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1. INTRODUÇÃO 

A Política Estadual de Recursos Hídricos, definida pela Lei Estadual nº 7.663 

de 31 de dezembro de 1991, tem por objetivo assegurar que a água, recurso 

natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, 

possa ser controlada e utilizada, com padrões de qualidade satisfatórios por seus 

usuários atuais e pelas gerações futuras em todo território do Estado de São 

Paulo. 

Para a implantação da política, a Lei prevê os instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos que são: a outorga do direito de uso, o estabelecimento de 

infrações e as respectivas penalidades, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

e o rateio de custos das obras de uso múltiplo, ou de interesse comum ou cole-

tivo. 

Em especial, a Lei prevê o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), o 

qual deverá ser atualizado periodicamente, com base nos planos de bacias regi-

onais. 

Tomando por princípio que a bacia hidrográfica é a unidade físico-territorial 

de planejamento e gerenciamento, os planos da bacia, por sua vez, são relató-

rios de planejamento regional, que orientam a gestão de uma bacia hidrográfica 

no que se refere ao uso, recuperação, proteção e conservação dos recursos hí-

dricos. 

A Lei Estadual ainda constitui o Sistema Integrado de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos – SIGRH, os órgãos colegiados, o Comitê Coordenador do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, as agências de bacia e os órgãos 

da administração direta ou indireta do estado, responsáveis pela outorga de uso 

e pelo licenciamento de atividades poluidoras. 

Dentre os órgãos colegiados, figuram os Comitês de Bacias Hidrográficas – 

CBHs - que têm caráter consultivo e deliberativo. O CBH-BPG, embora localizado 

no Estado de São Paulo, é um Comitê Federal, cujo regimento se dá pela Lei 
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Federal nº 9.433, de oito de janeiro de 1997. De acordo com esta lei, a compo-

sição dos comitês deve ser prevista por representantes da União, dos Estados, 

dos Municípios, dos usuários das águas e das entidades civis.  

Cabe ao respectivo Comitê a elaboração do seu Plano da Bacia estabele-

cendo as diretrizes, os objetivos e os critérios gerais de gerenciamento. Sua 

elaboração, implantação e controle representam um processo dinâmico, em que 

estão previstas as participações dos representantes dos diversos setores usuá-

rios da água. 

Os objetivos do Plano incluem diagnosticar a presente situação dos recursos 

hídricos na UGRHI 12, prognosticar a situação futura e propor metas e ações a 

fim de assegurar a conservação e a recuperação dos recursos hídricos e seus 

usos múltiplos.  

A consolidação das informações se dá na etapa de diagnóstico, que consiste 

em analisar o cenário atual e subsidiar a identificação de áreas críticas e/ou 

temas críticos para a gestão. De acordo com a Deliberação CRH nº 146 de 11 

de dezembro de 2012 que “Aprova os critérios, os prazos e os procedimentos 

para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”, o diagnóstico deverá basear-se no Re-

latório de Situação da Bacia Hidrográfica. 

Este documento, produzido anualmente pelos Comitês de Bacia, está pre-

visto na Lei Estadual nº 7.663 e contém, de acordo com a Deliberação CRH nº 

146, um rol de informações significativo e consistido que pode contribuir, de 

forma decisiva, para a condução dessa atividade, possibilitando que a caracteri-

zação da situação atual dos recursos hídricos se restrinja ao esforço de forma-

tação, atualizações e eventuais complementações de menor porte, onde se iden-

tificarem lacunas de informação. 

Nas etapas seguintes serão elaborados o prognóstico, o plano de ação para 

a viabilização do objetivo geral, bem como a apresentação do cotejo entre os 

investimentos necessários e os recursos disponíveis que são consequências do 

objetivo traçado. 
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2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA 

2.1. ESTRUTURA DO CBH 

O Comitê da Bacia Hidrográfica da UGRHI 12 foi criado em 30/12/1991 e 

fundado dia 22/03/1996. O CBH-BPG é regido pelo seu Estatuto, que almeja 

discutir a nível regional os problemas correlatos à preservação e recuperação 

dos Recursos Hídricos da UGRHI 12. 

A estruturação do CBH-BPG contempla segmentos do Poder Público (Esta-

dual e Municipal), Sociedade Civil e usuários dos Recursos Hídricos. De acordo 

com o Estatuto do Comitê, o número total de representantes é dividido como no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Representantes do CBH-BPG 

Representantes Percentual de votos Soma 

União 2,5% 

40% Estado 17,5% 

Municípios 20% 

Usuários das águas 40% 40% 

Entidades civis de recursos hí-

dricos 
20% 20% 

 

Cada um desses segmentos representa a diversidade de opiniões existente 

na gestão das águas, que se refletirá no PBH-BPG 2016-2027. A articulação do 

CBH-BPG com os segmentos atende à Legislação Federal 9.433/97 e a Resolução 

CNRH 05/2000. 

A Secretaria Executiva do CBH-BPG se localiza na Av. 43, nº 0842, no Bairro 

Celina, em Barretos/SP. As Câmaras Técnicas do CBH-BPG são: CT-PLAGRHI 

(Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos), CT-EA e CT-OL. 

 

 

2.2. MOBILIZAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

Mobilização social: 
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De acordo com o anexo da Deliberação CRH nº 146/2012, o objetivo deste 

item é “Difundir o PBH, fomentar a participação social na sua elaboração (ou 

atualização) e promover o controle social na sua implementação, por meio da 

qualificação da participação, do encaminhamento de contribuições, da elabora-

ção de compromissos e do acompanhamento de sua execução”. 

Para o cumprimento do compromisso do PBH com a mobilização social, a 

empresa contratada tem conduzido reuniões periódicas de trabalho com a Câ-

mara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT-PLA-

GRHI), a fim de verificar importantes aspectos da prática da gestão dos recursos 

hídricos na UGRHI, como é o caso da articulação institucional. Outra atividade 

para garantir a mobilização social no PBH é a realização de consultas públicas. 

No momento da definição de criticidades além das levantadas no Diagnóstico do 

Plano, o CBH-BPG e a empresa contratada conduzirão consultas públicas para 

assimilar o conhecimento empírico dos membros da Sociedade Civil. As consul-

tas serão feitas nas dependências da Secretaria Executiva e se pretende focar 

cada consulta pública em um dos segmentos do CBH-BPG, tendo em vista a 

inclusão da Sociedade Civil sempre que possível. Por fim, a aprovação do texto 

final e consolidado do PBH será feito por meio de plenária, onde esteja presente 

a maioria dos membros do CBH. 

Arranjo institucional: 

Na etapa de definição de metas e ações para a UGRHI 12, faz-se necessária 

a identificação e responsabilização dos principais atores para cada uma das ati-

vidades propostas. Nesse contexto, o conhecimento e o aprimoramento do ar-

ranjo institucional é fundamental para o sucesso na implementação e no geren-

ciamento das propostas do presente Plano. 

As alianças já estabelecidas entre o CBH-BPG e as principais instituições 

com atuação na UGRHI 12 são muito importantes para o sucesso do Plano. 

Mesmo que muitas ações a serem propostas não sejam passíveis de execução 

pelo CBH (por exemplo a da revisão e consolidação dos dados das outorgas), as 

alianças e o arranjo institucional formado podem atuar no sentido de facilitar o 

comprometimento dos parceiros com a execução de tais medidas. 
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Para evitar a sobreposição de competências na execução das ações propos-

tas, os possíveis executores das ações foram classificados de acordo com sua 

área de atuação e expertise. O resultado será apresentado no item 5.8. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1. FONTES UTILIZADAS 

Para a elaboração do Diagnóstico sob os moldes da Deliberação CRH nº 

146/2012, as fontes consultadas foram: 

• Relatório de Situação 2007~2015 (CBH-BPG, 2015): O Relatório 

de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas é previsto 

pela Lei estadual nº 7.663/91 como um meio de avaliação da eficácia 

dos Planos de Bacias Hidrográficas. Sua atualização é feita anual-

mente pelo próprio Comitê da Bacia Hidrográfica, sendo seu conteúdo 

mínimo a) a avaliação da qualidade das águas; b) o balanço entre 

disponibilidade e demanda; c) a avaliação do cumprimento dos pro-

gramas previstos nos vários planos de Bacias Hidrográficas e d) a 

proposição de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de 

obras e serviços e das necessidades financeiras previstas nos vários 

planos de Bacias Hidrográficas. 

Ressalta-se que os dados do Relatório de Situação, sob demanda do 

Comitê da Bacia Hidrográfica da UGRHI 12, foram consultados dire-

tamente nas fontes primárias. 

• Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE): A 

Fundação SEADE é uma instituição vinculada à Secretaria da Econo-

mia e Planejamento do Estado de São Paulo, cuja criação é prevista 

pela Lei estadual nº 1.866/78. As finalidades dessa Fundação de in-

teresse para o Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) são: a) coletar, or-

ganizar, analisar e divulgar informações técnicas e dados estatísticos; 

b) identificar a situação do desenvolvimento econômico e social do 

Estado, através do levantamento e análise de dados; c) acompanhar 

programas e projetos governamentais e informar sobre o seu anda-

mento; entre outras. 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a Funda-

ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi criada 
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pelo Decreto-Lei nº 161/1967, passando a ser regido posteriormente 

pela Lei nº 5.878/73. O objetivo básico do IBGE é assegurar informa-

ções e estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica e de-

mográfica necessários ao conhecimento da realidade física, econô-

mica e social do País, sendo, portanto, uma fonte muito relevante de 

dados para um Plano de Bacias Hidrográficas. Esta relevância fica evi-

dente na seguinte área de competência do IBGE: “sistematização de 

dados sobre meio ambiente e recursos naturais com referência a sua 

ocorrência, distribuição e frequência”. 

• Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB): a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) foi criada 

inicialmente sob o nome de Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Básico e de Controle da Poluição das Águas, pela Lei estadual nº 

118/73. Dentre as atribuições da CETESB, as de principal interesse 

para o Plano de Bacia Hidrográfica são: a) fiscalizar e impor penali-

dades, b) executar o monitoramento ambiental, em especial da qua-

lidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do 

solo. Em decorrência desta atribuição, a CETESB disponibiliza publi-

camente a rede de localização de seus pontos de monitoramento, que 

são utilizados no PBH para análise da qualidade das águas. 

• Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE): O Departa-

mento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) foi criado pela Lei estadual 

nº 1.350/51. Suas principais competências de interesse para o PBH 

abrangem: a) o estudo dos regimes dos cursos d’águas paulistas exis-

tentes; b) levantamentos topográficos, sondagens e estudos geológi-

cos, medidas e observações hidrológicas, estudos de erosão fluvial, 

de transporte sólido e de sedimentação, observações e estudos plu-

viométricos, levantamentos estatísticos e estudos econômicos; c) dar 

assistência técnica e fiscalizar a utilização dos terrenos e águas be-

neficiadas com as obras e serviços de que trata esta lei, de acordo 

com as normas estabelecidas pelos órgãos agronômicos especializa-

dos e com sua assistência, verificando seus resultados econômicos; 
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d) prestar, quando solicitada, assistência técnica aos municípios em 

assuntos congêneres aos de competência do Departamento. 

• Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM): o Depar-

tamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) é uma Autarquia fe-

deral criada pela Lei nº 8.876/94. O DNPM é vinculado ao Ministério 

de Minas e Energia e tem como finalidade promover o planejamento 

e o fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos mine-

rais. Como consequência desta finalidade, uma das competências do 

DNPM e de relevância para a análise econômica do PBH, sob a ótica 

da exploração mineral, é: “coordenar, sistematizar e integrar os da-

dos geológicos dos depósitos minerais, promovendo a elaboração de 

textos, cartas e mapas geológicos para divulgação”. 

• Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT): O Instituto de Pesquisa 

Tecnológica do Estado de São Paulo (IPT) é uma empresa criada pela 

Lei estadual nº 896/75, que tem como objetivo principal desenvolver 

o conhecimento científico e tecnológico. As atividades do IPT possuem 

relevância para as Bacias Hidrográficas paulistas, sobretudo: a) exe-

cutar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico; 

e b) prover de apoio técnico o desenvolvimento da engenharia e da 

indústria.  

• Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: o Sis-

tema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é um sis-

tema que compila informações sobre a prestação dos serviços de água 

e esgotos no Brasil, a partir da coleta de informações de empresas 

estaduais e municipais. O SNIS foi criado em 1994 e deve ser futura-

mente abrangido pelo SINISA – Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico, em concepção pelo Ministério das Cidades. 

• Outras fontes: Além das fontes citadas, foram utilizados outros da-

dos provenientes de publicações técnicas e científicas. Todos os dados 

no texto aparecem referenciados, para que seja possível consultar 

sua fonte original. 
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Por fim, ressalta-se que foi dada preferência ao IBGE em detrimento das 

demais fontes de referência. Isso foi adotado porque o IBGE é uma fonte nacio-

nal e possui dados primários atualizados. No caso da não existência de um indi-

cador no IBGE, as outras fontes foram utilizadas. 

Ressalta-se que, nas seções iniciais do Plano, os dados populacionais e de 

densidade demográfica utilizados correspondem aos calculados pela Fundação 

SEADE, pois o IBGE não possui projeções populacionais anuais para os municí-

pios do estado de São Paulo. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UGRHI 

A UGRHI 12 localiza-se a nordeste do Estado de São Paulo, na fronteira com 

o estado de Minas Gerais, possuindo fronteiras com as UGRHIs 15 

(Turvo/Grande), 09 (Mogi-Guaçu), 04 (Pardo) e 08 (Sapucaí-Mirim/Grande). 

22 municípios do estado de São Paulo estão inseridos a UGRHI, dos quais 

12 possuem sede dentro da UGRHI e 10, fora da UGRHI. A Ilustração 1 apre-

senta sua localização: 
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Ilustração 1 – Localização da UGRHI 12 

 

As primeiras informações apresentadas são suas principais características 

relativas aos recursos hídricos. As informações do Quadro 2 são cruciais para a 

compreensão da futura análise dos indicadores, que será apresentada a seguir 

na ordem proposta pela Deliberação CRH nº 146/2012: 
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Quadro 2 - Quadro Síntese da UGRHI 12 

Características Gerais Fonte: 

População 2016 

Total Urbana Rural 
SEADE (2016) 

342.313 hab. 327.398 hab. 14.915 hab. 

348.389 hab. 333.354 hab. 15.035 hab. VM Engenharia 

Área 

Área territorial Área de drenagem Área de drenagem 

SIGRH, PERH (2007) e 

VM Engenharia 7.177 km² 

(SIGRH) 

7.239 km² 

(PERH, escala 

1:250.000) 

7.270,55 km² 

(VM Engenharia, escala 

1:50.000) 

Principais rios e 

reservatórios 

Principais rios: Rio Grande, Rio Pardo, Ribeirão do Agudo, Ribeirão Indaiá, 

Córrego da Sucuri, Ribeirão do Rosário, Córrego do Cruzeiro, Ribeirão do Ba-
nharão, Ribeirão das Areias, Córrego da Água Limpa, Córrego do Jacaré, Cór-

rego do Barro Preto, Ribeirão das Pitangueiras, Ribeirão do Turvo, Córrego 

das Pedras, Ribeirão das Palmeiras, Rio Velho, Ribeirão Santana, Ribeirão 
Anhumas e Rio das Perdizes. 

-  

Reservatórios: Porto Colômbia e Marimbondo 

Aquíferos 
Bauru: Abrange praticamente toda a parte oeste da UGRHI 

Serra Geral: Abrange a parte leste da UGRHI 
CETESB (2013) 

Mananciais de in-

teresse regional 

Córrego da Bocaina (Guaraci e Olímpia); Córrego do Sucuri (Taquaral, Pi-

tangueiras, Viradouro, Bebedouro); Ribeirão do Agudo (Morro Agudo); Ri-
beirão do Rosário (Morro Agudo) 

CPLA – Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental  

Principais ativida-

des econômicas 

A principal atividade econômica da UGRHI é a agricultura, predominando o 

cultivo de cana de açúcar e da laranja. Em relação às indústrias, predominam 

as do ramo frigorífico, as processadoras de suco de laranja e as usinas de 
açúcar e álcool. 

- 

Vegetação rema-
nescente 

Apresenta 404 km² de vegetação natural remanescente que ocupa, aproxi-

madamente, 5,5% de sua área. A categoria de maior ocorrência é a Floresta 

Estacional Semidecidual. 

IF – Instituto Florestal 

Unidades de Con-
servação 

A UGRHI 12 possui a Floresta Estadual de Bebedouro, Unidade de Conserva-
ção não cadastrada no sistema CNUC do MMA. 

CNUC (2016) 

 

A gestão da UGRHI 12 é dividida em 10 sub-bacias. As sub-bacias são uni-

dades territoriais de menor porte em relação à UGRHI e que possuem seus limi-

tes definidos a partir da geomorfologia do terreno e da rede de drenagem. Por 

não possuírem áreas muito extensas, as sub-bacias auxiliam no processo de 

gestão, contribuindo para a localização precisa dos dados que, quando tratados 

sob os limites da UGRHI, são frequentemente homogeneizados. Assim, as infor-

mações do PBH serão, sempre que possível, discutidas dentro deste recorte. 

A bacia hidrográfica é mostrada com suas divisões na Ilustração 2: 
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Ilustração 2 – Sub-bacias da UGRHI 12 

 

3.2.1. DINÂMICA DEMOGRÁFICA E SOCIAL 

3.2.1.1. PROJEÇÕES POPULACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DO IBGE 

Para o Diagnóstico e o Prognóstico do PBH-BPG, foram calculadas as proje-

ções populacionais para os municípios por meio do Método da Tendência de 

Crescimento Demográfico, descrito por Madeira e Simões (1972). 
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Essa metodologia observa a tendência de crescimento populacional do mu-

nicípio, entre dois censos demográficos consecutivos, em relação à mesma ten-

dência de uma área geográfica hierarquicamente superior (área maior). 

O método requer a existência de uma projeção populacional que leve em 

consideração a evolução das componentes demográficas (fecundidade, mortali-

dade e migração) para uma área maior que o município, ou seja, para a unidade 

da federação, grande região ou país. Desta forma, o modelo matemático utili-

zado está atrelado à dinâmica demográfica da área maior. O que a metodologia 

preconiza é que: se a tendência de crescimento populacional do município entre 

os censos for positiva, a estimativa populacional será maior que a verificada no 

último levantamento censitário; caso contrário, a estimativa apontará valor in-

ferior ao último censo. 

Em síntese, o método de tendência de crescimento demográfico, adotado 

pelo IBGE, tem como princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, 

cuja estimativa já se conhece, em “n” áreas menores, de tal forma que seja 

assegurada ao final das estimativas das áreas menores a reprodução da estima-

tiva pré-conhecida da área maior, mediante a soma das estimativas das áreas 

menores (MADEIRA; SIMÕES, 1972). 

Considera-se, então, que uma área maior cuja população estimada em um 

momento “t” é P(t). Esta área maior é subdividida em “n” áreas menores, cuja 

população de uma determinada área “i”, na época “t”, é: 

𝑃𝑖(𝑡); 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

Desta forma, tem-se que: 

𝑃(𝑡) = ∑ 𝑃𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

Por hipótese, a população desta área “i” é decomposta em dois termos: “ai” 

P(t), que depende do crescimento da população da área maior, e “bi”. O coefi-

ciente “ai” é denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da po-

pulação da área menor “i” em relação ao incremento da população da área 

maior, e “bi” é denominado coeficiente linear de correção. 

Como consequência, tem-se que:  
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𝑃𝑖(𝑡) = 𝑎𝑖 . 𝑃(𝑡) + 𝑏𝑖 

Para a determinação desses coeficientes utiliza-se o período delimitado por 

dois censos demográficos. Sejam “t0” e “t1”, respectivamente, as datas dos dois 

censos. Ao substituir-se “t0” e “t1” na equação acima, tem-se que:  

𝑃𝑖(𝑡0) = 𝑎𝑖 . 𝑃(𝑡0) + 𝑏𝑖 

𝑃𝑖(𝑡1) = 𝑎𝑖 . 𝑃(𝑡1) + 𝑏𝑖 

Por meio da resolução do sistema acima, tem-se que: 

𝑎𝑖 =
𝑃𝑖(𝑡1) − 𝑃𝑖(𝑡0)

𝑃(𝑡1) − 𝑃(𝑡0)
 

𝑏𝑖 = 𝑃𝑖(𝑡0) − 𝑎𝑖 . 𝑃(𝑡0) 

Deve-se considerar nas expressões anteriores: 

• Época t0 é a data do primeiro censo demográfico, por exemplo: 01 

de setembro de 1991; 

• Época t1: é a data do segundo censo demográfico, por exemplo: 01 

de agosto de 2000; 

• Época t: 01 de agosto do ano t (ano para o qual a população será 

estimada).  

