CBHs devem, primeiramente, observar estudos 
neste âmbito, local, para tal informação. 
Para os Comitês da Região Hidrográfica dos rios GRANDE e PARANAPANEMA, recomenda-se os 
mapas temáticos de uso do solo elaborados no âmbito dos respectivos Planos Integrados 
elaborados pela ANA, entre 2013 e 2015.  
Na ausência de um estudo específico de uso do solo, um mapa base pode ser elaborado a 
partir de ou agregando as informações: 

 Cobertura da Terra do Estado de São Paulo – (2010) – Escala 1: 1.100.000 - SMA/CPLA. 

Fonte do Dado: DATAGeo / SMA.  

 Unidades homogêneas de uso e cobertura da terra (UHCT) - Fonte da Informação: Instituto 

Geológico; SMA/CPLA. Fonte do Dado: DATAGeo / SMA. 

 Unidades de Conservação, Áreas protegidas e Vegetação Remanescente (Ver item 05). 

 Levantamento da Agricultura Irrigada por pivôs centrai no Brasil – 2014. ANA, EMBRAPA 

(2016). Dados georreferenciados disponíveis no portal de Metadados da ANA. 

 Áreas de reflorestamento, cobertura rasteira, áreas plantadas - fontes diversas. 

 Ortofotos do Estado de SP (2010 e 2011)  - EMPLASA. 

  

http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/mapa-de-cobertura-da-terra-do-estado-de-sao-paulo/
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/arquivos/ProjetoPivos.pdf
http://www.metadados.idesp.sp.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/5ffa3008-8fb8-4180-a56b-f5f3e0d3fa5a
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5.  Remanescentes de Vegetação Natural e Áreas Protegidas 

 
Ref.: Item 4.1.8.2 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica - “Produto 
cartográfico com a delimitação dos remanescentes de vegetação natural da UGRHI”. 
Remanescentes 
Distribuição dos remanescentes de vegetação natural existentes no estado de São Paulo, 
classificados por fitofisionomia. Mapeamento realizado com imagens de satélite 2008 e 2009. 
Fonte da informação: Instituto Florestal. 

Fonte do Dado: DATAGeo / SMA. 

Documento técnico de referência: Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São 
Paulo – IF, 2009/2010. 

Áreas Protegidas 

Áreas legalmente protegidas, como as Unidades de Conservação - UCs (conforme a Lei federal 
n° 9.985/2000, seus regulamentos e/ou suas alterações) e Terras Indígenas, assim como outras 
áreas sob regime especial de administração, em função de dispositivos legais federais, 
estaduais ou municipais. 

Fonte do Dado: DATAGeo / SMA. 

Fontes da informação:  

a) Unidades de Conservação: 

 Federais: MMA (Cadastro Nacional de UCs) e ICMBio (SIMRPPN). 

 Estaduais: Fundação Florestal (FF) e Instituto Florestal (IF) – SMA/SP. 

 

b) Terras Indígenas: 

Fonte da informação: Fundação Nacional do Índio - FUNAI.  

 
Imagem 3 – Unidades de Conservação e Áreas protegidas 

 
Dados complementares: 
SMA (2014) - Áreas de intervenção do Programa de Incentivos à Recuperação de Matas Ciliares 
e à Recomposição de Vegetação - Ano: 2014. Abrangência: Macrometrópole Paulista.   

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/rppn/SP/
http://www.metadados.idesp.sp.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/97d2df03-47ca-49a3-a8a6-b954d4fc3639
http://www.metadados.idesp.sp.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/97d2df03-47ca-49a3-a8a6-b954d4fc3639
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6. Delimitação das áreas suscetíveis à erosão, escorregamento e/ou assoreamento, 
apontando o grau de suscetibilidade. 
 
Ref.: Item 4.1.8.3 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica 

 
Áreas suscetíveis à erosão  
 

 Vulnerabilidade à erosão. 
 
Estudo realizado pelo IPT (1997) o qual através da interpretação dos dados cartográficos 
relativos à geologia, geomorfologia (declividade) e pedologia definiu as unidades 
morfopedológicas. Estas unidades formam setores diferenciados do terreno, com 
características particulares que lhes conferem uma determinada identidade. Em cada unidade 
particular, a manifestação dos processos erosivos também ocorre de maneira e intensidade 
diferentes. Com base nas unidades morfopedológicas e no reconhecimento dos tipos de 
erosão (linear e laminar) em cada uma destas unidades, foram definidas as classes de 
suscetibilidade à erosão:  

 Muito alta suscetibilidade à erosão 

 Alta suscetibilidade à erosão 

 Média suscetibilidade à erosão 

 Baixa suscetibilidade à erosão 

 Muito baixa suscetibilidade à erosão 

 
 

 Criticidade em relação aos processos erosivos 
 

Calculados os índices para cada UGRHI/município, foram definidas três classes (alto, médio e 
baixo) para o ICE e para o ISE, a fim de expressar os resultados de forma qualitativa. 
Com base nos intervalos de classes dos índices ICE e ISE, foram também definidas três classes 
(alta, média e baixa) para a criticidade. 
 