Para os municípios essas estimativas deverão ser obtidas pela aplicação do 

modelo, salientando-se que eles serão considerados como áreas menores em 

relação às unidades da federação correspondentes. Já para os setores censitá-

rios municipais, essas estimativas deverão ser obtidas pela aplicação do modelo 

considerando-os como áreas menores em relação aos municípios em que estão 

inseridos. 

O mesmo método foi utilizado para o cálculo das populações urbana e rural 

dos municípios e distritos. Neste caso, os valores foram calculados em relação 

às populações estaduais correspondentes, urbanas ou rurais. Estes valores fo-

ram obtidos por meio da interpolação dos dados de taxa de urbanização dos 

últimos cinco censos (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010), por meio da curva lo-

gística. 
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A interpolação foi feita primeiramente para a população urbana. Nesta si-

tuação, a população rural foi considerada complementar e calculada por meio da 

diferença entre a total e a urbana no mesmo ano. Contudo, em alguns municí-

pios e distritos, o crescimento urbano projetado superou o total. Nestes casos, 

o cálculo foi feito no sentido inverso. A interpolação foi feita para a população 

rural, enquanto a urbana foi considerada complementar e calculada por meio da 

subtração entre a população total e a rural projetada. 

Após a execução desses procedimentos, algumas projeções ainda apresen-

tavam erro, pois de ambas maneiras as condições limite – população rural/ur-

bana maior do que zero e menor do que a total – não eram respeitadas. Para 

solucionar esse problema, adotou-se como limite inferior para 2060 a quanti-

dade de residências domiciliares do último censo registrado. Tal procedimento 

foi adotado tanto para a população urbana, onde o limite inferior foi considerado 

como a quantidade de domicílios urbanos, quanto para a zona rural, com os 

domicílios rurais. 

Os resultados obtidos são mostrados a seguir. A Ilustração 3 apresenta a 

evolução da população total, urbana e rural desde 2010 na UGRHI. 
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Ilustração 3 - Indicadores populacionais da UGRHI 12 

Obs: Contabilizados apenas os 12 municípios com sede na UGRHI 

 

Nota-se, de 2010 a 2016, um crescimento de quase 15.344 habitantes em 

toda a UGRHI. Por estas projeções, a taxa geométrica anual de crescimento 

(indicador FM.01-A do Relatório de Situação) da UGRHI 12 foi 0,75% neste pe-

ríodo, bem abaixo da média estadual de 0,96%. 

A densidade demográfica segue o mesmo padrão em relação ao Estado de 

São Paulo, sendo 47,91 hab./km² na UGRHI 12 e 171,9 hab/km² no estado de 

São Paulo. 

Embora a UGRHI 12 apresente características predominantemente agrope-

cuárias, sua taxa de urbanização é de 95,68%, apenas um pouco abaixo da 

média estadual de 96,2%. 

Analisando esses valores em conjunto, conclui-se que a UGRHI possui uma 

população pequena, porém bastante concentrada nas áreas urbanas. Devido à 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

28 

 

baixa taxa geométrica anual de crescimento, este panorama não deve alterar-

se em um curto período de tempo. 

O município da UGRHI com o maior número de habitantes é Barretos, com 

118.090 hab., 114.674 hab. na área urbana e 3.416 hab. na área rural. O mu-

nicípio de menor população é Altair, com apenas 4.023 habitantes, sendo 3.310 

hab. na área urbana e 713 hab. na área rural.  

As projeções para os municípios e distritos com e sem sede na UGRHI são 

apresentadas nos Quadros a seguir. 

 

Quadro 3 - População projetada, em intervalos de 5 anos 

Local: População total População urbana População rural 

Mun. Dist. 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Altair 4.001 4.105 4.190 4.255 3.279 3.422 3.540 3.629 722 683 650 626 

Sede 3.151 3.235 3.303 3.356 2.833 2.969 3.082 3.167 318 266 221 189 

Suinana 850 870 887 899 446 453 458 462 404 417 429 437 

Barretos 117.451 120.432 122.874 124.749 114.033 117.022 119.460 121.246 3.418 3.410 3.414 3.503 

Sede 115.532 118.860 121.586 123.680 113.588 116.615 119.083 120.968 1.944 2.245 2.503 2.712 

Alberto Moreira 576 494 427 375 139 124 112 103 437 370 315 272 

Ibitu 1.343 1.078 861 694 306 283 265 175 1.037 795 596 519 

Bebedouro 75.179 75.259 75.324 75.375 72.341 72.810 73.162 73.378 2.838 2.449 2.162 1.997 

Sede 73.140 73.400 73.611 73.777 70.927 71.394 71.774 72.065 2.213 2.006 1.837 1.712 

Botafogo 1.449 1.340 1.251 1.181 1.013 1.018 1.021 991 436 322 230 190 

Turvínia 590 519 462 417 401 398 367 322 189 121 95 95 

Colina 17.833 18.090 18.301 18.463 16.951 17.358 17.690 17.944 882 732 611 519 

Colômbia 6.020 6.035 6.047 6.056 4.447 4.512 4.564 4.605 1.573 1.523 1.483 1.451 

Guaraci 10.714 11.126 11.463 11.721 9.763 10.230 10.611 10.902 951 896 852 819 

Icém 7.913 8.164 8.370 8.528 6.762 6.961 7.124 7.249 1.151 1.203 1.246 1.279 

Jaborandi 6.702 6.763 6.813 6.852 6.334 6.428 6.505 6.563 368 335 308 289 

Morro Agudo 31.526 32.868 33.969 34.813 30.685 32.239 33.504 34.430 841 629 465 383 

Orlândia 42.249 43.624 44.751 45.615 40.687 41.766 42.646 43.319 1.562 1.858 2.105 2.296 

Terra Roxa 8.997 9.271 9.496 9.668 8.586 8.854 9.072 9.239 411 417 424 429 

Viradouro 18.169 18.655 19.054 19.359 17.719 18.238 18.660 18.984 450 417 394 375 

Guaíra 39.230 40.247 41.080 41.720 38.119 39.271 40.209 40.926 1.111 976 871 794 

Pitangueiras 38.020 39.530 40.769 41.719 36.474 37.887 39.038 39.918 1.546 1.643 1.731 1.801 

Sede 34.233 35.706 36.915 37.843 33.231 34.623 35.757 36.625 1.002 1.083 1.158 1.218 

Ibitiúva 3.787 3.824 3.854 3.876 3.243 3.264 3.281 3.293 544 560 573 583 

Ipuã 15.637 16.466 17.145 17.667 14.851 15.572 16.160 16.609 786 894 985 1.058 

Monte Azul Paulista 18.525 18.298 18.113 17.970 17.795 17.767 17.555 17.306 730 531 558 664 

Sede 17.852 17.741 17.650 17.580 17.260 17.316 17.198 17.022 592 425 452 558 

Marcondésia 673 557 463 390 535 451 357 284 138 106 106 106 

Nuporanga 7.149 7.334 7.485 7.602 6.790 7.129 7.283 7.400 359 205 202 202 

Olímpia 52.646 54.105 55.302 56.220 49.747 51.148 52.278 53.112 2.899 2.957 3.024 3.108 

Sede 49.454 51.016 52.297 53.279 47.127 48.516 49.647 50.512 2.327 2.500 2.650 2.767 

Baguaçu 1.544 1.461 1.393 1.341 1.350 1.328 1.299 1.247 194 133 94 94 

Ribeiro dos Santos 1.648 1.628 1.612 1.600 1.270 1.304 1.332 1.353 378 324 280 247 

Pontal 47.147 50.991 54.143 56.560 45.428 48.747 51.451 53.518 1.719 2.244 2.692 3.042 

Sede 44.061 47.674 50.636 52.908 42.540 45.672 48.224 50.174 1.521 2.002 2.412 2.734 

Cândia 3.086 3.317 3.507 3.652 2.888 3.075 3.227 3.344 198 242 280 308 

Sales Oliveira 11.380 11.833 12.203 12.488 10.509 11.035 11.464 11.791 871 798 739 697 

São Joaquim da Barra 49.730 51.523 52.992 54.119 48.333 49.818 51.028 51.952 1.397 1.705 1.964 2.167 

Taquaral 2.729 2.730 2.731 2.732 2.630 2.640 2.648 2.654 99 90 83 78 
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Quadro 4 - População projetada para os horizontes do Plano da Bacia Hidrográfica 

Local: População total População urbana População rural 

Mun. Dist. 2016 2019 2023 2027 2016 2019 2023 2027 2016 2019 2023 2027 

Altair 4.023 4.086 4.158 4.219 3.310 3.396 3.496 3.579 713 690 662 640 

Sede 3.169 3.220 3.278 3.327 2.862 2.944 3.040 3.119 307 276 238 208 

Suinana 854 866 880 892 448 452 456 460 406 414 424 432 

Barretos 118.090 119.878 121.963 123.694 114.674 116.468 118.554 120.275 3.416 3.410 3.409 3.419 

Sede 116.244 118.241 120.569 122.502 114.237 116.054 118.165 119.908 2.007 2.187 2.404 2.594 

Alberto Moreira 559 509 452 404 136 127 117 108 423 382 335 296 

Ibitu 1.287 1.128 942 788 301 287 272 259 986 841 670 529 

Bebedouro 75.196 75.244 75.299 75.347 72.441 72.722 73.040 73.271 2.755 2.522 2.259 2.076 

Sede 73.195 73.351 73.533 73.686 71.027 71.307 73.040 71.901 2.168 2.044 1.901 1.785 

Botafogo 1.426 1.360 1.283 1.219 1.014 1.017 1.020 1.023 412 343 263 196 

Turvínia 575 533 483 442 400 398 388 347 175 135 95 95 

Colina 17.888 18.042 18.223 18.372 17.038 17.283 17.567 17.801 850 759 656 571 

Colômbia 6.023 6.032 6.042 6.051 4.461 4.500 4.545 4.582 1.562 1.532 1.497 1.469 

Guaraci 10.802 11.049 11.337 11.576 9.863 10.144 10.469 10.739 939 905 868 837 

Icém 7.967 8.117 8.293 8.439 6.804 6.924 7.064 7.179 1.163 1.193 1.229 1.260 

Jaborandi 6.715 6.752 6.794 6.830 6.354 6.411 6.476 6.530 361 341 318 300 

Morro Agudo 31.813 32.619 33.558 34.338 31.018 31.951 33.033 33.928 795 668 525 410 

Orlândia 42.543 43.368 44.331 45.129 40.918 41.566 42.319 42.941 1.625 1.802 2.012 2.188 

Terra Roxa 9.056 9.220 9.412 9.571 8.643 8.804 8.991 9.145 413 416 421 426 

Viradouro 18.273 18.565 18.905 19.187 17.830 18.141 18.503 18.802 443 424 402 385 

Guaíra 39.447 40.058 40.769 41.360 38.366 39.057 39.860 40.523 1.081 1.001 909 837 

Pitangueiras 38.343 39.249 40.307 41.184 36.777 37.625 38.609 39.423 1.566 1.624 1.698 1.761 

Sede 34.548 35.432 36.465 37.320 33.530 34.365 35.335 36.137 1.018 1.067 1.130 1.183 

Ibitiúva 3.795 3.817 3.842 3.864 3.247 3.260 3.274 3.286 548 557 568 578 

Ipuã 15.814 16.312 16.892 17.373 15.006 15.438 15.941 16.356 808 874 951 1.017 

Monte Azul Paulista 18.476 18.340 18.182 18.050 17.804 17.779 17.676 17.446 672 561 506 604 

Sede 17.828 17.761 17.684 17.619 17.271 17.306 17.284 17.121 557 455 400 498 

Marcondésia 648 579 498 431 533 473 392 325 115 106 106 106 

Nuporanga 7.189 7.299 7.429 7.536 6.863 7.066 7.227 7.334 326 233 202 202 

Olímpia 52.957 53.833 54.855 55.704 50.049 50.888 51.864 52.643 2.908 2.945 2.991 3.061 

Sede 49.787 50.725 51.818 52.726 47.425 48.258 49.226 50.025 2.362 2.467 2.592 2.701 

Baguaçu 1.526 1.476 1.419 1.371 1.346 1.332 1.317 1.277 180 144 102 94 

Ribeiro dos Santos 1.644 1.632 1.618 1.607 1.278 1.298 1.321 1.341 366 334 297 266 

Pontal 47.969 50.276 52.967 55.200 46.140 48.131 50.444 52.356 1.829 2.145 2.523 2.844 

Sede 44.834 47.002 49.531 51.630 43.212 45.091 47.273 49.078 1.622 1.911 2.258 2.552 

Cândia 3.135 3.274 3.436 3.570 2.928 3.040 3.171 3.278 207 234 265 292 

Sales Oliveira 11.477 11.749 12.065 12.328 10.622 10.938 11.304 11.607 855 811 761 721 

São Joaquim da Barra 50.114 51.189 52.444 53.485 48.652 49.543 50.577 51.432 1.462 1.646 1.867 2.053 

Taquaral 2.729 2.730 2.731 2.732 2.633 2.638 2.645 2.651 96 92 86 81 

 

Para uma maior compreensão da tendência demográfica, faz-se fundamen-

tal a análise da Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA). A TGCA é um 

indicador relevante, pois exprime a taxa média de crescimento entre dois perí-

odos. Seu valor é usualmente representado em porcentagem, cuja interpretação 

é: o município cresceu, em média, x por cento ao ano. 

A Ilustração 4 apresenta a evolução da distribuição taxa geométrica de 

crescimento anual dos municípios da UGRHI entre as classes de referência ado-

tadas pelo Relatório de Situação. 
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Ilustração 4 - Evolução da distribuição da taxa geométrica de crescimento 

 

Verifica-se que a variação anual da TGCA é baixa, predominando valores 

entre 0 e 1%. O município que apresentou o maior crescimento de 2015 para 

2016, de acordo com as projeções, foi Morro Agudo, com 0,91%. No mesmo 

período, o município de menor crescimento foi Bebedouro, com apenas 0,02%. 

Por fim, outro indicador projetado para a situação demográfica dos municí-

pios da UGRHI 12 foi a taxa de urbanização. Este indicador representa o percen-

tual da população total que reside em áreas urbanas. O cálculo é feito a partir 

da razão entre a população residente na área urbana e a população total de um 

determinado município: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑜
 

No estado de São Paulo, a taxa de urbanização média, de acordo com o 

Relatório de Situação, é de 96,2%. De acordo com projeções feitas, este valor, 

na UGRHI 12, é 91,92%. A distribuição da taxa de urbanização nos municípios 

é apresentada na Ilustração 5: 
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Ilustração 5 - Taxa de urbanização na UGRHI 12 

 

Destaca-se o município de Viradouro como o mais urbanizado em 2016, 

com 97,58% de sua população vivendo em áreas urbanas. O município menos 

urbanizado, por outro lado, é Colômbia, com uma taxa de urbanização de apenas 

74,07%. 

Uma representação da dimensão das áreas urbanas das sub-bacias é pos-

sível de ser feita por meio dos setores censitários do Censo 2010. Embora já 

desatualizado em muitos anos, esse dado é o mais recente disponível sobre o 

mapeamento das áreas urbanas e rurais no Brasil. A classificação dos setores 

entre Urbano ou Rural é apresentada na Ilustração 6. 
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Ilustração 6 - Setores censitários do Censo 2010, do IBGE 

 

3.2.1.2. PROJEÇÕES POPULACIONAIS DA FUNDAÇÃO SEADE 

Além de compilar diferentes bases de dados a respeito de características 

ambientais, sociais e econômicas no Estado de São Paulo, a Fundação SEADE 

realiza projeções populacionais próprias. Os valores fornecidos por meio do site 
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Informações dos Municípios Paulistas são comparados a seguir com os calcula-

dos pela empresa consultora a partir dos dados do IBGE. 

A primeira comparação é feita para as populações total, urbana e rural 

(Ilustração 7): 

 

 

Ilustração 7 - População total, rural e urbana 

Fonte: Fundação SEADE 

 

Em relação aos cálculos da empresa consultora para 2016, nota-se uma 

diferença nas projeções de população total de apenas 1,74%. Em relação às 

populações urbana e rural, os percentuais de diferença são 1,79% e 0,80%, 

respectivamente. 

Evidenciando que as projeções feitas pela empresa consultora são adequa-

das para o planejamento e prognóstico dos cenários das UGRHI 12, a pequena 

diferença observada se mantém para a taxa de urbanização (Quadro 5 
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Quadro 5 - Taxas de urbanização dos municípios da UGRHI 12 

Município 
2015 (Proje-

ção) 

2015 (SE-

ADE) 

2016 (Proje-

ção) 

2016 (SE-

ADE) 

Altair 81,95% 82,09% 82,28% 82,61% 

Barretos 97,09% 96,95% 97,11% 96,95% 

Bebedouro 96,23% 95,80% 96,34% 95,89% 

Colina 95,05% 94,54% 95,25% 94,72% 

Colômbia 73,87% 73,73% 74,07% 74,01% 

Guaraci 91,12% 91,45% 91,31% 91,77% 

Icém 85,45% 86,26% 85,40% 86,35% 

Jaborandi 94,51% 94,34% 94,62% 94,48% 

Morro Agudo 97,33% 97,00% 97,50% 97,16% 

Orlândia 96,30% 97,42% 96,18% 97,42% 

Terra Roxa 95,43% 95,87% 95,44% 95,97% 

Viradouro 97,52% 97,08% 97,58% 97,08% 

Diferença mé-

dia: 
0,42% 0,47% 

Fonte: Fundação SEADE e empresa consultora 

 

3.2.1.3. OUTROS INDICADORES 

Além das projeções demográficas, a Fundação SEADE também compila da-

dos sobre outros indicadores de interesse para o Plano de Bacias Hidrográficas. 

Um desses indicadores é a densidade demográfica, dada em habitantes por 

quilômetros quadrados, que mede a razão entre a população de um município e 

sua área: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑎𝑛𝑜 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑜

á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
 

A escala dos valores de densidades demográficas é comparativa. Ou seja, 

comparando dois valores diferentes do indicador, o menor valor indica que há 

um menor número de habitantes por km² em relação ao maior valor. 

Os valores municipais têm se mostrado estáveis em relação à densidade 

demográfica. Na Ilustração 8, chama atenção que não houve alteração nas clas-

ses, desde 2010, e que o indicador não ultrapassa o valor de 1.000 hab/km² em 

nenhum município. 
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Ilustração 8 - Densidade demográfica na UGRHI 12 

Fonte: SEADE (2016) 

 

A maior densidade demográfica da UGRHI 12 ocorre no município de Orlân-

dia, que possui 140,9 hab./km². O município de menor densidade demográfica, 

por outro lado, é Colômbia, com apenas 8,3 hab./km². 

Outro índice importante na caracterização social e econômica dos municí-

pios da UGRHI 12 é o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). O IPRS 

foi desenvolvido para avaliar o desenvolvimento humano dos municípios de São 

Paulo, levando em consideração três diferentes dimensões: a riqueza, a escola-

ridade e a longevidade municipais. 

Embora o Relatório de Situação apresente este indicador com código FM.04-

A, os dados apresentados a seguir foram obtidos diretamente da Fundação SE-

ADE. A metodologia utiliza cinco grupos para descrever o desenvolvimento hu-

mano municipal (Ilustração 9): 
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Ilustração 9 - Critérios de formação dos grupos para o IPRS. 

Fonte: SEADE (2016) 

 

Cabe ressaltar que os critérios riqueza, longevidade e escolaridade não tra-

tam de valores puros, mas compostos a partir de outras componentes, ou seja, 

a diminuição no indicador longevidade, por exemplo, não significa que a idade 

média da população diminuiu, mas que o valor de seus componentes, no geral, 

diminuiu. 

A composição de cada um dos critérios utilizados para calcular o IPRS é 

apresentada no Quadro 6: 
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Quadro 6 - Componentes do IPRS 

Critério Componente 
Contribuição do componente 

para o critério 

Riqueza 

Consumo residencial de energia elétrica por li-

gação 
25% 

Consumo de energia elétrica na agricultura, no 

comércio e nos serviços por ligação 
25% 

Remuneração média dos empregados com car-

teira assinada e do setor público 
25% 

Valor adicionado fiscal per capita 25% 

Longevi-

dade 

Taxa de Mortalidade perinatal 30% 

Taxa de Mortalidade infantil 30% 

Taxa de Mortalidade de adultos de 15 a 39 anos 20% 

Taxa de Mortalidade das pessoas de 60 a 69 

anos 
20% 

Escolari-

dade 

Média da proporção de alunos da rede pública 

que atingiram o nível adequado nas provas de 

português e matemática (5º ano do EF) 

31% 

Média da proporção de alunos da rede pública 

que atingiram o nível adequado nas provas de 

português e matemática (9º ano do EF) 

31% 

Taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 

anos 
19% 

Taxa de distorção idade-série no ensino médio 19% 

 

O IPRS passou a ser implementado e calculado a partir do ano 2000, tendo 

sido reformulado em 2008. Por conta dessa reformulação, não é possível com-

parar os dados antigos com os dados pós-2008. Assim, apenas os dados de 

2008, 2010 e 2012 são apresentados na Ilustração 10: 
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Ilustração 10 - Distribuição do IPRS na UGRHI 12 

Fonte: SEADE (2016) 

 

Nota-se uma grande variação nas diferentes classes dos IPRS municipais. 

A diminuição do número de municípios nos Grupos 1 e 3 acarretou um grande 

aumento do Grupo 2. Desta forma, a maioria da UGRHI encontra-se no grupo 

de alta riqueza, porém com índices menores de longevidade e escolaridade. 

O município de pior IPRS da UGRHI 12 é Viradouro, com baixos níveis em 

todos os três indicadores. O Quadro 7 apresenta os valores de cada dimensão 

do IPRS, por município: 

 

Quadro 7 - Dimensões do IPRS, por município da UGRHI 12 

Município 
2008 2010 2012 

Grupo R L E Grupo R L E Grupo R L E 

Altair 2 39 69 37 2 45 68 39 2 43 74 51 

Barretos 1 37 66 43 3 39 69 51 2 41 65 54 

Bebedouro 3 35 71 43 3 38 73 51 3 40 67 56 

Colina 1 38 68 46 1 40 72 54 2 42 72 48 

Colômbia 2 46 63 45 2 48 64 51 2 48 62 55 

Guaraci 3 35 68 49 4 36 76 47 4 37 67 50 
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Município 
2008 2010 2012 

Grupo R L E Grupo R L E Grupo R L E 

Icém 5 36 59 35 2 41 58 50 2 42 63 47 

Jaborandi 3 34 75 47 3 36 72 50 4 37 64 55 

Morro Agudo 2 44 70 34 1 40 69 52 2 41 68 49 

Orlândia 1 38 70 55 2 41 62 53 2 42 62 59 

Terra Roxa 3 30 72 78 3 33 67 54 4 33 59 60 

Viradouro 3 28 79 58 4 31 67 44 5 32 63 53 

Fonte: SEADE (2016) 

 

Analisando os dados, nota-se que a dimensão riqueza e escolaridade foram 

crescentes de 2008 a 2012. As únicas exceções são Morro Agudo, pois o critério 

de riqueza apresentou valores decrescentes, e Terra Roxa e Viradouro, cujo cri-

tério de escolaridade em 2012 possui menores valores do que em 2008. 

Cabe destacar o fato de a longevidade ter diminuído em praticamente todos 

os municípios da UGRHI, com exceção apenas em Altair, Icém e Colina. Na prá-

tica, isso significa que houve diminuição em um dos indicadores: Taxa de Mor-

talidade perinatal, Taxa de Mortalidade infantil, Taxa de Mortalidade de adultos 

de 15 a 39 anos, ou Taxa de Mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos. No 

entanto, a Fundação SEADE não fornece cada um desses valores, o que impos-

sibilita uma análise mais profunda. 

No âmbito municipal, Icém chama atenção pela grande melhora no IPRS, 

que passou de Grupo 5, em 2008, para Grupo 2, em 2010. Viradouro, por outro 

lado, chama atenção pelo grande decréscimo, tanto na longevidade (16 pontos) 

quanto no Grupo a que pertence, passando de 3 a 5 em 2008 para 2012. 

Em comparação com o Estado de São Paulo, tem-se os valores da Ilustração 

11: 
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Ilustração 11 - Comparação da média da UGRHI 12 com a média estadual 

Fonte: SEADE (2016) 

 

Em relação à componente riqueza, a UGRHI 12 apresentou crescimento se-

melhante ao estadual. Porém, por conta da desvantagem apresentada em 2008, 

a diferença se manteve em 2012. 

Na componente escolaridade, o crescimento total na UGRHI 12 foi bastante 

inferior ao estadual. Enquanto essa componente cresceu de 48 a 53 (11,75%) 

na UGRHI, o valor estadual passou de 40 para 52 (30%). 

A componente longevidade foi a única que apresentou diferença em relação 

à média estadual em 2008 e 2012. Embora o crescimento estadual tenha sido 

pequeno, de 68 a 70 (2,94%), a UGRHI apresentou um decréscimo geral nesta 

componente, que passou de 69 a 66 (-5,30%).  

Outro indicador relevante para a situação da UGRHI é o índice de Desen-

volvimento Humano Municipal (IDH-M). De maneira semelhante ao IPRS, o cál-

culo do IDH-M também se baseia em três dimensões: educação, longevidade e 

renda municipal per capita. 

Os valores são normalizados entre 0 e 1. Em seguida, o IDH-M é calculado 

a partir da média geométrica das dimensões: 

√𝐼𝐷𝐻𝑀𝐸(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜)×𝐼𝐷𝐻𝑀𝐿(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)×𝐼𝐷𝐻𝑀𝑅(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎)3
 

A descrição de cada dimensão é dada a seguir: 
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• IDHM Educação: Utiliza indicadores de escolaridade da população 

adulta e de fluxo escolar da população jovem. É um indicador com-

posto, calculado a partir das componentes: 

o % de população de 18 anos ou mais com fundamental com-

pleto; 

o % de população de 5 a 6 anos na escola; 

o % de população de 11 a 13 anos cursando os anos finais do 

ensino fundamental; 

o de população de 15 a 17 anos com ensino fundamental com-

pleto; 

o % de população de 18 a 20 anos com ensino médio completo. 

• IDHM Longevidade: Considera a esperança de vida ao nascer, ou seja, 

o número médio de anos que as pessoas dos municípios viveriam a 

partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade 

observados em cada período. 

• IDHM Renda: Considera a renda municipal per capita, ou seja, a renda 

média mensal dos indivíduos residentes em determinado município, 

expressa em reais de 1º de agosto de 2010 

O Caderno de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos atribui os se-

guintes valores de referência para o IDH-M (Quadro 8): 

 

Quadro 8 - Valores de referência para o IDH-M 

IDH-M 

IDH-M entre 0 e 0,499 Muito Baixo Desenvolvimento Humano 

IDH-M entre 0,5 e 0,599 Baixo Desenvolvimento Humano 

IDH-M entre 0,6 e 0,699 Médio Desenvolvimento Humano 

IDH-M entre 0,7 e 0,799 Alto Desenvolvimento Humano 

IDH-M entre 0,8 e 1 Muito Alto Desenvolvimento Humano 
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O Relatório de Situação apresenta o IDM-H no indicador FM.04-B, e os da-

dos são atualizados a cada decênio pelo PNUD. Os valores de 2000 e 2010 são 

apresentados na Ilustração 12: 

 

 

Ilustração 12 - IDH-M por municípios da UGRHI 12 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD 

 

Embora haja somente dois períodos na série, é possível perceber uma 

grande evolução dos municípios da UGRHI em relação ao IDH-M. A UGHRI pas-

sou inicialmente de 10 municípios em condição de Médio Desenvolvimento Hu-

mano, em 2000, para apenas 1, em 2010. Esse único município é Altair, que 

possui IDH-M de 0,687, próximo ao limiar de entrar na classe de Alto Desenvol-

vimento Humano. 

Além de Barretos e Orlândia, que desde 2000 estavam na classe de Alto 

Desenvolvimento Humano, os municípios com maiores IDH-M em 2010 são Be-

bedouro (0,78) e Colina (0,757). 

O Quadro 9 apresenta o IDH-M dos 12 municípios com sede na UGRHI: 
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Quadro 9 - IDH-M dos municípios com sede na UGRHI 12 

Município 
IDH-M 
(2000) 

Educ. 

(2000) 

Renda 

(2000) 

Long. 

(2000) 

IDH-M 
(2010) 

Educ. 

(2010) 

Renda 

(2010) 

Long. 

(2010) 

Altair 0,605 0,48 0,643 0,716 0,687 0,581 0,698 0,8 

Barretos 0,71 0,604 0,736 0,804 0,789 0,738 0,762 0,875 

Bebedouro 0,695 0,576 0,712 0,818 0,78 0,735 0,756 0,853 

Colina 0,663 0,539 0,674 0,802 0,757 0,712 0,72 0,845 

Colômbia 0,607 0,423 0,678 0,78 0,71 0,647 0,689 0,802 

Guaraci 0,632 0,494 0,654 0,78 0,737 0,682 0,698 0,84 

Icém 0,646 0,531 0,664 0,766 0,72 0,646 0,716 0,806 

Jaborandi 0,619 0,483 0,623 0,79 0,711 0,627 0,679 0,845 

Morro Agudo 0,619 0,455 0,688 0,756 0,712 0,604 0,716 0,836 

Orlândia 0,701 0,587 0,714 0,823 0,78 0,703 0,765 0,882 

Terra Roxa 0,609 0,455 0,632 0,786 0,749 0,684 0,732 0,838 

Viradouro 0,646 0,51 0,671 0,787 0,739 0,683 0,717 0,823 

Fonte: PNUD 

 

Além do IDH-M dos municípios ter de fato melhorado, os dados mostram 

que nenhum dos componentes do IDH-M decresceu entre 2000 e 2010. No pe-

ríodo de 10 anos analisado, tanto a educação, como a renda e a longevidade 

apresentaram crescimento.  

 

3.2.2. DINÂMICA ECONÔMICA 

O objetivo desta seção é quantificar o cenário econômico da UGRHI 12 nos 

diversos setores produtivos. A análise inicia pelo setor primário, uma vez que a 

UGRHI possui características predominantemente agrícolas, como o cultivo de 

cana-de-açúcar e laranja. Este setor também é responsável por movimentar o 

setor secundário, sendo bastante relevantes as usinas de açúcar e álcool na 

região, bem como os frigoríficos. 

A propensão agropecuária da UGRHI é explicitada no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Valor adicionado da agropecuária e participação da agropecuária no 

valor adicionado municipal total 

Município 
Valor adicionado da agropecuária 

(2013 - mil R$) 

Participação da agropecuária no valor adicio-

nado municipal total (2013) 

Altair R$ 56.305,02 59,63% 

Barretos R$ 157.018,79 5,15% 

Bebe-

douro 
R$ 57.716,25 2,81% 

Colina R$ 63.342,70 11,01% 

Colômbia R$ 58.803,89 28,52% 

Guaraci R$ 62.314,35 30,19% 

Icém R$ 19.754,93 13,25% 

Jaborandi R$ 43.763,37 38,92% 

Morro 

Agudo 
R$ 229.216,87 23,83% 

Orlândia R$ 47.080,82 3,87% 

Terra 
Roxa 

R$ 30.503,06 28,70% 

Viradouro R$ 28.757,37 12,57% 

Fonte: IBGE 

 

Percebe-se que a agropecuária é responsável, em praticamente metade dos 

municípios, por mais de 20% de todo o valor adicionado municipal. No caso mais 

extremo, no município de Altair, a produção agropecuária participa em quase 

60% do valor adicionado municipal. 

Dentre os indicadores que auxiliam a compreensão do panorama da UGRHI 

12, tem-se o número de estabelecimentos agropecuários nos anos de 2007 a 

2014. Este indicador permite a comparação do número de estabelecimentos na 

UGRHI em relação às demais UGRHIs paulistas, e avaliar como se dá a dinâmica 

populacional rural, pela perda ou ganho de estabelecimentos. 

Por definição, este indicador analisa os estabelecimentos das seguintes ati-

vidades: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. A Ilus-

tração 13 apresenta os valores na UGRHI: 
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Ilustração 13 - Variação do número de estabelecimentos agropecuários na UGRHI, de 

2007 a 2014 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego 

 

É evidente que há uma grande tendência de queda no número de estabe-

lecimentos agropecuários da UGRHI, associada ao aumento da concentração 

fundiária na região. No entanto, embora a UGRHI 12 tenha a agricultura como 

sua principal atividade econômica, ela apresenta uma quantidade ligeiramente 

menor de estabelecimentos, em comparação com outras UGRHIs de tamanho 

semelhante, como o Alto Tietê (UGRHI 06) e Peixe (UGRHI 21). No ano de 2012, 

por exemplo, a UGRHI 12 possuía 1.685 estabelecimentos, enquanto as UGRHIs 

06 e 21 apresentaram 1.990 e 1.956 estabelecimentos, respectivamente. 

No âmbito municipal, Barretos e Bebedouro são os municípios com a maior 

quantidade: 439 e 300 estabelecimentos em 2015, respectivamente. O municí-

pio com o menor número de estabelecimentos é Icém, com apenas 44. 

O Quadro 11 apresenta o número de estabelecimentos agropecuários por 

município, em 2015: 

 

Quadro 11 - Estabelecimentos agropecuários por município da UGRHI 12 

Município 
Número de estabelecimentos 

da agropecuária (2015) 
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Altair 44 

Barretos 439 

Bebedouro 300 

Colina 119 

Colômbia 98 

Guaraci 90 

Icém 44 

Jaborandi 62 

Morro 

Agudo 
202 

Orlândia 100 

Terra Roxa 49 

Viradouro 65 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego 

 

As principais culturas da UGRHI 12 são cana-de-açúcar e laranja. No en-

tanto, outras culturas também ocupam uma área significativa do território da 

bacia hidrográfica. O Quadro 12 apresenta as áreas das principais culturas do 

estado de São Paulo, por município da UGRHI 12: 

 

Quadro 12 - Área colhida das principais culturas da UGRHI 12 (em 2012) 

Município 
Área colhida (ha) 

Café Cana Laranja Milho Soja 

Altair 0 19.500 4.045 550 550 

Barretos 4 64.554 10.800 1.500 4.200 

Bebedouro 37 31.830 9.850 650 450 

Colina 40 25.000 1.850 260 800 

Colômbia 6 30.178 14.553 418 1.478 

Guaraci 0 24.600 4.545 850 500 

Icém 0 7.000 723 1.500 1.350 

Jaborandi 0 20.000 120 0 700 

Morro Agudo 0 96.901 0 1.700 15.240 

Orlândia 322 17.800 0 380 2.040 

Terra Roxa 0 15.800 240 100 800 

Viradouro 0 16.200 460 100 700 

Fonte: Produção Agrícola Municipal - IBGE 

 

De fato, a cana-de-açúcar predomina em todos os municípios da UGRHI. A 

área colhida das demais culturas apresentadas sequer se aproxima da produti-

vidade da cana na região. 
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A produção e o valor de produção dessas culturas segue um padrão seme-

lhante. Os dados são mostrados no Quadro 13: 

 

Quadro 13 - Produção e valor de produção das culturas na UGRHI 12 (em 2012) 

Muni-
cípio 

Café Cana Laranja Milho Soja 

Produ-

ção 
(ton.) 

Valor (mil 

R$ corren-
tes) 

Produção 
(ton.) 

Valor (mil 

R$ corren-
tes) 

Produção 
(ton.) 

Valor (mil 

R$ corren-
tes) 

Produ-

ção 
(ton.) 

Valor (mil 

R$ corren-
tes) 

Produ-

ção 
(ton.) 

Valor (mil 

R$ corren-
tes) 

Altair 

- - 1.813.500 96.116 98.377 30.595 1.925 626 1.400 1.102 

Barre-

tos 
8 49 4.518.780 213.962 231.336 39.454 7.650 2.550 11.340 9.365 

Bebe-

douro 
64 417 2.546.400 126.174 326.570 56.026 4.560 1.885 1.215 1.056 

Colina 60 370 2.000.000 94.700 40.700 6.941 854 391 2.160 1.807 

Colôm-
bia 

4 25 2.172.816 102.883 302.819 51.646 1.794 744 4.145 3.418 

Guaraci - - 1.722.000 80.331 90.900 15.503 4.080 1.360 1.050 867 

Icém - - 630.000 33.390 14.520 4.516 6.750 2.194 3.250 2.558 

Jabo-

randi 
- - 1.500.000 71.025 2.280 389 - - 1.890 1.561 

Morro 
Agudo 

- - 7.963.342 430.020 - - 9.651 4.713 41.292 45.353 

Orlân-

dia 
622 4.105 1.424.000 76.896 - - 2.496 1.219 6.120 6.722 

Terra 

Roxa 
- - 1.343.000 63.887 9.348 1.604 450 186 2.400 2.085 

Vira-
douro 

- - 1.296.000 63.063 17.725 3.041 450 186 2.100 1.822 

Fonte: IBGE 

 

No que diz respeito à criação de animais, os últimos dados da UGRHI datam 

de 2012. Analisando a série histórica desde 1990, nota-se que há uma grande 

tendência de diminuição dos rebanhos, sobretudo o de gado (Ilustração 14). 
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Ilustração 14 - Evolução da criação de animais na UGRHI 12 

Fonte: SEADE 

 

A análise por município mostra que a criação animal é bastante descentra-

lizada na UGRHI. Barretos é o município que possui a maior quantidade de gados 

e aves, correspondendo a 35,2% e 79,5% do total de animais, respectivamente. 

Em relação à suinocultura, o município com maior número de animais é Colina, 

com 49,6% do total em seu território. 

A UGRHI 12 possui diversos estabelecimentos industriais que se baseiam 

no processamento da matéria prima proveniente de sua agricultura e pecuária. 

No entanto, como a maioria da população vive na área urbana, a quantidade de 

estabelecimentos de serviço e comércio é bastante superior à de estabelecimen-

tos industriais. A Ilustração 15 apresenta o panorama da UGRHI 12 em relação 

a estes indicadores. 
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Ilustração 15 - Panorama do número de estabelecimentos industriais, de comércio e 

de serviços, na UGRHI 12 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego 

 

Houve um crescimento significativo na quantidade de estabelecimentos na 

UGRHI 12, passando de 5.973, em 2006, a 7.753, em 2015. A maior parte deste 

crescimento se divide entre os setores de comércio e serviços, que cresceram, 

23,55% e 39,07%, respectivamente. 

O número de unidades de estabelecimento por município, em 2015, é apre-

sentado no Quadro 14: 

 

Quadro 14 - Número de estabelecimentos por município, em 2015 

Município Indústria Comércio Serviço 

Altair 3 14 22 

Barretos 186 1.381 1.293 

Bebedouro 125 986 825 

Colina 19 159 118 

Colômbia 7 54 33 

Guaraci 12 53 37 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

50 

 

Município Indústria Comércio Serviço 

Icém 5 43 57 

Jaborandi 5 35 25 

Morro Agudo 40 283 250 

Orlândia 76 611 453 

Terra Roxa 8 82 66 

Viradouro 30 201 156 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego 

 

Como esperado, os dados indicam uma relação entre a população municipal 

e a quantidade de estabelecimentos em seu território. Assim, o município com 

maior número de estabelecimentos é Barretos, enquanto o município com menor 

número é Altair. 