ICE - Índice de Concentração de Erosões 
Índice que correlaciona o número de processos erosivos da unidade (município ou UGRHI) com 
a área da unidade (município ou UGRHI). 
 
ISE - Índice de Suscetibilidade à Erosão  
Percentual da UGRHI/município em condição de alta ou muito alta suscetibilidade à erosão, 
evidenciando a fragilidade do meio físico à formação de processos erosivos. 
 
Fonte da informação e do dado: DAEE/IPT (2012) - Cadastramento de pontos de erosão e 
inundação no Estado de São Paulo.  
 

http://www.sigrh.sp.gov.br/planodebaciashidrograficas
http://www.sigrh.sp.gov.br/planodebaciashidrograficas
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Imagem 4– Criticidade dos municípios em relação aos processos erosivos 

 
Áreas de Risco de Escorregamento 
 
Descrição: As áreas de risco de escorregamento foram extraídas do SGI-RISCOS-IG (Sistema 
Gerenciador de Informações de Riscos do Instituto Geológico), desenvolvido pelo Instituto 
Geológico. Constituem um dos produtos do mapeamento de áreas de riscos de 
escorregamento, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens, realizado por 
meio de Termos de Cooperação Técnica entre o Instituo Geológico (Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente) a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC - (Casa Militar), no período 
de 2005 a 2014 em 41 municípios do Estado de São Paulo A identificação das áreas de risco 
consiste em análises qualitativas e qualitativas de superfície, com a aplicação da equação 
Risco=Perigo X Vulnerabilidade X Dano, identificando os perigos de escorregamento, 
inundação, erosão e solapamento de margens, a vulnerabilidade das ocupações e a 
probabilidade de ocorrência dos eventos desastrosos. Como resultado é gerada a setorização 
de risco do município analisado, classificando os setores em risco em Baixo, Médio, Alto e 
Muito Alto.  

 
Fonte da informação: Instituto Geológico, 2014. 
 
Fonte do Dado: DATAGeo / SMA 

 

 
Imagem  5 – Classes de Perigo de Escorregamento 
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7. Delimitação das áreas suscetíveis a enchente, inundação ou alagamento, apontando o 

respectivo grau de suscetibilidade. 
 

Ref.: Item 4.1.8.4 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica 
 
Definição: Ver item 05 (Áreas de Risco de Escorregamento) 
Fonte da Informação: Instituto Geológico, 2014. 

Fonte do Dado: DATAGeo / SMA  

Disponibilidade: Estado de São Paulo. 

 

 
Imagem  6 – Classes de Perigo de Inundação 

 
 

Dados complementares: 
 

ANA (2014) - Vulnerabilidade a inundações Estado de São Paulo. 
 
Trechos de cursos d'água inundáveis com os atributos de ottocodificação, frequência de 
ocorrência, grau de impacto e vulnerabilidade a inundações graduais. 
  

http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/metadata.show?uuid=e44b4dbc-e43c-4109-a1b2-709732424a4d
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8. Redes de monitoramento: pluviométrico, hidrológico e de qualidade das águas 

superficiais, subterrâneas e costeiras (no que couber). 

Ref.: Item 4.2.3.6 do Roteiro para Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica 

 
 

Monitoramento Pluviométrico 
Fonte oficial da Informação: DAEE/CTH (Rede Básica).  
Fonte de Informação Complementar: ANA;FUNDAG/CIIAGRO; CPRM; Sistema de Alerta a 
Inundações de SP -  SAISP; CESP; USP, UNESP e instituições de ensino e pesquisa. 
Fonte do Dado: DAEE/CTH. 
Disponibilidade: Estado de SP 

 
Monitoramento Hidrológico (Fluviométrico) 
Fonte da Informação: DAEE/CTH (Rede Básica). 
Fonte de Informação Complementar: ANA; CPRM; CESP; USP, UNESP, instituições de pesquisa 
Fonte do Dado: DAEE/CTH. 
Disponibilidade: Estado de SP 

  
Imagem  7 – Postos Pluviométricos 

 

Imagem  8 - Postos Fluviométricos 

 
 

Qualidade Superficiais, Subterrâneas e Costeiras:  
Ver item 03 - Espacialização das informações sobre a qualidade das águas superficiais, 
subterrâneas e costeiras.  

 
 
 
 

http://hidroweb.ana.gov.br/
http://hidroweb.ana.gov.br/