Outro indicador que também se distribui de maneira semelhante à popula-

ção municipal é o Produto Interno Bruto (PIB). O Quadro 15 apresenta o PIB e 

o valor per capita deste indicador, no ano de 2013, por município da UGRHI 12: 

 

Quadro 15 - PIB dos municípios da UGRHI 12 

Município 

PIB (2010, em 

mil reais cor-

rentes) 

PIB per capita 

(2010, em reais 

correntes) 

Participação 
do PIB do 

Município no 

PIB estadual 
(2010) 

PIB (2013, 

em mil re-
ais corren-

tes) 

PIB per capita 

(2013, em re-

ais correntes) 

Participação 
do PIB do 

Município no 

PIB estadual 
(2013) 

Altair R$ 74.439,34 R$ 19.522,51 0,00575% 
R$ 95.575,5

8 
R$ 24.613,85 0,005595% 

Barretos R$ 2.467.442,96 R$ 22.024,84 0,190588% 
R$ 3.347.12

4,55 
R$ 29.353,79 0,195942% 

Bebedouro R$ 1.518.487,97 R$ 20.237,63 0,11729% 
R$ 2.331.61

1,40 
R$ 31.156,70 0,136494% 

Colina R$ 519.530,44 R$ 29.918,25 0,040129% 
R$ 642.069,

46 
R$ 36.784,27 0,037587% 

Colômbia R$ 223.428,04 R$ 37.275,28 0,017258% 
R$ 222.512,

83 
R$ 37.011,45 0,013026% 

Guaraci R$ 189.918,68 R$ 19.056,66 0,01467% 
R$ 223.784,

90 
R$ 21.771,08 0,0131% 

Icém R$ 114.936,02 R$ 15.415,24 0,008878% 
R$ 153.611,

64 
R$ 20.114,13 0,008992% 

Jaborandi R$ 101.748,37 R$ 15.437,47 0,007859% 
R$ 115.035,

78 
R$ 17.369,14 0,006734% 

Morro 

Agudo 
R$ 746.046,77 R$ 25.651,30 0,057623% 

R$ 1.038.24

1,78 
R$ 34.514,87 0,060779% 

Orlândia R$ 1.024.669,17 R$ 25.779,14 0,079146% 
R$ 1.406.29

0,20 
R$ 34.670,99 0,082325% 

Terra 

Roxa 
R$ 93.075,31 R$ 10.952,61 0,007189% 

R$ 108.812,

28 
R$ 12.521,55 0,00637% 

Viradouro R$ 171.780,96 R$ 9.938,15 0,013269% 
R$ 244.788,

53 
R$ 13.889,50 0,001433% 

Fonte: IBGE 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

51 

 

Analisando os dados, nota-se que, embora Barretos e Bebedouro possuam 

os maiores PIBs da UGRHI, os maiores valores per capita estão nos municípios 

de Colômbia, Colina, Orlândia e Morro Agudo. 

Outras atividades de menores impactos econômico na UGRHI 12 e que se 

relacionam diretamente com a qualidade e quantidade dos recursos hídricos são 

a mineração e a exploração hidrelétrica. 

Para a análise dos processos minerários na UGRHI, foram solicitados os 

dados do SIGMINE do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A 

Ilustração 16 apresenta os processos minerários na UGRHI, e o Quadro 16 apre-

senta os produtos divididos por município: 
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Ilustração 16 - Processos minerários na UGRHI 12 

 

Quadro 16 - Processos minerários por município da UGRHI 12 

Município/Pro-

duto 

Água 

Mineral 
Areia 

Areia de 

Fundição 

Argila/Argila 

Refratária 

Ba-

salto 

Cau-

lim 

Diamante (inclu-

sive industrial) 

Minério 

de Ouro 
Turfa 

Altair          

Barretos ✔ ✔  ✔   ✔ ✔ ✔ 

Bebedouro ✔ ✔        



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

53 

 

Município/Pro-

duto 

Água 

Mineral 
Areia 

Areia de 

Fundição 

Argila/Argila 

Refratária 

Ba-

salto 

Cau-

lim 

Diamante (inclu-

sive industrial) 

Minério 

de Ouro 
Turfa 

Colina          

Colômbia ✔ ✔  ✔   ✔ ✔  

Guaíra*  ✔  ✔   ✔ ✔  

Guaraci ✔ ✔ ✔  ✔  ✔   

Icém  ✔  ✔ ✔  ✔   

Ipuã*          

Jaborandi  ✔  ✔    ✔  

Monte Azul 
Paulista*          

Morro Agudo  ✔      ✔  

Nuporanga*          

Olímpia*          

Orlândia     ✔ ✔    

Pitangueiras*  ✔        

Pontal*  ✔        

Sales Oliveira*          

São Joaquim 
da Barra*          

Taquaral*          

Terra Roxa    ✔ ✔     

Viradouro* ✔ ✔   ✔     

* Municípios com área parcialmente contida na UGRHI, mas com sede não contida. 

 

Em relação à geração de energia elétrica, a UGRHI 12 possui uma potência 

total outorgada de 176.730 kW, valor gerado por três Usinas Hidrelétricas (UHE) 

no Rio Pardo e uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH). Além das três UHEs 

dentro do território da UGRHI, outras duas UHEs existem no limite dos municí-

pios de Guaíra e Icém com o Estado de Minas Gerais. 

A UHE Viradouro é uma três UHEs do território da UGRHI. Sua geração é 

feita no próprio Rio Pardo, sob administração da empresa ENGECORPS – Corpo 

de Engenheiros Consultores S/C Ltda. Maiores informações sobre essa UHE são 

dadas no Quadro 17: 

 

Quadro 17 - Características da UHE Viradouro 

Nome: Usina Hidrelétrica Viradouro 
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Localização: Terra Roxa e Morro Agudo 

Proprietário: 
ENGECORPS – Corpo de Enge-

nheiros Consultores S/C Ltda 

Processo ANEEL: 48500.001881/2001-90 

Potência total instalada: 63.000 kW 

Nível d’água máximo (mon-

tante): 
486 m 

Nível d’água normal (jusante): 473 m 

Corpo d’água: Rio Pardo 

 

As outras UHEs no Rio Pardo são as usinas de Baranhão e Barretos. Suas 

informações são apresentadas no Quadro 18: 

 

Quadro 18 - Características das UHEs Baranhão e Barretos 

Nome: Usina Hidrelétrica Baranhão 

Localização: Jaborandi e Morro Agudo 

Processo ANEEL: 48500.003310/2007-56 

Ato legal: DSP 4408/2009 

Potência total instalada: 67.000 kW 

Nível d’água máximo (mon-

tante): 
473 m 

Nível d’água normal (jusante): 460 m 

Corpo d’água: Rio Pardo 

Nome: Usina Hidrelétrica Barretos 

Localização: Barretos e Guaíra 

Processo ANEEL: 48500.001881/2001-90 

Ato legal: DSP 909/2003, DSP 3573/2010 

Potência total instalada: 46.500 kW 

Nível d’água máximo (mon-

tante): 
460 m 

Nível d’água normal (jusante): 451,4 m 

Corpo d’água: Rio Pardo 

 

 

A Central Geradora Hidrelétrica da UGRHI 12, assim como a UHE Baranhão, 

se localiza no Município de Terra Roxa (Quadro 19): 

 

Quadro 19 - Características da CGH Palmeiras 

Nome: 
Central Geradora Hidrelétrica Pal-

meiras 
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Localização: Terra Roxa 

Proprietário: Carlos Olyntho Junqueira Franco 

Processo ANEEL: 48512.035147/2008-00 

Potência total instalada: 230 kW 

Corpo d’água: Ribeirão das Palmeiras 

Situação: Em operação 

 

Por fim, as UHEs localizadas no limite da UGRHI 12 com o Estado de Minas 

Gerais são propriedades da Furnas Centrais Elétricas S/A. Por se localizarem no 

Rio Grande, suas capacidades de geração de energia são bastante elevadas, 

superando o total dos demais aproveitamentos hidrelétricos na UGRHI 12 (Qua-

dro 20): 

 

Quadro 20 - Características das UHEs Baranhão e Barretos 

Nome: Usina Hidrelétrica Marimbondo 

Localização: Fronteira (MG) e Icém 

Processo ANEEL: 
48100.001847/1997-33, 

48500.000500/2001-19 

Potência total instalada: 1.440.000 kW 

Nível d’água máximo (mon-

tante): 
446,3 m 

Nível d’água normal (jusante): 382,8 m 

Corpo d’água: Rio Grande 

Nome: 
Usina Hidrelétrica Porto Colôm-

bia 

Localização: Planura (MG) e Guaíra 

Processo ANEEL: 
48500.000500/2001-19, 

48500.003851/1998-22 

Potência total instalada: 320.000 

Nível d’água máximo (mon-

tante): 
467,2 m 

Nível d’água normal (jusante): 443,4 m 

Corpo d’água: Rio Grande 

 

3.2.3. SAÚDE PÚBLICA E ECOSSISTEMAS 

O Relatório de Situação ainda carece de indicadores capazes de analisar a 

relação entre saneamento e saúde pública nos municípios e nas bacias hidrográ-

ficas. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

56 

 

No entanto, um indicador comumente utilizado para este fim é a incidência 

de esquistossomose autóctone nos municípios. A UGRHI 12 apresenta um ótimo 

panorama deste indicador, conforme apresentado na Ilustração 17: 

 

 

Ilustração 17 - Incidência de esquistossomose autóctone nos municípios da UGRHI 

12 

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica 

 

Nota-se que o número máximo de casos a cada 100.000 hab.ano na UGRHI 

12 foi 1,47, que ocorreu em 2015. Este valor indica cinco casos de esquistosso-

mose autóctone registrados em toda a UGRHI, no ano. No caso, os municípios 

que registraram os casos foram Bebedouro e Barretos. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA UGRHI 

A divisão do território brasileiro em Regiões Hidrográficas (Resolução CNRH 

nº 32, de 15 de outubro de 2003), enquadra a UGRHI 12 dentro da Região 

Hidrográfica do Rio Grande. 
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A UGRHI 12 se localiza no Nordeste do Estado de São Paulo, tendo seu 

limite compartilhado no estado de São Paulo com as UGRHIs 08 (Sapucaí Mi-

rim/Grande), 15 (Turvo/Grande), 09 (Mogi Guaçu) e 04 (Pardo) e com o GD8 

(Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande), no estado de Minas Gerais. 

 

3.3.1. GEOLOGIA 

A descrição das características geológicas da região apresentadas no pre-

sente relatório é baseada na compilação realizada pelo (INSTITUTO DE PESQUI-

SAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2000) e teve como fontes 

principais de informação o Mapa Geológico do Estado de São Paulo na escala 

1:500.000, elaborado pelo próprio IPT, em 1981, no qual foram sistematizados 

os resultados de trabalhos similares, em escala 1:250.000, realizados anterior-

mente pela Petrobras (1971) e CPRM/DNPM (1975). 

A UGRHI 12 está inserida na porção Nordeste da Bacia Geológica do Paraná 

que é uma unidade geotectônica estabelecida por subsidência sobre a Plataforma 

Sul-Americana a partir do Siluriano/Devoniano Inferior e que atingiu sua máxima 

expansão entre o Carbonífero Superior e o final do Permiano. A região mais 

profunda dessa bacia geológica está localizada na região do Pontal do Parana-

panema no Estado de São Paulo, onde a espessura total de sedimentos e lavas 

basálticas ultrapassa os 5.000 metros. 

A coluna lito-estratigráfica da sequência mezosóica é apresentada na Qua-

dro 21, sendo que o Grupo São Bento apresenta maior importância para o pre-

sente estudo, por englobar importantes camadas aquíferas de extensão regio-

nal: Aquífero Serra Geral e Aquífero Guarani. 

O mapa geológico simplificado da UGRHI 12 é apresentado na Ilustração 

18. 

Quadro 21 – Coluna Litoestratigráfica da porção nordeste da Bacia do Paraná 

Idade Grupo Formação Litologia 

M
e
s
o
z
ó
ic

o
 

(2
3
0
 m

a
 

–
 6

5
 m

a
) 

S
Ã
O

 

B
E
N

T
O

 

Serra Geral 

(JKsg) 

Rochas vulcânicas toleíticas dispostas em derrames basál-

ticos, com coloração cinza a negra, textura afanítica, com 

intercalações de arenitos intertrapeanos, finos a médios, 
apresentando estratificação cruzada tangencial. Ocorrem 

esparsos níveis vitrofíricos não individualizados 
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Botucatu 

Arenitos eólicos avermelhados de granulação fina a média, 

com estratificações cruzadas de médio a grande porte. 

Ocorrem restritamente depósitos fluviais de natureza 
areno-conglomerática e camadas localizadas de siltitos e 

argilitos lacustres 

Pirambóia 

Depósito de arenitos finos a médios, avermelhados, síltico-

argilosos, com estratificação cruzada ou plano-paralela, 

com níveis de folhelhos e arenitos argilosos variegados e 

raras intercalações de natureza areno-argilosa 

P
a
le

o
z
ó
ic

o
 

(3
9
5
 m

a
 –

 2
3
0
 m

a
) 

P
A
S
S
A
 D

O
IS

 

Rio do Rasto 

Depósito de planícies costeiras compre-

endendo arenitos muito finos a médios, 
esverdeados e avermelhados e, subor-

dinadamente, argilitos e siltitos aver-

melhados 

Formação Co-

rumbataí (SP): 

Depósitos possi-

velmente mari-

nhos de planí-

cies de maré, in-
cluindo argilitos, 

folhelhos e silti-

tos cinza, arro-

xeados ou aver-

melhados, com 
intercalações de 

bandas carboná-

ticas, silexitos e 

camadas de are-
nitos finos 

Teresina 

Depósitos possivelmente marinhos pro-

deltáicos, compreendendo folhelhos e 

argilitos cinza escuro a esverdeados ou 

avermelhados, finamente laminados, 
em alternância com siltitos e arenitos 

muito finos, presença de restritas lentes 

de calcários oolíticos e sílex 

Serra Alta 

Depósitos essencialmente marinhos in-

cluindo siltitos, folhelhos e argilitos 

cinza escuros a pretos, com laminação 
plano-paralela 

Irati 

Siltitos, argilitos e folhelhos sílticos de cor cinza clara a es-
cura, folhelhos pirobetuminosos, localmente em alternân-

cia rítmica com calcárias creme silicificados e restritos ní-

veis conglomeráticos 
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Ilustração 18 - Feições geológicas da UGRHI 12 

Fonte: IPT (1981) 
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3.3.1.1. GRUPO SÃO BENTO 

O Grupo São Bento engloba as formações Pirambóia, Botucatu e Serra Ge-

ral, das quais apenas a Formação Serra Geral apresenta exposição em superfície 

na UGRHI 12. 

As formações Pirambóia e Botucatu não apresentam afloramento na área, 

mas ocorrem em sub-superfície, tendo sido identificadas nos poços tubulares, 

com espessura variável total de 150 a 200 metros. 

A Formação Serra Geral é formada por derrames vulcânicos sub-horizon-

tais, diques e sills, que podem totalizar espessura variando de 600 até cerca de 

1.0000 metros. 

 

3.3.1.2. FORMAÇÃO PIRAMBÓIA 

A Formação Pirambóia é composta por arenitos esbranquiçados, amarela-

dos, avermelhados e róseos, médios a muito finos, ocasionalmente grossos, re-

gularmente classificados, síltico-argilosos, quartzosos, com grãos subarredon-

dados, e intercalações de siltitos e argilitos. Raramente ocorrem arenitos con-

glomeráticos, com matriz argilosa. (IPT 1993). 

A porção basal da Formação Pirambóia é constituída por arenitos médios e 

finos, moderado a bem selecionados, com grãos subarredondados, que consti-

tuem camadas de espessura métrica, com superfícies de truncamento que deli-

mitam corpos de geometria cuneiforme (em corte), com estratificação cruzada 

do tipo tangencial na base (MATOS 1995), de médio a grande porte. 

Ocorrem também intercalações de camadas com espessura de até 3 m, de 

arenitos médios e finos com seleção moderada, mas com estratificação plano-

paralela, finas camadas de argilitos e siltitos, além de raras lentes de arenitos 

conglomeráticos. 

É composta por uma sucessão de camadas arenosas de coloração averme-

lhada a esbranquiçada, que podem atingir 270 m de espessura em superfície 

(SCHNEIDER et al. 1974), e até 350 m em subsuperfície (SOARES 1973, apud 

MATOS 1995). 
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Estes arenitos têm sua origem atribuída a ambiente predominantemente 

eólico (LAVINA, 1989; CAETANO-CHANG et al. 1991; WU & CHANG 1992; BRI-

GHTTI & CHANG 1992; MATOS 1995; MATOS & COIMBRA 1997), com os sedi-

mentos pelíticos associados representando a acumulação de lamas (por suspen-

são), em lagoas temporárias, nas regiões baixas entre as dunas. 

O contato inferior com a Formação Corumbataí, tido como discordante/ero-

sivo por diversos autores (e.g. SCHNEIDER et al. 1974; ALMEIDA 1980; IPT 

1981b, Caetano-Chang e Wu, 1992), é também admitido como de passagem 

transicional (e.g. VIEIRA & MAINGUÉ 1973; RICCOMINI 1995). MATOS (1995), 

estudando a passagem entre o topo do Grupo Passa Dois e a Formação Piram-

bóia no Estado de São Paulo, caracteriza a Camada Porangaba no topo do Grupo 

Passa Dois, que “mantém contato abrupto com a base da Formação Pirambóia, 

o qual marca uma passagem da deposição por marés para a regida por ventos”, 

quando “o corpo aquoso recuou, permitindo o avanço da deposição eólica”, mas 

“sem provocar erosão e sem permitir exposição prolongada”. 

Para MATOS & COIMBRA (1997) o contato entre as camadas da Formação 

Pirambóia e o topo das unidades do Grupo Passa Dois é uma descontinuidade 

que ocorre sob a forma de superfície abrupta e plana, sem evidência de erosão 

ou exposição prolongada. 

O contato superior, com a Formação Botucatu é dado por uma superfície de 

brusca mudança textural, de estrutura e cor, definido por uma superfície regio-

nal como uma notável inconformidade (Milani, 1997, Donatti, 2002), havendo 

um hiato deposicional de cerca de 90 Ma entre as duas unidades (Milani, 1997). 

Segundo Landim, Soares e Gama-Júnior (1980) a formação é de idade tri-

ássica, tendo por base relações de contato com uma superfície peneplanizada 

pré-Pirambóia, com provável deposição entre o Mesotriássico e o Eojurássico. 

Milani (1997) sugere que a idade seja neopermiana a eocretácea. 
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3.3.1.3. FORMAÇÃO BOTUCATU 

A Formação Botucatu constitui uma unidade de ambiente desértico, repre-

sentada por um pacote homogêneo de arenitos avermelhados, com areia média 

a grossa e muito fina a fina, predominando granulometria fina a média, com 

grãos arredondados na fração fina, alta esfericidade e foscos, muito friáveis ou 

silicificados, destituídos de matriz. 

Segundo Caetano-Chang e Wu (1992) a Formação Botucatu possui termos 

classificados como quartzo-arenitos e subarcoseanos, com grau de seleção bom 

a muito bom e maturidade textural variando de maturo a supermaturo. Local-

mente podem ocorrer arenitos argilosos, mas sempre com uma porcentagem de 

material síltico-argilosos inferior a 5%, e estratos lenticulares grosseiros (con-

glomerados e arenitos conglomeráticos), depositados por correntes torrenciais 

efêmeras e arenitos grosseiros, interpretados como lençóis de areia, na base. A 

presença de magnetita e ilmenita pode ser devido à contribuição do magmatismo 

juro-cretácio na deposição da unidade. Nas partes mais profundas da unidade a 

calcita e a dolomita são os cimentos mais abundantes. 

Os materiais da Formação Botucatu, bem como os da Formação Pirambóia, 

são derivados de áreas de relevo pouco acentuado, advindos de rochas cristali-

nas e sedimentares preexistentes, depositados em bacia estável, com transporte 

relativamente prolongado e fortemente retrabalhados por abrasão seletiva em 

clima semiárido e árido de ambiente desértico, eventual e temporariamente cor-

tado por rios. 

Estruturas marcantes nesta unidade são estratificações cruzadas de médio 

e grande porte, atingindo até 15 m de altura, representando paleodunas de um 

ambiente essencialemente desértico, constantemente retrabalhadas pela sua 

instabilidade. Essa unidade possui espessuras variando de 40 a 100 m, exceto 

no extremo sudoeste, onde atinge a espessura de 700 m, sendo bastante vari-

ável devido ao relevo deposicional, erosão pré-basalto e tectônica sindeposicio-

nal ou erosional. A maior parte da Formação Botucatu foi formada pela acumu-

lação de dunas crescentes simples e compostas e dunas lineares complexas, 

classificadas morfodinamicamente como acamamento oblíquo, consequência de 
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variações periódicas da direção do vento. A ausência de água, umidade, super-

fície cimentada ou qualquer outra feição relacionada à condições de interduna 

úmida implica numa superfície potenciométrica abaixo da superfície e reforça a 

condição climática severamente árida. 

Esta formação é limitada na base por uma inconformidade regional que se 

estende por toda a bacia, gerando uma vasta superfície de deflação eólica esta-

belecida com o clímax de aridez do Gondwana ocidental (Milani, 1997), e é so-

breposto por rochas vulcânicas básicas e ácidas da Formação Serra Geral. 

É atribuída idade juro-cretácea a esta unidade, com base no conteúdo fos-

silífero, admitindo-se uma contemporaneidade entre o topo da Formação Botu-

catu e o vulcanismo básico evidenciado por uma passagem transicional entre as 

duas unidades. 

 

3.3.1.4. FORMAÇÃO SERRA GERAL (JKSG) 

Na Bacia do Paraná, a grande atividade magmática geradora destas rochas 

se estendeu por um período relativamente longo durante o Cretáceo, de 130 a 

60 milhões de anos. As rochas se originaram por atividade magmática fissural 

sendo provenientes do manto superior e ascendendo até a superfície através de 

enormes geoclases que cortaram toda a bacia sedimentar em duas direções 

principais: N 450 a 600 W e N 450 a 500 E. Os magmátitos básicos ocorrem sob 

duas feições estruturais: 

Rochas extrusivas – constituindo os derrames basálticos da Bacia do Pa-

raná, cuja espessura aumenta a partir da borda de ocorrência para oeste. A 

espessura total do conjunto de derrames basálticos é muito variável e, de modo 

geral aumenta de leste a oeste do estado. 

Rochas intrusivas – os diabásios que ocorrem em toda a sequência sedi-

mentar sob a forma de diques, sills e corpos com formas semelhantes a lacólitos 

e lopólitos. Soleiras espessas são encontradas em sedimentos das formações 

Botucatu, Pirambóia e na própria Formação Serra Geral. 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

64 

 

O magmatismo é composto em mais de 90% do volume por basaltos toleí-

ticos e andesito basáltico, geralmente exibindo vesículas e amígdalas no topo do 

derrame. 

Os derrames de basaltos toleíticos apresentam espessura individual bas-

tante variável, desde poucos metros a mais de 50 m e extensão individual que 

pode ultrapassar a dez quilômetros. Neles, intercalam-se arenitos com as mes-

mas características dos arenitos da Formação Botucatu, a maioria com estrutu-

ras típicas de dunas e outros indicando deposição subaquosa. Os diabásios são 

em geral de granulação fina, cinza escuro a negros, maciços, no qual se desta-

cam ripas de plagioclásio. 

A espessura máxima da Formação Serra Geral foi medida em sondagem em 

Cuiabá Paulista (Pontal do Paranapanema, Estado de São Paulo), indicando 

1.700 m de derrames (ALMEIDA 1986). Tal pacote adelgaça-se para as bordas 

do Planalto Ocidental, onde as serras basálticas possivelmente não alcançam um 

terço desse valor (IPT 1981b). 

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

em geral afaníticas. Naqueles mais espessos, a zona central é maciça, micro-

cristalina e apresenta-se fraturada por juntas de contração subverticais (disjun-

ção colunar). Na parte superior dos derrames aparecem vesículas e amígdalas 

(estas parcial ou totalmente preenchidas por calcedônia, quartzo, calcita, zeóli-

tas e nontronita), além de grandes geodos que podem ocorrer na sua parte mais 

profunda. A porção basal dos derrames também pode apresentar tais caracte-

rísticas, porém em espessura e abundância sensivelmente mais reduzidas. 

 

3.3.1.5. GRUPO BAURU  

Após o termino dos derrames de lavas das Formação Serra Geral, marcando 

o final dos eventos deposicionais e vulcânicos generalizados na Bacia do Paraná, 

observou-se uma tendência geral para o soerguimento epirogênico em toda a 

Plataforma Sul Americana em território brasileiro. Entretanto, a porção Norte da 

Bacia do Paraná comportou-se como área negativa, marcando o início de uma 

fase de embaciamento localizados. 
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Na área deprimida houve deposição de sedimentos do Grupo Bauru no Cre-

táceo Superior, o qual aparece em grande parte do Estado de São Paulo, reco-

brindo as lavas basálticas do Planalto Ocidental. 

 

3.3.1.6. FORMAÇÃO ADAMANTINA (KA) 

As rochas sedimentares da Formação Adamantina, são genericamente are-

nitos de ambiente fluvial, com granulação fina a muito fina, cor variando de 

rósea a castanha, que podem apresentar cimentação e nódulos carbonáticos e 

lentes de siltitos arenosos e argilitos dispostos em forma de bancos maciços. 

Esta formação é encontrada em todo o setor ocidental da UGRHI, a partir 

da margem esquerda do Rio Pardo na porções mais elevadas da região. Em 

alguns locais a Formação Adamantina se apresenta sobreposta à Formação 

Santo Anastácio, que não apresenta afloramentos na área de estudo, mantendo 

uma relação de contato transicional e interdigitado e localmente brusco ou pode 

estar depositada diretamente sobre a Formação Serra Geral com contato basal 

erosivo. 

As rochas da Formação Adamantina apresentam estratificação plano-para-

lela e cruzada de pequeno e médio porte e são predominantemente arenitos que 

podem ser friáveis ou maciços dependendo da intensidade da cimentação car-

bonática intergranular. 

As maiores espessuras são encontradas nos espigões onde chegam e po-

dem alcançar várias dezenas de metros, adelgando-se nas porções mais erodi-

das, para leste e nordeste. 

 

3.3.1.7. DEPÓSITO CENOZÓICOS 

Compreendem essencialmente os depósitos aluvionares e coluvionares com 

distribuição governada pelos grandes cursos d’água e, os materiais de cobertura 

“in situ” (solos residuais), resultantes da desintegração das rochas encontradas 

na região. 
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DEPOSITOS CONTINENTAIS INDIFERENCIADOS (KTIT)  

Coberturas de materiais coluvionares associadas a relevo colinoso suave – 

exceto em porções isoladas de encostas escarpadas – possuem diferenciações 

relacionadas as diferenças morfométricas entre topos de interflúvios e encostas 

de vales. Solos residuais, eluviais e arenosos, presentes em feições de topos em 

interflúvios, diferenciam-se dos típicos coluviões areno-silto-argilosos averme-

lhados, com linhas de seixos na base, encontrados nas encostas de vales. No 

seu conjunto todos estes depósitos atuais e sbatuais são agrupados numa única 

unidade geológica conhecida como Depósitos Continentais Indiferenciados, lo-

calmente mapeados como Formação Itaqueri (KTit). 

Os depósitos de materiais de cobertura inconsolidados, são encontrados nas 

vertentes de rochas, tanto sedimentares (Formação Adamantina), como basál-

ticas (Formação Serra Geral). Podem ser encontrados também, no sopé das ver-

tentes cobrindo porções de terraços aluvionares. Sua granulometria e composi-

ção mineralógica reflete a constituição mineralógica dos solos de alterações das 

respectivas rochas sotopostas. Quando dispostos sobre os arenitos da Formação 

Adamantina, normalmente os depósitos coluvionares tendem a ser francamente 

arenosos (areias finas e médias) e sob litologias basálticas predominantemente 

argilosas. Suas espessuras médias oscilam em torno de 8 metros, alcançando 

maiores valores no sopé das vertentes, onde podem alcançar mais de uma de-

zena de metros, além de possuírem uma linha de seixos, às vezes limonitizadas 

e/ou constituídas por fragmentos de canga que separam tais depósitos dos solos 

subjacentes. 

De um modo geral os solos residuais são encontrados nos topos mais ele-

vados e nas formas de relevo mais arrasadas, enquanto que os colúvios predo-

minam sobre as encostas e rampas vizinhas às principais linhas de drenagem. 
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DEPÓSITOS EM VÁRZEAS E TERRAÇOS (ALUVIONARES)(QA) 

Os depósitos aluvionares constituem os aluviões antigos e recentes encon-

trados na forma de faixas estreitas e alongadas com altitudes baixas (planícies 

aluviais e terraços aluviais), presentes ao longo das calhas dos principais rios. 

Trata-se de depósitos formados essencialmente por cascalhos e dispõe-se em 

terraços, por vezes bastante afastados das calhas dos rios, nem sempre mapeá-

veis na escala do presente mapa geológico. 

Pode-se distinguir 3 níveis de terraços, especialmente no rio Grande e suas 

proximidades: 

• Baixos Terraços, dispostos em média de 2 a 8 metros acima do nível 

normal dos rios, são formados predominantemente por areia fina com 

cascalhos, apresentando espessuras pequenas; 

• Terraços em Meia Encosta; 

• Altos Terraços dispostos com mais de 10 m acima do nível normal dos 

rios, sendo frequentemente entremeados e mascarados por depósitos 

coluviais. 

Os tipos de terraços correspondem a sedimentos aluvionares de idades di-

ferentes: Baixos Terraços (Aluviões Recentes) são compostos predominante-

mente por argilas com ou sem matéria orgânica, siltes, areias e cascalhos, en-

quanto que os Altos Terraços (Aluviões Antigos) são formados essencialmente 

por cascalheiras, com seixos maiores, pouca areia, e presença de arenitos silici-

ficados. 

Todos estes sedimentos constituem materiais inconsolidados, classificados 

como de primeira categoria quanto à escavação. 

Atualmente a maior parte dessas planícies encontra-se submersas pelos 

reservatórios das barragens Marimbondo e Porto Colômbia, no rio Grande. 
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3.3.1.8. ESTRUTURAS TECTÔNICAS 

A Bacia do Paraná, após atravessar longo período de relativa estabilidade, 

cujo apogeu, no Permiano, é marcado pela deposição dos sedimentos do Sub-

grupo Irati apresenta sinais dos intensos processos tectônicos que culminaram, 

no início do Cretáceo, com o extravasamento das lavas basálticas da Formação 

Serra Geral. 

Alguns alinhamentos estruturais regionais de grande porte cruzam a área, 

com dois feixes distintos: o primeiro de direção aproximada WNW e o segundo 

NNW, alguns relacionados com manifestações vulcânicas alcalinas evidenciando 

as recorrências de fases de reativação dessas estruturas, com idades variando 

do Cretácio superior ao Eoceno-Oligoceno, que seriam devidas à passagem da 

placa litosférica continental Sul-Americana sobre um hot spot da atenosfera, ali-

mentador das lavas alcalinas. 

 

3.3.2. GEOMORFOLOGIA 

A caracterização geomorfológica engloba a definição dos padrões de distri-

buição de relevo, espessura dos depósitos, as altitudes, os desníveis, as declivi-

dades, processos de formação do relevo, condicionantes do substrato geológico, 

alterações por processos de erosão ou acumulação, cronologia dos eventos e 

deve ser utilizada para subsidiar o planejamento regional, considerando as ap-

tidões e as fragilidades dos terrenos. 

A Ilustração 19, é uma reprodução parcial equivalente à UGRHI 12 do Mapa 

Geomorfológico do Estado de São Paulo, elaborado pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, em escala 1:1.000.000, em 1981. 

A UGRHI 12 está inserida na província geomorfológica do Planalto Ocidental 

do oeste paulista, caracterizada pela presença de duas formas de relevo leve-

mente onduladas com longas encostas: Colinas Amplas e Colinas Médias. Os 

dois tipos de relevos estão sujeitos ao controle estrutural das camadas sub-

horizontais dos arenitos do Grupo Bauru e das rochas efusivas básicas da For-

mação Serra Geral. 
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As formas de relevo presentes na UGRHI 12, representadas em mapa, fo-

ram individualizadas como unidades homogêneas, em função da amplitude to-

pográfica, declividade das encostas e densidade das linhas de drenagem e são 

descritas no Quadro 22. 

 

Ilustração 19 - Feições geomorfológicas na UGRHI 12 

Fonte: IPT (1981) 
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A legenda do mapa geomorfológico é apresentada no Quadro 22: 

 

 

Quadro 22 - Feições contidas no mapa geomorfológico 

Sistema de Relevo Informações 

Relevos de Agradação Continental 

111 – Planícies Aluvi-

ais 

Terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens dos 

rios, sujeitos periodicamente a inundações.  

Relevos de Degradação em Planaltos Dissecados 

212 – Colinas Amplas 

Predominam interflúvios com área superior a 4 km², topos ex-

tensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. 

Drenagem de baixa densidade, padrão subdendrítico, vales 
abertos, planícies aluviais interiores restritas, presença even-

tual de lagoas perenes ou intermitentes. 

213 – Colinas Médias 

Predominam interflúvios com áreas de 1 a 4 km², topos aplai-

nados, vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem 

de média a baixa densidade, padrão sub-retangular, vales 

abertos a fechados, planícies aluviais interiores restritas, pre-

sença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

214 – Colinas Peque-
nas com Espigões Lo-

cais 

Predominam interflúvios sem orientação, com área inferior a 1 

km², topos aplainados a arredondados, vertentes ravinadas 
com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média a baixa 

densidade, padrão subparalelo à dendrítico, vales fechados, 

planícies aluviais interiores restritas. 

221 – Morros Amplos 

Constituem interflúvios arredondados com área superior a 15 

km², topos arredondados e achatados, vertentes com perfis re-

tilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade, padrão den-
drítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas. Em 

vários locais há presença de boçorocas. 

Relevos de Transição 

511 – Encostas Sulca-
das por Vales Subpa-

ralelos 

Desfeitas em interflúvios lineares de topos angulosos a arre-
dondados, vertentes de perfis retilíneos. Drenagem de média 

densidade, padrão subparalelo a dendrítico, vales fechados. 

Fonte: IPT (1981) 

 

O mapa geomorfológico, por tratar do terreno, apresenta semelhanças com 

os mapas de hipsometria e declividades. O Modelo Digital do Terreno da UGRHI 

12 é apresentado na Ilustração 20: 
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Ilustração 20 - Modelo digital do terreno na UGRHI 12 

 

O Modelo Digital do Terreno indica que a maior parte da UGRHI está entre 

as cotas 385,76 m, a cota mínima na UGRHI, e 600 m. O único local que ultra-

passa esses valores é a região leste da UGRHI, na fronteira com as UGRHIs 04 
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e 08. Esta região, por possuir uma alta declividade, assim como as demais regi-

ões em vermelho e amarelo no mapa, apresenta a nascente de diversos cursos 

d’água. 

As maiores altitudes do terreno da UGRHI 12 oscilam entre 500 e 700m. No 

âmbito da Bacia do Baixo Pardo/Grande, na área de distribuição da Formação 

Serra Geral as cotas apresentam variações mais acentuadas, oscilando entre 

550m aproximadamente, até mais de 800m nos limites da bacia, enquanto que 

porções da Formação Adamantina, os valores são mais homogêneos, variando 

entre 650 e 550m, em média. No conjunto, as cotas topográficas registram um 

caimento para o Norte, alcançando nos vales do rio Pardo e na calha do Rio 

Grande, altitudes próximas a 500m. 

O modelo de declividades, apresentado na Ilustração 21 evidencia a predo-

minância de baixos valores de declividade. O valor máximo encontrado é de 

28,5% encontrado em pequenas áreas restritas às proximidades dos divisores 

de água. No restante da área predominam valores entre 0 a 15% e a faixa mais 

frequente é de 0 a 5%. No amplo vale do Rio Pardo, a declividade tem valores 

muito próximos de zero. 
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Ilustração 21 - Mapa de declividades da UGRHI 12 

 

O modelo tridimensional do terreno da UGRHI 12, apresentado na Ilustra-

ção 22, foi obtido por meio de triangulação irregular das cotas do terreno, e 

equivale à visualização em perspectiva desde a porção mais baixa da bacia, 

equivalente ao Rio Grande. 
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Ilustração 22 - Perspectiva da UGRHI 12 (TIN) 

 

3.3.3. PEDOLOGIA 

Embora possua fronteira com o estado de Minas Gerais, a Bacia Hidrográfica 

da UGRHI 12 é inteiramente paulista. Por este motivo, a análise pedológica pode 

ser feita inteiramente a partir do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (OLI-

VEIRA et al., 1999), elaborado em parceria com o IGC, na escala 1:500.000. 

As classes pedológicas do Baixo Pardo/Grande são apresentadas na Ilustra-

ção 23, enquanto as respectivas descrições constam no Quadro 23: 
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Ilustração 23 - Feições pedológicas na UGRHI 12 

Fonte: Oliveira et al. (1999) 

 

 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

76 

 

Quadro 23 - Feições pedológicas na UGRHI 12 

Cód. Feição Descrição 
Área 

(km²) 

Gleissolos 

GX8 
Gleissolos Háplicos Tb + Neossolos Flúvicos A moderado ambos 

eutróficos e distróficos textura indiscriminada relevo de várzea. 
195,01 

Latossolos 

LA10 

Latossolos Amarelos acriférricos e distróficos A moderado textura 
argilosa com e sem plintita relevo suave ondulado e plano + 

Gleissolos Háplicos eutróficos e distróficos textura indiscrimi-

nada + Planossolos Háplicos eutróficos A moderado textura mé-

dia 

27,67 

LA8 

Latossolos Amarelos acriférricos e distróficos com e sem plintita 

+ Latossolos Vermelhos acriférricos ambos A moderado textura 

argilosa relevo suave ondulado e plano + Gleissolos Háplicos 
eutróficos e distróficos textura indiscriminada relevo de várzea 

58,53 

LA9 

Latossolos Amarelos acriférricos e distróficos com e sem plintita 
textura argilosa + Latossolos Amarelos ácricos e distróficos tex-

tura média todos A moderado relevo suave ondulado e plano + 

Gleissolos Háplicos eutróficos e distróficos relevo de várzea 

7,78 

LV15 
Latossolos Vermelhos distroférricos A moderado e A proeminente 

textura argilosa relevo suave ondulado e plano 
2.200,34 

LV25 
Latossolos Vermelhos distroférricos e eutroférricos A moderado 

textura argilosa relevo suave ondulado 
4,74 

LV33 
Latossolos Vermelhos acriférricos e distroférricos A moderado 

textura argilosa relevo suave ondulado 
622,97 

LV45 
Latossolos Vermelhos distróficos A moderado textura média re-

levo plano e suave ondulado 
2.780,67 

LV54 

Latossolos Vermelhos distróficos textura argilosa e média + La-

tossolos Vermelhos eutroférricos e distroférricos textura argi-

losa ambos A moderado relevo plano e suave ondulado 

131,56 

LV6 

Latossolos Vermelhos eutroférricos e distroférricos relevo plano e 

suave ondulado + Nitossolos Vermelhos eutroférricos relevo su-

ave ondulado e ondulado ambos A moderado e A chernozêmico 
textura argilosa 

1,25 

LVA31 

Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado e A proe-
minente textura média + Latossolos Vermelhos distróficos A 

moderado textura média e argilosa ambos relevo suave ondu-

lado 

184,47 

LVA5 
Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado textura 

média relevo plano e suave ondulado 
26,73 

Nitossolos 

NV2 

Nitossolos Vermelhos eutroférricos + Latossolos Vermelhos eu-

tróficos ambos A moderado textura argilosa relevo suave ondu-

lado 

2,27 

Argissolos 

PVA10 
Argissolos Vermelhos-Amarelos eutróficos + Argissolos Verme-
lhos distróficos e eutróficos ambos textura arenosa/média e 

767,94 
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média relevo suave ondulado + Latossolos Vermelhos distrófi-

cos textura média relevo plano todos A moderado 

PVA3 

Argissolos Vermelhos-Amarelos eutróficos textura arenosa/média 

e média relevo suave ondulado + Argissolos Vermelhos-Amare-

los eutróficos abrúpticos textura arenosa/média relevo suave 
ondulado e ondulado ambos A moderado 

7,46 

Fonte: Oliveira et al. (1999) 

 

Nota-se a predominância dos Latossolos (grupos LV14 e LV45) na região. 

As características desse grupo de solo são descritas por Sousa e Lobato (2005): 

[Os latossolos] são solos minerais, não-hidromórficos, profundos (nor-
malmente superiores a 2 m), horizontes B muito espesso (> 50 cm) com 

seqüência de horizontes A, B e C pouco diferenciados; as cores variam de 

vermelhas muito escuras a amareladas, geralmente escuras no A, vivas 

no B e mais claras no C. A sílica (SiO2) e as bases trocáveis (em particular 
Ca, Mg e K) são removidas do sistema, levando ao enriquecimento com 

óxidos de ferro e de alumínio que são agentes agregantes, dando à massa 

do solo aspecto maciço poroso; apresentam estrutura granular muito pe-

quena; são macios quando secos e altamente friáveis quando úmidos. 
(...) 

Os latossolos são passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, 

pastagens e reflorestamento. Normalmente, estão situados em relevo 

plano a suave-ondulado, com declividade que raramente ultrapassa 7%, 
o que facilita a mecanização. São profundos, porosos, bem drenados, bem 

permeáveis mesmo quando muito argilosos, friáveis e de fácil preparo. 

Apesar do alto potencial para agropecuária, parte de sua área deve ser 

mantida com reserva para proteção da biodiversidade desses ambientes. 

 

A fertilidade, característica do solo, em parte explica a agropecuária como 

principal atividade econômica da UGRHI. 

 

3.3.4. HIDROGEOLOGIA 

De acordo com a Seção de Hidrogeologia do Diagnóstico do Plano da Bacia 

do Rio Grande, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), a UGRHI 12 

possui três sistemas aquíferos e aquitardes com áreas aflorantes. Esses sistemas 

são: Sistema Aquífero Serra Geral (área de 3.782,10 km²), Sistema Aquífero 

Bauru-Caiuá (3.307,42 km²) e Aquitarde Itaqueri (63,36 km²). 

O município de Barretos, o mais populoso da UGRHI 12, é um dos que o 

Sistema Aquífero Serra Geral aflora. Em relação à profundidade do Sistema, os 

poços do SIAGA/CPRM mais próximos da UGRHI 12 se localizam na sua fronteira 
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oeste, em Olímpia, e a espessura registrada nesses poços é de 802 metros. Por 

outro lado, na UGRHI 08, fronteira oeste da UGRHI 12, a profundidade costuma 

ficar entre 42,7 e 300 metros. Este Sistema Aquífero possui vazões variáveis e 

condicionados às características geológicas e estruturais dos locais em que 

ocorre (SPR/ANA, 2016). 

O Sistema Aquífero Bauru-Caiuá, na região da Bacia Hidrográfica do Rio 

Grande, “é um sistema aquífero do tipo poroso e livre a localmente confinado, 

com espessura máxima de cerca de 200 metros, que assenta-se sobre basaltos 

da Formação Serra Geral, do qual é separado por não-conformidade” (SPR/ANA, 

2016). A UGRHI 12 possui um poço do SIAGAS/CPRM para medição da espes-

sura do Sistema Aquífero Bauru-Caiuá, localizado em Barretos. Este poço regis-

tra uma profundidade de apenas 65 metros. 

O Aquitarde Itaqueri possui uma pequena área aflorante na UGRHI 12. A 

descrição de suas características é dada em SPR/ANA (2016): 

De acordo com Yamada (2007), trata-se de um sistema aquífero livre, 

com área de ocorrência, espessura e capacidades restritas. Seu potencial 
de aproveitamento constitui em poços rasos e de baixa produção. (...) 

Na área da BHRG, por meio do banco de dados do SIAGAS/CPRM, é pos-

sível observar que a maioria dos poços localizados na área de afloramento 

da Formação Itaqueri são mistos, ou seja, captam água também e prin-
cipalmente da Formação Serra Geral. Ao analisar os 08 poços perfurados 

integralmente nos sedimentos do AI, confirma-se a baixa produtividade 

deste aquitarde. As profundidades dos poços estão entre 30 e 70 metros 

(média 43 metros) e a vazão entre 0,75 e 3 m3/h (média de 1,5 m3/h). 

 

3.3.5. VULNERABILIDADE DOS AQUÍFEROS 

De acordo com Foster e Hirata (1988): 

O termo vulnerabilidade de poluição de aquífero pretende representar a 

sua sensibilidade em ser adversamente afetado por uma carga contami-
nante imposta. Ele é, em efeito, o inverso da capacidade de assimilação 

de poluentes de um corpo d’água, no jargão da gestão da qualidade das 

águas, com a diferença de que aquíferos são cobertos por estratos, que 

lhe garantem proteção adicional (Tradução nossa). 

A mais recente caracterização da vulnerabilidade natural dos aquíferos do 

Estado de São Paulo foi elaborada em 1997 pelo IG-USP/DAEE/CETESB, por 

meio da metodologia proposta por Foster e Hirata (1988). O resultado deste 

estudo foi apresentado na escala de 1:1.000.000 
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A análise de vulnerabilidade de aquíferos é frequentemente limitada pela 

impossibilidade de mensuração de componentes. Visando mitigar este problema, 

os autores desenvolveram a pesquisa a partir dos parâmetros: 

• tipo de ocorrência de água subterrânea (ou a condição do aquífero); 

• características dos estratos acima da zona saturada, em termos de 

grau de consolidação e tipo litológico; 

• profundidade do nível d’água. 

Utilizando pontuações definidas para cada um desses parâmetros, o índice 

de vulnerabilidade de aquíferos calculado foi obtido e é apresentado no presente 

Plano na Ilustração 24: 
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Ilustração 24 - Vulnerabilidade das águas subterrâneas da UGRHI 12 

 

Pode-se perceber que a área de maior vulnerabilidade das águas subterrâ-

neas é o entorno do leito principal do Rio Pardo, em praticamente todo o seu 

comprimento na UGRHI 12. 

Cabe ressaltar que o método não foi aplicado aos aquíferos cristalinos, pois 

essas unidades apresentam uma grande heterogeneidade de características hi-

dráulicas e contavam com poucas informações disponíveis em 2005. Desta 

forma, os Basaltos da Formação Serra Geral permaneceram com a classificação 

“Não definido” pelo produto resultante. 
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3.3.6. RISCOS A CONTAMINAÇÃO DOS AQUÍFEROS 

De acordo com Foster e Hirata (1988): 

A aproximação mais lógica para a definição do risco de poluição de águas 

subterrâneas é concebê-lo como a interação entre: a) a carga de conta-
minante que é, será, ou deve ser, aplicada na sub-superfície do ambiente 

como o resultado da atividade humana, e b) a vulnerabilidade à poluição 

do aquífero, consequência das características naturais do estrato que o 

separam da superfície terrestre. 

Assim, uma situação de alta vulnerabilidade pode se configurar sem o risco 

de poluição propriamente dito, caso não exista uma carga poluidora significativa. 

Com periodicidade de três anos, a CETESB mantém uma publicação deno-

minada “Qualidade das águas subterrâneas no Estado de São Paulo”. Este do-

cumento, cuja última publicação data de 2016, apresenta os principais pontos 

de contaminação subterrânea em cada UGRHI. 

Na UGRHI 12, o monitoramento do último triênio (2012-2015) ocorreu em 

dez poços tubulares. As características desses poços são apresentadas na Qua-

dro 24: 

 

Quadro 24 - Características dos poços tubulares na UGRHI 12 

Município Ponto Aquífero 
Profundidade de 

captação (m) 

Nível Estático 

(m) 
Latitude (S) Longitude (O) 

Barretos SG0231P Serra Geral 27 a 70 * 23° 36’ 50” 48º 45’ 55” 

Barretos BA0359P Bauru 16 a 67 7 20° 32’ 51” 48º 35’ 56” 

Bebedouro BA0233P Bauru 55 a 115 32 20° 56’ 36” 48º 27’ 00” 

Colina BA0330P Bauru 43 a 47 17 20° 41’ 19” 48º 32’ 12” 

Colômbia SG0029P Serra Geral 10 a 150 2 20° 17’ 17” 48º 43’ 18” 

Jaborandi SG0331P Serra Geral 17 a 166 1 20° 40’ 25” 48º 25’ 03” 

Morro Agudo SG0075P Serra Geral 24 a 150 29 20° 37’ 27” 48º 16’ 31” 

Nuporanga SG0212P Serra Geral 16 a 100 23 20° 44’ 59” 47º 45’ 23” 

Orlândia GU0086P Guarani 206 a 375 157 20° 42’ 56” 47º 52’ 49” 

Terra Roxa SG0285P Serra Geral 16 a 100 2 20° 46’ 57” 48 º 19’ 33” 

Fonte: CETESB (2016) 

 

Os resultados detectaram desconformidades nos pontos dos municípios de 

Colina e Nuporanga, nos Aquíferos Bauru e Serra Geral, respectivamente. 

As desconformidades encontradas são sumarizadas no Quadro 25: 
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Quadro 25 - Parâmetros desconformes no monitoramento da CETESB 

Parâmetro 

Valor má-

ximo permi-

tido 

Ponto Município Amostra 
Resultado 

desconforme 

Ferro 300 µg/L 
BA0330P 

Colina 

Colina 

Colina 

abr-14 474 µg/L 

mar-15 1619 µg/L 

out-15 1043 µg/L 

SG0212P Nuporanga mar-15 598 µg/L 

Bactérias He-

terotróficas 
500 UFC/mL 

BA0330P Colina 
mar-15 > 5700 UFC/mL 

out-15 > 5700 UFC/mL 

SG0212P Nuporanga mar-15 > 5700 UFC/mL 

Coliformes 
Totais 

Ausente em 
100 mL 

BA0330P Colina 

abr-14 Presente 

set-14 Presente 

mar-15 Presente 

Fonte: Adaptado de CETESB (2016) 

 

De acordo com o documento, outros pontos da UGRHI 12 que apresentaram 

desconformidade foram SG0075P (Morro Agudo), desconforme para o Vanádio 

em 2014 e 2015, e GU0086P (Orlândia), com valores de Nitrato superiores ao 

valor de prevenção, porém inferiores ao valor máximo permitido. 

Outro documento da CETESB de interesse para a análise da qualidade das 

águas subterrâneas é o “Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São 

Paulo”, cuja última atualização, até o momento, data de Dezembro de 2015. 

De acordo com este documento, a UGRHI 12 possui 47 áreas contaminadas. 

Destas, 45 contaminações decorrem de postos de combustíveis. Das duas áreas 

restantes, uma possui como atividade principal o comércio e outra, a indústria. 

Ainda das 47 áreas contaminadas, seis estão reabilitadas para o uso decla-

rado (código AR, de acordo com a CETESB), 10 estão em processo de remedia-

ção (ACRe), 11 contamiadas sob investigação (ACI) e 20 em processo de moni-

toramento para encerramento (AME). Maior detalhamento a esse dado será dado 

na seção relativa à Poluição Ambiental. 
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3.3.7. DOMINIALIDADE 

A Lei nº 9.433/1997, Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece que 

a gestão dos recursos hídricos deve ser feita por bacias hidrográficas. A compe-

tência de gestão dos cursos d’água, no entanto, é dividida de acordo com suas 

características. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no inciso terceiro do artigo 

20, os bens da União abrangem: 

Lagos, rios e quaisquer correntes em terrenos de seu domínio ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros Países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como terrenos 

marginais e as praias fluviais. 

De acordo com o mesmo diploma legal, no inciso primeiro do artigo 26, 

incluem-se entre os bens dos Estados: 

as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depó-
sito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 

União; 

Essas definições criam um conflito na gestão das águas na UGRHI 12, que 

apresenta rios de diferentes dominialidades e, portanto, de diferentes compe-

tências de gestão. A situação da UGRHI 12 é denominada dupla dominialidade, 

pois o Rio Pardo e o Rio Grande possuem parte de seu comprimento em outro 

território, sendo caracterizados como rios federais. Ao mesmo tempo, os seus 

demais afluentes são de domínio exclusivamente estadual paulista, sendo ca-

racterizados como rios estaduais. 

Na prática, no entanto, pode-se considerar que a gestão compartilhada dos 

recursos hídricos seja menos problemática. O art. 241 da Constituição Federal, 

dado pela PEC nº 19/1998, dialoga em consonância com a Lei nº 9.433/1997 e 

as leis estaduais, estabelecendo a articulação entre a União e os Estados para o 

gerenciamento: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios discipli-
narão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação 

entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços pú-

blicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
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Conforme dito, a UGRHI 12 possui apenas o Rio Pardo e o Rio Grande como 

cursos d’água de domínio federal. A Ilustração 25 apresenta os corpos classifi-

cados de acordo com os critérios apresentados: 

 

Ilustração 25 - Corpos d'água paulistas e federais na UGRHI 12 
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3.4. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS 

O conhecimento da disponibilidade hídrica é fundamental para o planeja-

mento e gerenciamento dos recursos disponíveis em uma Bacia Hidrográfica. 

Por este motivo, esta seção do PBH propõe-se a caracterizar a disponibili-

dade de maneira quantitativa. Seus itens abrangerão o levantamento de postos 

de monitoramento na UGRHI e o cálculo das vazões existentes nos seus cursos 

d’água. 

3.4.1. POSTOS FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS 

Uma rede de monitoramento pode ser caracterizada em função de sua den-

sidade e da distribuição espacial das estações que a compõem. Uma rede efici-

ente e adequada pode permitir a determinação de diversas características hidro-

lógicas da bacia hidrográfica. 

Para o levantamento dos postos fluviométricos e pluviométricos, foram con-

sultadas os dados atualizados da ANA, que mescla diversas bases de dados, 

inclusive do DAEE. De acordo com a consulta realizada, a UGRHI 12 possui 26 

postos fluviométricos e 39 postos pluviométricos ativos (Ilustração 26): 
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Ilustração 26 - Postos fluviométricos e pluviométricos ativos na UGRHI 12 

 

A partir da consulta apresentada acima, é possível calcular a densidade das 

redes pluviométrica e fluviométrica da UGRHI e de suas respectivas sub-bacias. 

As informações são dadas no Quadro 26: 

Quadro 26 – Densidade de postos nas sub-bacias da UGRHI 12 

Sub-bacia Densidade 
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Estações fluvio. a 

cada 1.000 km² 

Estações pluvio. a 

cada 1.000 km² 

Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro (SB1) 0,00 3,65 

Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo (SB2) 1,25 3,76 

Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / Ribei-
rão das Areias (SB3) 

2,80 4,20 

Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré / Cór-
rego do Barro Preto (SB4) 

4,80 3,60 

Ribeirão das Pitangueiras (SB5) 42,91 17,16 

Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras (SB6) 8,46 8,46 

Ribeirão das Palmeiras (SB7) 2,63 9,19 

Rio Velho (SB8) 6,08 6,08 

Córrego das Pedras (SB9) 4,13 8,25 

Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / Rio das 

Perdizes / outros afluentes do Rio Grande (SB10) 
0,00 3,97 

UGRHI 12 3,58 5,36 

 

Todas as sub-bacias da UGRHI possuem área superior a 2.000 ha. De 

acordo com Righetto (1998), os valores mínimos para estações pluviométricas 

para áreas desse porte é de uma estação a cada 750 ha, o que equivale a apro-

ximadamente 133,33 estações/1.000 km². As quantidades encontradas são 

muito inferiores a essa, ressaltando a insuficiência do monitoramento por meio 

dos postos existentes. 

Por outro lado, as densidades pluviométrica e fluviométrica da UGRHI 12 

são bastante superiores à do Estado de São Paulo, de acordo com o dado do 

Relatório de Situação (Ilustração 27). 
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Ilustração 27 - Comparação da densidade de postos da UGRHI 12 com o Estado de 

São Paulo 

Fonte: ANA e DAEE 

 

O conhecimento da precipitação também é de suma importância, uma vez 

que os cálculos de disponibilidade hídrica se pautam pela abundância de chuvas 

no território. Para o conhecimento da intensidade de precipitação na UGRHI, 

foram utilizadas as isoietas publicadas pelo DAEE para o Estado de São Paulo 

(Ilustração 28): 
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Ilustração 28 - Isoietas de precipitação na UGRHI 12 

 

Nota-se a existência das isoietas de 1300, 1400, 1500 e 1600 mm. de pre-

cipitação na UGRHI 12. A intensidade de precipitação parece aumentar na região 

do perímetro da Bacia, sobretudo a leste, onde existem nascentes dos maiores 

rios contidos dentro da UGRHI. 
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3.4.2. DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA BACIA HI-

DROGRÁFICA 

Para a análise da disponibilidade hídrica além do conteúdo básico requerido 

pela Deliberação CRH nº 146/2012, foi adotada uma divisão entre os dados do 

Relatório de Situação e os calculados pela empresa consultora a partir das me-

todologias propostas pelo DAEE. Assim, a divisão norteará também as seções 

seguintes do texto. 

3.4.2.1. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

Consta, no Relatório de Situação, as seguintes vazões de referência para a 

disponibilidade hídrica na UGRHI 12 (Quadro 27): 

 

Quadro 27 - Disponibilidade hídrica dos municípios da UGRHI 12, de acordo com o 

Relatório de Situação 

Município 
Q7,10 

(m³/s) 

Q95% 

(m³/s) 

Qmédio 

(m³/s) 

Reserva explotá-

vel (m³/s) 

Altair 0,62 0,92 2,76 0,30 

Barretos 4,43 6,55 18,23 2,12 

Bebedouro 1,78 2,63 7,46 0,85 

Colina 1,05 1,55 4,42 0,50 

Colômbia 2,08 3,07 8,51 0,99 

Guaraci 1,86 2,75 7,62 0,89 

Icém 0,83 1,23 3,56 0,40 

Jaborandi 0,81 1,20 3,32 0,39 

Morro 
Agudo 

4,12 6,08 17,32 1,96 

Orlândia 0,88 1,33 3,87 0,45 

Terra Roxa 0,65 0,96 2,66 0,31 

Viradouro 0,64 0,94 2,61 0,30 

Fonte: DAEE 

 

A partir dos dados municipais apresentados, nota-se valores de disponibili-

dade mínima em Altair e Viradouro, e de disponibilidade máxima em Barretos e 

Morro Agudo. Dividindo a disponibilidade máxima pela população de cada muni-

cípio, é possível obter os valores de disponibilidade per capita (Ilustração 29). 
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Esses valores representam a relação entre a quantidade disponível de água e a 

população total. 

 

 

Ilustração 29 - Evolução da população total em relação à disponibilidade per capita 

Fonte: DAEE 

 

Evidentemente, a redução da disponibilidade per capita se explica pelo cres-

cimento populacional. De 2010 a 2015, um crescimento populacional de aproxi-

madamente 7.000 habitantes foi registrado em toda a UGRHI. 

Por este motivo, a disponibilidade per capita na UGRHI 12 apresentou um 

decréscimo de 200 m³/hab.ano desde 2010 a 2015. Ainda assim, os valores 

continuam bastante superiores em relação ao considerado ideal pela UNESCO, 

de 2.500 m³/hab.ano. Na disponibilidade subterrânea, é notado um decréscimo 

de 20 m³/hab.ano desde 2010. 

Em comparação com o restante do Estado de São Paulo, a UGRHI 12 apre-

senta uma condição ‘Rica’, destoando até mesmo de suas UGRHIs vizinhas – 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

92 

 

Turvo/Grande, Mogi-Guaçu e Pardo – que apresentam disponibilidade ligeira-

mente inferior, classificada como ‘Ideal’ (Ilustração 30). 

 

 

Ilustração 30 - Disponibilidade per capita nas UGRHI do Estado – 2014  

Observação: Classes propostas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 

  

No entanto, deve-se analisar com cautela a condição ‘Rica’ do BPG em re-

lação ao restante do Estado. Este indicador corresponde a uma média dos mu-
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nicípios contidos na UGRHI, sendo diferente da situação individualizada por mu-

nicípio. A Ilustração 31 apresenta a mesma classificação do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos aplicada discriminadamente aos municípios da UGRHI: 

 

 

Ilustração 31 – Disponibilidade por município, com as classes do PERH 
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Considerando também os municípios com parte da área contida na UGRHI, 

nota-se que a Bacia de disponibilidade ‘Rica’ compreende, além dos municípios 

de mesma classificação, nove municípios em situação ‘Ideal’ e 10 em situação 

‘Abundante’. Ainda assim, todos os municípios apresentam uma situação mini-

mamente suficiente quanto à disponibilidade hídrica. 

 

3.4.2.2. METODOLOGIA DESTE PLANO (VM ENGENHARIA) 

3.4.2.2.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

De acordo com IPT (2000), o DAEE tem desenvolvido, desde 1980, uma 

metodologia para a estimativa de disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas 

paulistas que não dispõem de dados hidrológicos obtidos diretamente do campo. 

A pesquisa é publicada pelo DAEE e sua última atualização data de 2006. 

Trata-se do estudo de Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo por 

meio de equações empíricas desenvolvidas por intermédio da correlação chuvas 

versus descargas e permite estimar as seguintes variáveis: 

• vazão média de longo período; 

• vazão mínima de duração variável de um a seis meses associada à pro-

babilidade de ocorrência; 

• curva de permanência de vazões médias mensais; 

• volume de armazenamento intra-anual necessário para atender a uma 

dada demanda, associada a um risco, até o limite de seis meses de esti-

agem; 

• vazão mínima anual média de 7 dias consecutivos com 10 anos de pe-
ríodo de retorno, Q7,10 , estimada estatisticamente a partir de amostras 

de dados observados (IPT, 2003).  

O primeiro cenário considerado refere-se às produções naturais de água. 

As condições ideais demandam uma boa disposição dos postos fluviométricos, o 

acúmulo de medições em série histórica com extensão temporal expressiva (dez 

anos ou mais) e dados consistentes e representativos do comportamento hidro-

lógico real do curso d’água ou da rede de drenagem de interesse. 

O cálculo da disponibilidade hídrica superficial natural da UGRHI 12 e suas 

sub-bacias foi conduzido com base no proposto por DAEE (2006).  

Optou-se, nesse trabalho, por não utilizar o software online disponibilizado 

pelo DAEE (denominado REGNET.EXE) em seu sítio eletrônico. Isso se deve a 
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dois motivos: primeiramente, o software não possui a função de calcular a pre-

cipitação média anual ponderada sobre as áreas para as quais se apresentam as 

vazões de referência. Em segundo lugar, o software contém a precipitação média 

anual decorrente do mapa de isoietas de precipitação de 1988 e não aquela 

decorrente do mapa mais atualizado das isoietas de precipitação de 2006 (última 

versão corrigida disponível). Dessa maneira, o nosso procedimento leva a resul-

tados mais precisos e atualizados. 

Esse mapa atualizado de isoietas de precipitação gerou uma superfície con-

tínua de precipitação média anual sobre a bacia hidrográfica. O tamanho da cé-

lula escolhido foi o arco-segundo, tendo como base o grid dos modelos digitais 

de terreno do Aster GDEM disponibilizados pelo USGS. 

O cálculo mais exato das áreas de cada elemento supracitado foi possível 

com a utilização da Projeção Cônica Conforme de Lambert, ou Projeção Policô-

nica, sobre o Sistema de Coordenadas Geográficas vigente SIRGAS 2000, para 

o meridiano central 48° 30’ W. Gr e os paralelos padrão 20° 40’ S e 24° 20’ S. 

O cálculo mais exato da precipitação média anual sobre cada elemento foi 

possível com o uso de ferramentas de geoprocessamento. 

Os dados do Manual (DAEE, 2006) permitiram definir que toda a bacia hi-

drográfica está inserida na Região Hidrológica “Y” quanto ao parâmetro C7,M e 

na Região Hidrológica “P” para os demais parâmetros. 

Os parâmetros dessas regiões hidrológicas semelhantes “P” e “Y” são mos-

trados no Quadro 28: 

Quadro 28 - Parâmetros obtidos 

Parâmetro 
Valor 

UGRHIs 09 e 12 UGRHI 04 

a -26,23 -26,23 

b 0,0278 0,0278 

XT.10 anos 0,689 0,689 

A 0,4119 0,3599 

B 0,0295 0,0312 

C7,M 0,80 0,80 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

96 

 

Com base nessa metodologia, apresenta-se no Quadro 29 a disponibilidade 

hídrica das UGRHI e de suas sub-bacias, considerando toda a área de contribui-

ção das bacias hidrográficas dos rios Pardo e Mogi-Guaçu. Como a disponibili-

dade hídrica outorgável no Estado de São Paulo se limita a 50% do Q7,10, este 

valor também foi incluído. 

 

Quadro 29 – Disponibilidade Hídrica por sub-bacias 

UGRHI / sub-bacia 

Prec. mé-

dia anual 

(mm) 

Q 95% 

média 

(m³/s) 

Q 7,10 

média 

(m³/s) 

50% Q 

7,10 média 

(m³/s) 

Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro (SB1) 1420,67 3,95 2,65 1,32 

Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo (SB2) 1469,87 4,23 2,83 1,42 

Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / Ribeirão 

das Areias (SB3) 
1368,38 3,06 2,05 1,02 

Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré / Cór-

rego do Barro Preto (SB4) 
1317,10 3,13 2,10 1,05 

Ribeirão das Pitangueiras (SB5) 1299,11 0,83 0,56 0,28 

Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras (SB6) 1299,72 1,27 0,85 0,43 

Ribeirão das Palmeiras (SB7) 1318,21 2,87 1,92 0,96 

Rio Velho (SB8) 1314,08 1,84 1,23 0,62 

Córrego das Pedras (SB9) 1305,26 0,88 0,59 0,30 

Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / Rio das 

Perdizes / outros afluentes do Rio Grande (SB10) 
1305,45 7,34 4,92 2,46 

UGRHI 12 - 29,4 19,7 9,86 

Observação: Metodologia de DAEE (2006) 

 

A sub-bacia com a maior disponibilidade hídrica é a SB4, seguida da SB3. 

As sub-bacias com as menores disponibilidades hídricas são a SB5 e a SB7. 

3.4.2.2.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

O cálculo da disponibilidade hídrica subterrânea natural aflorante (aquíferos 

livres) para a bacia hidrográfica do Rio Sapucaí Mirim/Grande e suas sub-bacias, 

foi conduzido com base na proposta de Lopes (1994). Tendo em vista a compa-

ração metodológica, outro cálculo foi realizado a partir da metodologia de Liazi 

et al. (1997).  

A proposta de Lopes considera que a disponibilidade hídrica subterrânea 

natural seja uma parcela da vazão denominada vazão básica ou de base (Q7*), 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

97 

 

igual à menor média móvel de sete dias da série histórica de uma bacia hidro-

gráfica ou grande área de estudo (DAEE, 2006). A essa parcela dá-se o nome 

de índice de utilização. Seus valores variam de 15% a 30%, conforme as 

características de cada tipo de aquífero livre. 

O índice de utilização foi escolhido com base no mapa das unidades aquí-

feras da UGRHI 12. O cálculo ponderado desse índice para cada elemento de 

interesse deste estudo foi possível com uso de ferramentas de geoprocessa-

mento. 

Utilizando-se desses índices, das áreas de ocorrência dos diferentes aquífe-

ros na UGRHI e da disponibilidade geral da Bacia, foi possível calcular as dispo-

nibilidades subterrâneas para cada uma das sub-bacias de acordo com os aquí-

feros nelas ocorrentes.  

Os índices de utilização da vazão de base propostos por Lopes (1994) são 

mostrados no Quadro 30: 

 

Quadro 30 - Índices de utilização da vazão de base 

Aquíferos Coeficiente 

Cristalino, Diabásio e Serra Geral 20% 

Itararé, Bauru e Cenozóico 25% 

Passa Dois 15% 

Botucatu 30% 

Fonte: Lopes (1994) 

 

A metodologia de Liazi et al., utilizada no Relatório de Situação, propõe que 

o cálculo da disponibilidade hídrica subterrânea seja feito por meio da diferença 

entre o Q95% e o Q7,10. 

Os resultados para a UGRHI podem ser vistos divididos em sub-bacias no 

Quadro 31. 

 

Quadro 31 – Disponibilidade Subterrânea da UGRHI e sub-bacias 

UGRHI/sub-bacias Área (km²) P (mm) 

Qdisp. hídrica 

subterrânea 
(m³/s)¹ 

Qdisp. hídrica 

subterrânea 
(m³/s)² 

Sb1 (Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro) 822,36 1420,67 1,30 0,76 
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Sb2 (Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo) 797,74 1469,87 1,39 0,81 

Sb3 (Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / 

Ribeirão das Areias) 
714,75 1368,38 1,01 0,59 

Sb4 (Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré 
/ Córrego do Barro Preto) 

833,41 1317,09 1,03 0,61 

Sb5 (Ribeirão das Pitangueiras) 233,03 1299,11 0,28 0,16 

Sb6 (Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras) 354,51 1299,71 0,42 0,25 

Sb7 (Ribeirão das Palmeiras) 761,80 1318,20 0,95 0,56 

Sb8 (Rio Velho) 493,46 1314,07 0,61 0,35 

Sb9 (Córrego das Pedras) 242,42 1305,26 0,29 0,17 

Sb10 (Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / 

Rio das Perdizes / outros afluentes do Rio 
Grande) 

2.017,02 1305,45 2,42 1,43 

UGRHI 12 7.270,55 13.417,86 9,70 5,69 

¹ Metodologia idêntica à utilizada no cálculo do Relatório de Situação (Liazi et al., 1997) 

² Metodologia proposta por Lopes (1994) 

 

 

3.4.3. DEMANDAS POR RECURSOS HÍDRICOS 

Este tópico apresenta os dados relativos às demandas provenientes dos di-

ferentes usos dos recursos hídricos na UGRHI 12. Assim como no tópico anterior, 

este item será dividido em dois: o primeiro, relativo aos dados e indicadores do 

Relatório de Situação, e o segundo, relativo aos dados calculados pela empresa 

consultora e a respectiva metodologia utilizada para o refinamento do cálculo 

por sub-bacia. 

3.4.3.1. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

Este item se dedica a apresentar os indicadores P.03-A, P.03-B, P.03-C e 

P.03-D do Relatório de Situação, que informam sobre as captações de águas 

superficiais e subterrâneas. 

A caracterização da utilização dos Recursos Hídricos será feita a partir do 

número de outorgas na UGRHI (Ilustração 32) e de sua respectiva distribuição, 

além da proporção de captações superficiais e subterrâneas (Ilustração 33). 
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Ilustração 32 - Número de outorgas a cada 1.000 km² na UGRHI 

 

 

Ilustração 33 - Proporção de captações superficiais e subterrâneas na UGRHI 

Fonte: DAEE 
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Nota-se que o crescimento das captações subterrâneas foi significativa-

mente maior do que nas captações superficiais, tanto em termos percentuais 

quanto em valores absolutos. 

Analisando os dados por município (Quadro 32), nota-se que os municípios 

com maior número de captações subterrâneas são Bebedouro, Colina e Orlândia, 

que possuem também alta proporção de captações subterrâneas em relação às 

superficiais. 

 

Quadro 32 - Dados relativos às captações superficiais e subterrâneas por município 

Município 

Número de capta-

ções superfici-

ais/1.000 km² 

Número de captações 

subterrâneas/1.000 

km² 

Proporção de 

captações su-

perficiais (%) 

Proporção de 

captações sub-

terrâneas (%) 

Altair 179,5 102,5 65,6 36,4 

Barretos 96,6 64,6 59,9 40,1 

Bebedouro 106,2 175,1 37,8 62,2 

Colina 112,3 139,5 44,6 55,4 

Colômbia 123,4 24,7 83,3 16,7 

Guaraci 21,9 20,4 51,9 48,1 

Icém 56,7 41,2 57,9 42,1 

Jaborandi 72,9 18,2 80,0 20,0 

Morro Agudo 38,8 13,8 73,8 26,2 

Orlândia 19,3 120,4 13,8 86,2 

Terra Roxa 63,7 54,6 53,8 46,2 

Viradouro 59,3 59,3 50,0 50,0 

Fonte: DAEE 

 

Em relação à vazão outorgada dessas captações (Quadro 33), os municípios 

de Colina e Orlândia apresentam valores baixos, indicando que o alto número de 

outorgas representa pequenas captações pontuais. 

Por outro lado, Bebedouro e Barretos possuem os maiores valores de cap-

tação subterrânea da UGRHI. Considerando que Barretos possui um número re-

lativamente baixo de captações subterrâneas (64,60 captações/1.000 km²), a 

alta vazão outorgada acarreta uma a maior vazão por captação média da UGRHI. 

Quadro 33 - Vazão outorgada para captações superficiais e subterrâneas 

Município 

Vazão outorgada 

para captações su-

perficiais (m³/s) 

Vazão outorgada para 

captações subterrâ-

neas (m³/s) 

Altair 0,73 0,02 

Barretos 2,31 0,60 
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Bebedouro 1,43 0,68 

Colina 0,75 0,17 

Colômbia 3,44 0,26 

Guaraci 0,15 0,05 

Icém 0,06 0,01 

Jaborandi 0,59 0,02 

Morro Agudo 1,84 0,06 

Orlândia 0,28 0,06 

Terra Roxa 0,08 0,06 

Viradouro 0,15 0,06 

Fonte: DAEE 

 

3.4.3.1.1. USOS CONSUNTIVOS 

Os usos consuntivos da água são aqueles que apresentam déficit entre a 

derivação e o lançamento ao corpo d’água. As demandas consuntivas envolvem 

as captações para os seguintes usos: industrial, irrigação e outros usos rurais, 

mineração, abastecimento de água, saneamento urbano e uso comercial. 

A demanda para usos consuntivos na UGRHI 12 é apresentada na Ilustração 

34: 

 

Ilustração 34 - Demandas consuntivas 

Fonte: DAEE 
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A demanda total da UGRHI apresentou uma diminuição até 2014, tendo 

apresentado um grande crescimento em 2015. No entanto, a demanda subter-

rânea tem apresentado constante crescimento desde 2010. 

Chama atenção o fato de a UGRHI possuir uma demanda total bastante 

elevada em relação às UGRHIs de população semelhante (Quadro 34). 

 

Quadro 34 - Demanda total de UGRHIs com população total semelhante 

UGRHI 
Demanda total 

(m³/s) 

População total 

(hab.) 

18 - São José dos Dourados 3,33 227.016 

03 - Litoral Norte 3,79 304.785 

12 - Baixo Pardo/Grande 16,65 341.003 

11 - Ribeira de Iguape/Litoral 

Sul 
3,84 367.460 

20 - Aguapeí 4,60 369.412 

21 - Peixe 4,19 457.138 

22 - Pontal do Paranapanema 3,18 490.017 

Fonte: DAEE 

 

Essa grande diferença das demandas totais ocorre devido ao elevado con-

sumo rural existente na UGRHI 12. Os 16,65 m³/s de demanda total se dividem 

entre 1,73 m³/s de demanda urbana, 1,73 m³/s de demanda industrial, 0,24 

m³/s de demanda para outros usos de água, e, por fim, 12,95 m³/s para os usos 

rurais. 

A visualização do predomínio da demanda rural sob as demais é dada na 

Ilustração 35. É possível verificar que em 2015, o rural chegou a 77,78% de 

toda a demanda da UGRHI, tendo o percentual crescido mesmo com o decrés-

cimo da demanda total, em valores absolutos. Uma possível explicação para 

tamanha demanda rural na UGRHI é a grande cobrança dos órgãos de fomento 

da agricultura pela produção, o que leva os proprietários rurais a consumirem 

bastante água para irrigação e utilizarem defensivos agrícolas em maior quanti-

dade. 
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Ilustração 35 - Distribuição das demandas entre os usos 

Fonte: DAEE 

Por município, os dados indicam os municípios de Colômbia, Barretos, Morro 

Agudo e Bebedouro como os maiores consumidores de água para o meio rural 

(Quadro 35). Este dado, no entanto, não parece apresentar correlação com a 

produção dos principais produtos agrícolas da UGRHI (Quadro 13), indicando um 

possível mal aproveitamento dos recursos pela agropecuária. 

 

Quadro 35 - Demanda rural nos municípios da UGRHI 

Município Demanda rural de água (m³/s) 

Altair 0,735 

Barretos 2,176 

Bebedouro 1,335 

Colina 0,369 

Colômbia 3,453 

Guaraci 0,191 

Icém 0,030 

Jaborandi 0,471 

Morro Agudo 1,269 

Orlândia 0,046 

Terra Roxa 0,104 
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Viradouro 0,157 

 

Retornando a análise ao uso urbano, a Ilustração 36 apresenta a relação 

entre a demanda outorgada e a demanda estimada para o abastecimento urbano 

na UGRHI: 

 

Ilustração 36 - Relação entre demanda outorgada e demanda estimada para 

abastecimento urbano 

Fonte: DAEE 

 

Pode-se considerar que a regularização das captações de água e das outor-

gas emitidas teve um leve efeito de 2010 a 2013, uma vez que o percentual 

observado apresentou redução de quase 10%. No entanto, em 2014 e, mais 

acentuadamente, em 2015, a demanda estimada voltou a subir, enquanto a 

demanda outorgada não aumentou. 

O valor ideal da relação entre demanda outorgada e demanda estimada 

para abastecimento público é de 100%. Este valor indicaria uma situação em 

que toda a demanda para abastecimento público se encontra outorgada. O mu-

nicípio da UGRHI que chega mais próximo do valor ideal é Jaborandi, com o valor 

de 109,1%. Neste caso, Jaborandi possui demanda outorgada maior do que a 
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demanda estimada, indicando que a demanda urbana é excessiva. Os municípios 

com valores mais extremos quanto a esse indicador são Morro Agudo, com um 

baixíssimo percentual de apenas 4,4% e Colômbia, com 450,8%. Nesses casos, 

é mais provável que haja desconformidades nas outorgas emitidas. 

3.4.3.1.1. USOS NÃO CONSUNTIVOS 

Os usos não consuntivos, ao contrário dos apresentados acima, não execu-

tam o consumo dos recursos hídricos, minimizando a perda entre sua derivação 

e seu posterior lançamento nos corpos d’água. A geração hidrelétrica, a nave-

gação, a pesca e a recreação são exemplos dessa classe de usos. 

No entanto, embora não representem perda na quantidade das águas, a 

forma de utilização pode demandar a regularização de vazões e, consequente-

mente, afetar a qualidade das águas e da região no entorno. 

Este item do Diagnóstico se propõe a apresentar os indicadores de demanda 

dos usos não consuntivos da UGRHI 12. Inicialmente, a Ilustração 37 apresenta 

a evolução do número de outorgas para outras interferências nos cursos d’água. 

 

 

Ilustração 37 - Número de outorgas para outras interferências na UGRHI 12 

Fonte: DAEE 

 

O número de outorgas para outras interferências tem se mostrado cres-

cente desde 2010 na UGRHI 12. Ainda assim, a UGRHI apresentou em 2015 um 
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número significativamente mais baixo do que suas UGRHIs vizinhas, como é o 

caso da UGRHI 08 (203 outorgas) da UGRHI 04 (401 outorgas), da UGRHI 09 

(1015 outorgas) e da UGRHI 15 (893 outorgas). O município da UGRHI 12 com 

maior número de outorgas para outras interferências é Barretos, com 63 

(42,85% do total da UGRHI). 

3.4.1. EMPRESA CONSULTORA  

De acordo com DAEE (1996), as classes de uso consuntivo são definidas 

como: 

a) Industrial: uso em empreendimentos industriais, nos seus sistemas de 

processo, refrigeração, sanitário, combate a incêndio, além de outros; 

b) Urbano: água que se destina predominantemente ao consumo humano 

em núcleos urbanos, tais como cidades, bairros, distritos, vilas, loteamen-
tos, condomínios, comunidades, dentre outros; 

c) Irrigação: água utilizada em irrigação das mais distintas culturas agrí-

colas; 

d) Rural: uso da água em atividades na zona rural, tais como aquicultura, 
pecuária, dentre outros, excetuando-se o uso na irrigação que possui clas-

sificação específica, conforme citado anteriormente; 

e) Mineração: diz respeito a toda a água utilizada nos processos de mine-

ração, incluindo lavra de areia; 

f) Comércio e Serviços: utilização da água em empreendimentos comer-

ciais e prestadores de serviços, seja nas suas atividades propriamente 

ditas, ou com fins sanitários (shopping centers, postos de serviços, hotéis, 

clubes, hospitais, etc.); e 

g) Outros: utilização da água em atividades que não se enquadram em 

nenhuma das anteriores ou, senão, quando a fonte de informação ou de 

registro do uso da água não especifica claramente em qual a categoria se 

enquadra um determinado usuário (DAEE, 1996). 

A equipe técnica solicitou ao DAEE, em julho de 2016, todos os dados de 

outorga existentes na UGRHI 12. Estes dados, por serem de data diferente dos 

utilizados no Relatório de Situação, apresentam diferenças quanto aos valores 

outorgados. 

O primeiro passo para o cálculo das demandas consistiu na análise de con-

sistência espacial dos dados de outorgas do DAEE. Muitos dos registros da base 

de dados possuíam os seguintes erros: 

• Inversão de dígitos nas coordenadas; 

• Inversão do fuso das coordenadas; 

• Outorgas fora dos municípios declarados; 
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• Número incorreto da UGRHI declarada; entre outros. 

Esses erros foram corrigidos manualmente em softwares de geoprocessa-

mento antes da execução de cálculos a partir da base de dados. 

Uma vez que a Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) possui uma me-

todologia definida para o cálculo das demandas a partir dos dados de outorga, 

três cenários de análise foram definidos: CRHi, CRHi instantâneo e Máximo. Suas 

descrições são dadas a seguir. 

3.4.1.1. CENÁRIO CRHI 

O cenário denominado CRHi segue as diretrizes metodológicas do docu-

mento “Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo”, 

publicado em Setembro de 2014. 

A metodologia de obtenção do parâmetro para os rios de domínio estadual 

foi reproduzida integralmente a partir do documento citado. Por este motivo, é 

apresentada a seguir: 
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Ilustração 38 - Metodologia utilizada para obtenção das outorgas estaduais no 

cenário CRHi 

Fonte: Documento “Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo” 

 

Para as vazões de Rios da União, o documento citado também apresenta 

recomendações: 
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Ilustração 39 - Metodologia utilizada para o cálculo das vazões em rios da União 

Fonte: Documento “Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo” 

 

O cálculo das vazões em rios federais seguiu quase que integralmente essas 

recomendações. A única exceção feita foi no campo “Situação”, que já não 

consta mais na base de dados de outorgas da ANA. Em substituição à remoção 

das outorgas inativas por meio deste campo,  foram removidas todas as outor-

gas vencidas. 

3.4.1.2. CENÁRIO CRHI INSTANTÂNEO 

O cenário CRHi instantâneo segue a mesma metodologia utilizada no cená-

rio CRHi, com  diferença apenas na vazão utilizada. Enquanto o cenário CRHi 

utiliza a vazão média das outorgas, o cenário CRHi Instantâneo utiliza a sua 

vazão máxima. 

Como o banco de outorgas do DAEE não apresenta uma coluna discrimi-

nando em quais meses as outorgas sazonais fazem suas captações, este cenário 

visa representar uma situação instantânea em que todas as outorgas captam e 

lançam simultaneamente. 
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3.4.1.3. CENÁRIO MÁXIMO 

O cenário máximo proposto é diferente dos cenários já apresentados. Sua 

justificativa representa a situação de um futuro próximo, em que os usos atual-

mente irregulares se regularizarão e passarão a captar água na UGRHI. Esse 

cenário também utiliza a vazão máxima, representando uma hipotética situação 

em que todos os usuários de águas captam e lançam a vazão outorgada ao 

mesmo tempo. 

Para as outorgas estaduais, este cenário desconsidera a proposta metodo-

lógica do CRHi e remove exclusivamente as outorgas revogadas e indeferidas. 

Para as outorgas federais, também remove exclusivamente as outorgas re-

vogadas. Em relação as vencidas, são removidas as já renovadas, para evitar 

entradas duplas na base, e são mantidas as não renovadas. 

O Quadro 36 apresenta as diferenças metodológicas entre os cenários de 

análise: 

 

Quadro 36 - Diferenças metodológicas entre os cenários 

Cená-

rio: 
CRHi CRHi instantâneo Máximo 

Filtros 

utili-
zados 

(ou-

tor-

gas 
esta-

duais) 

No campo “Situação Admi-

nistrativa”, mantém apenas 

Portaria e Licença de Ope-

ração 

 
No campo “CodxUSO”, se-

leciona apenas CA (capta-

ção superficial) e PO (cap-

tação subterrânea) 

No campo “Situa-
ção Administra-

tiva”, mantém 

apenas Portaria e 

Licença de Ope-
ração 

 

No campo “Co-

dxUSO”, seleci-
ona apenas CA 

(captação super-

ficial) e PO (cap-

tação subterrâ-

nea) 

No campo “Situação Administra-

tiva”, mantém: Ag. Vigil. Sanitar, 

Ag. Licenca Oper., Aguard Docu-

mento, Aguard Interessad, Cadas-
trado DAEE, Em análise bacia, 

Impl. Autorizada, L.O./AG. CE-

TESB, Lic. Perfuracao, Lic. Perf. e 

Impl., Licenca Operacao, Portaria, 

Serv. Autorizado 
 

No campo “CodxUSO”, seleciona: 

CA (captação superficial), CO 

(captação em nascente) e PO 
(captação subterrânea) 

 

Foram removidas as outorgas no 

Rio Grande 

Filtros 

utili-
zados 

(ou-

tor-

gas 

fede-
rais) 

No campo “Categoria”, re-

moção dos valores Suspen-

são, Indeferido e Revoga-
ção 

 

No campo “Cate-
goria”, remoção 

dos valores Sus-

pensão, Indefe-

rido e Revogação 

 

No campo “Categoria”, remoção 

apenas de Suspensão 

 

No campo “Tipo_Interferência”, re-
moção dos valores usos não con-

suntivos e lançamentos 
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Cená-

rio: 
CRHi CRHi instantâneo Máximo 

No campo “Tipo_Interfe-

rência”, remoção dos valo-

res usos não consuntivos e 
lançamentos 

 

Remoção das outorgas 

vencidas 

No campo 

“Tipo_Interferên-

cia”, remoção 
dos valores usos 

não consuntivos 

e lançamentos 

 
Remoção das ou-

torgas vencidas 

Remoção das outorgas vencidas 

renovadas. 

 
Foram removidas as outorgas no 

Rio Grande  

Vazão 

utili-

zada 

Vazão média, calculada 

pelo produto da quantidade 

de água outorgada pelo nú-

mero de dias de utilização 
por mês e pelo número de 

meses de utilização por 

ano, e dividido por 

31536000. 

Vazão instantâ-
nea, máxima. 

Vazão instantânea, máxima. 

 

3.4.1.1. VALORES OBTIDOS 

Os resultados da demanda superficial obtidos são mostrados no Quadro 37. 

 

Quadro 37 - Demandas obtidas nos diferentes cenários de análise, consideradas as 

outorgas estaduais e federais 

Demanda (m³/s) 

Cenário CRHi Cenário CRHi Instantâneo Cenário Máximo 

Sup. Subt. Total Sup. Subt. Total Sup. Subt. Total 

Ribeirão do Rosário / Córrego 
do Cruzeiro (SB1) 

1,59 0,04 1,63 1,97 0,05 2,02 2,02 0,06 2,08 

Ribeirão Indaiá / Ribeirão do 
Agudo (SB2) 

1,19 0,13 1,32 1,75 0,20 1,95 1,75 0,64 2,38 

Córrego da Sucuri / Ribeirão 
do Banharão / Ribeirão das 

Areias (SB3) 

0,65 0,17 0,82 0,98 0,27 1,25 1,10 0,29 1,39 

Córrego da Água Limpa / Cór-

rego do Jacaré / Córrego do 

Barro Preto (SB4) 

3,17 0,32 3,49 4,39 0,46 4,85 4,39 0,56 4,95 

Ribeirão das Pitangueiras 

(SB5) 
0,69 0,06 0,75 0,86 0,11 0,98 0,87 0,18 1,04 

Ribeirão do Turvo / Córrego 

das Pedras (SB6) 
1,12 0,08 1,20 1,45 0,11 1,56 1,46 0,13 1,59 

Ribeirão das Palmeiras (SB7) 1,47 0,65 2,12 2,02 0,98 2,99 2,13 1,30 3,43 

Rio Velho (SB8) 1,69 0,53 2,22 3,15 0,66 3,80 3,15 1,22 4,37 

Córrego das Pedras (SB9) 0,56 0,28 0,84 1,14 0,47 1,63 1,53 1,17 2,70 

Ribeirão Santana / Ribeirão 

das Anhumas / Rio das Perdi-

zes / outros afluentes do Rio 
Grande (SB10) 

9,01 0,18 9,20 19,55 0,28 19,83 19,93 0,63 20,56 
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UGRHI 12 21,14 2,44 23,59 37,26 3,59 40,86 38,33 6,18 44,49 

 

Para as demandas subterrâneas, o cálculo também foi feito a partir dos 

cenários CRHi, CRHi instantâneo e Máximo definidos. Os resultados são apre-

sentados no Quadro 38: 

 

Quadro 38 – Demandas subterrâneas 

UGRHI/sub-bacias 

Demanda sub-

terrânea (CRHi) 

(m³/s) 

Demanda 

subterrânea 
(CRHi inst.) 

(m³/s) 

Demanda subter-

rânea (Máximo) 

(m³/s) 

Sb1 (Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro) 0,04 0,05 0,06 

Sb2 (Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo) 0,13 0,20 0,64 

Sb3 (Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / 

Ribeirão das Areias) 
0,17 0,27 0,29 

Sb4 (Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré / 

Córrego do Barro Preto) 
0,32 0,46 0,56 

Sb5 (Ribeirão das Pitangueiras) 0,06 0,11 0,18 

Sb6 (Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras) 0,08 0,11 0,13 

Sb7 (Ribeirão das Palmeiras) 0,65 0,98 1,30 

Sb8 (Rio Velho) 0,53 0,66 1,22 

Sb9 (Córrego das Pedras) 0,28 0,49 1,17 

Sb10 (Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / 

Rio das Perdizes / outros afluentes do Rio Grande) 
0,18 0,28 0,63 

UGRHI 12 2,45 3,61 6,16 

¹ Metodologia idêntica à utilizada no cálculo do Relatório de Situação (Liazi et al., 1997) 

² Metodologia proposta por Lopes (1994) 

 

 

3.5. BALANÇO HÍDRICO 

3.5.1. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

O Relatório de Situação apresenta alguns indicadores relativos ao balanço 

hídrico e a situação da UGRHI e dos municípios em relação à quantidade rema-

nescente de água. 

Os indicadores apresentados são a demanda total (superficial e subterrâ-

nea) em relação ao Q95% (Ilustração 40) e ao Qmédio (Ilustração 41), e a demanda 

superficial em relação ao Q7,10 (Ilustração 42). Essas três vazões de referência 

são as mais comumente utilizadas para a gestão de recursos hídricos. 
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Ilustração 40 - Demanda total em relação ao Q95% 

Fonte: DAEE 

 

 

Ilustração 41 - Demanda total em relação ao Qmédio 

Fonte: DAEE 

 

O primeiro comentário a respeito da demanda total quando compara às 

vazões de referência é a grande diferença do valor obtido entre o Q95%, de 31 

m³/s, e o Qmédio, de 87 m³/s. Como um objetivo do planejamento é evitar a 
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situação de escassez de água, será considerada na análise a vazão mais restri-

tiva (Q95%). 

Nota-se que os valores da UGRHI 12, embora tenham apresentado um leve 

declínio desde 2010 até 2014, ainda são muito altos em 2015. No contexto das 

demais UGRHIs, nota-se que o BPG apresenta o segundo maior percentual de 

demanda total x Q95% no ano de 2015, ficando atrás apenas da UGRHI 06 

(205,8%). Ressalta-se que, no mesmo ano, o valor de 54% encontrado na 

UGRHI 12 é praticamente o dobro da média estadual de 23,9%. 

Dada essa situação, foi feita uma verificação dos municípios com maiores 

valores de demanda total. Os dados foram levantados no Relatório de Situação 

e são apresentados no Quadro 39: 

 

Quadro 39 - Relação entre a demanda total e o Q95% nos municípios da UGRHI 

Município 
Demanda total em 
relação ao Q95% 

Altair 81,8 

Barretos 44,4 

Bebedouro 80,2 

Colina 58,8 

Colômbia 120,4 

Guaraci 7,3 

Icém 5,4 

Jaborandi 50,4 

Morro Agudo 31,2 

Orlândia 25,6 

Terra Roxa 14,7 

Viradouro 22,8 

Fonte: DAEE 

 

Percebe-se que três municípios apresentam valores excessivamente altos 

para o indicador: Colômbia, com 120,4%, Altair, com 81,8%, e Bebedouro, com 

80,2%. 

Em relação ao Q7,10, os dados são apresentados na Ilustração 42: 
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Ilustração 42 - Demanda superficial em relação ao Q7,10 

Fonte: DAEE 

 

De acordo com o Relatório de Situação a UGRHI 12 também possui alto 

valor de utilização do Q7,10 em relação ao restante do estado. Embora o percen-

tual tenha decrescido de 2010 a 2014, voltou a subir para 69%. Este valor é o 

quarto maior percentual no ano de 2015, ficando à frente apenas da UGRHI 06 

(296,5%) e da UGRHI 05 (71,5%). 

A análise dos dados no âmbito municipal (Quadro 40) mostra novamente 

os mesmos três municípios como principais consumidores da UGRHI: Colômbia 

(165,19%), Altair (118,22%) e Bebedouro (80,45%). 

 

Quadro 40 - Relação entre a demanda superficial e o Q7,10 nos municípios da UGRHI 

Município 
Demanda superfi-
cial em relação ao 

Q7,10 

Altair 118,22 

Barretos 52,14 

Bebedouro 80,45 

Colina 70,97 

Colômbia 165,19 

Guaraci 8,29 

Icém 7,13 

Jaborandi 72,33 

Morro Agudo 44,73 

Orlândia 31,63 
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Terra Roxa 12,80 

Viradouro 23,52 

Fonte: DAEE 

 

3.5.2. EMPRESA CONSULTORA  

3.5.2.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

A partir dos dados apresentados, foi elaborado o balanço hídrico superficial 

para as sub-bacias da UGRHI 12 para cada um dos cenários de planejamento. 

O cálculo foi feito a partir da seguinte fórmula: 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 

O resultado foi calculado em relação ao Q7,10 e é mostrado no Quadro 41: 

 

Quadro 41 – Balanço hídrico superficial 

Balanço em m³/s 

Cenário CRHi Cenário CRHi instantâneo Cenário máximo 

Bal. Superficial Bal. Superficial Bal. Superficial 

Ribeirão do Rosário / Córrego do 

Cruzeiro (SB1) 
1,06 0,68 0,63 

Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo 
(SB2) 

1,64 1,08 1,08 

Córrego da Sucuri / Ribeirão do Ba-
nharão / Ribeirão das Areias (SB3) 

1,40 1,07 0,95 

Córrego da Água Limpa / Córrego do 
Jacaré / Córrego do Barro Preto 

(SB4) 

-1,07 -2,29 -2,29 

Ribeirão das Pitangueiras (SB5) -0,13 -0,30 -0,31 

Ribeirão do Turvo / Córrego das Pe-
dras (SB6) 

-0,27 -0,60 -0,61 

Ribeirão das Palmeiras (SB7) 0,45 -0,10 -0,21 

Rio Velho (SB8) -0,46 -1,92 -1,92 

Córrego das Pedras (SB9) 0,03 -0,55 -0,94 

Ribeirão Santana / Ribeirão das 

Anhumas / Rio das Perdizes / outros 

afluentes do Rio Grande (SB10) 

-4,09 -14,63 -15,01 

Total (UGRHI) -1,44 -17,56 -18,63 

 

Apesar dos resultados indicarem um forte valor negativo em muitos casos, 

isso não significa que todos os cursos d’água da sub-bacia estão comprometidos. 

Tal interpretação seria correta em uma situação em que todas as sub-bacias 
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correspondessem a bacias hidrográficas com apenas um exutório. Este caso 

acontece, por exemplo, na UGRHI 05. No entanto, conforme apresentado na 

Ilustração 2, muitas das sub-bacias da UGRHI 12 não apresentam tal 

conformação. É o caso, inclusive, da sub-bacia 10, que apresenta o menor valor 

quanto à disponibilidade hídrica. 

Esta situação reforça a necessidade da adoção de uma unidade de análise 

adequada para a verificação da disponibilidade hídrica na UGRHI 12. Para este 

caso, os cálculos serão ainda refeitos utilizando como nível de análise o próprio 

curso d’água. Em outras palavras, os cálculos serão feitos para cada curso 

d’água, possibilitando a identificação dos trechos em que a vazão está 

comprometida e não pode ser outorgada. 

3.5.2.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Como o cálculo da disponibilidade subterrânea foi feito de duas maneiras 

diferentes, os resultados foram divididos em dois quadros. O Quadro 42 apre-

senta a situação do balanço hídrico a partir da metodologia de Liazi et al. (1997), 

enquanto o Quadro 43 apresenta o balanço hídrico a partir da metodologia de 

Lopes (1994). 

 

Quadro 42 – Balanço hídrico subterrâneo (LIAZI et al., 1997) 

UGRHI/sub-bacias 
Balanço subter-

râneo (CRHi) 

(m³/s) 

Balanço sub-
terrâneo 

(CRHi inst.) 
(m³/s) 

Balanço subterrâ-
neo (Máximo) 

(m³/s) 

Sb1 (Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro) 1,26 1,25 1,24 

Sb2 (Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo) 1,26 1,19 0,75 

Sb3 (Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / 
Ribeirão das Areias) 

0,84 0,74 0,72 

Sb4 (Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré / 

Córrego do Barro Preto) 
0,71 0,57 0,47 

Sb5 (Ribeirão das Pitangueiras) 0,22 0,17 0,10 

Sb6 (Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras) 0,34 0,31 0,29 

Sb7 (Ribeirão das Palmeiras) 0,30 -0,03 -0,35 

Sb8 (Rio Velho) 0,08 -0,05 -0,61 

Sb9 (Córrego das Pedras) 0,01 -0,20 -0,88 

Sb10 (Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / 
Rio das Perdizes / outros afluentes do Rio Grande) 

2,24 2,14 1,79 

UGRHI 12 7,26 6,09 3,52 
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Quadro 43 – Balanço hídrico subterrâneo (LOPES, 1994) 

UGRHI/sub-bacias 

Balanço subter-

râneo (CRHi) 

(m³/s) 

Balanço sub-

terrâneo 
(CRHi inst.) 

(m³/s) 

Balanço subterrâ-

neo (Máximo) 

(m³/s) 

Sb1 (Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro) 0,72 0,71 0,70 

Sb2 (Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo) 0,68 0,61 0,17 

Sb3 (Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / 

Ribeirão das Areias) 
0,42 0,32 0,30 

Sb4 (Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré / 

Córrego do Barro Preto) 
0,29 0,15 0,05 

Sb5 (Ribeirão das Pitangueiras) 0,10 0,05 -0,02 

Sb6 (Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras) 0,17 0,14 0,12 

Sb7 (Ribeirão das Palmeiras) -0,09 -0,42 -0,74 

Sb8 (Rio Velho) -0,18 -0,31 -0,87 

Sb9 (Córrego das Pedras) -0,11 -0,32 -1,00 

Sb10 (Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / 

Rio das Perdizes / outros afluentes do Rio Grande) 
1,25 1,15 0,80 

UGRHI 12 3,25 2,05 -0,49 

 

3.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

3.6.1. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

De acordo com a CETESB, a UGRHI 12 possui classificação “em industriali-

zação”. Assim como outras UGRHIs de classificação semelhante, a crescente ur-

banização e a industrialização decorrentes do crescimento socioeconômico têm 

acarretado maior comprometimento da qualidade das águas dos rios e dos re-

servatórios. A baixa qualidade da água também está associada à complexidade 

dos poluentes lançados e à deficiência do sistema de coleta e tratamento de 

esgotos (CETESB, 2015a). 

Essas consequências ocorrem porque a poluição das águas é originada por 

diferentes fontes, como é o caso dos efluentes domésticos, agrícolas e industri-

ais. Cada uma dessas fontes possui características próprias em relação aos po-

luentes que transportam. A título de comparação, os esgotos domésticos tendem 

a ser majoritariamente compostos por contaminantes orgânicos, nutrientes e 

bactérias, enquanto os efluentes industriais costumam possuir composição alta-

mente variável em função das matérias-primas e processos utilizados. 

No Estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Am-

biental – CETESB, criada pela Lei Estadual n° 118/73, é a agência com atribui-

ções de manter um sistema de informação e divulgar dados de interesse da 
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engenharia sanitária e da poluição das águas, visando ao aperfeiçoamento de 

métodos e processos em estudos e projetos. 

Nos últimos anos, as análises da CETESB têm sido feitas bimestralmente e 

têm abrangido 33 parâmetros físicos, químicos e biológicos relacionados à qua-

lidade das águas. A UGRHI 12 possui apenas quatro pontos de monitoramento 

das águas superficiais, sendo, em conjunto com a UGRHI 01, a UGRHI com o 

menor número de pontos. As informações dos pontos são mostrados no Quadro 

44: 

 

Quadro 44 - Pontos de análise da CETESB 

Descrição 
Código CE-

TESB 
Projeto 

Ponto 

ANA 
Local de amostragem Município Latitude Longitude 

Ribeirão das 

Palmeiras 
PALM03800 R.B. Integrado 

Ponte sobre a Estrada 

Mun. Jaborandi-Terra 

Roxa, nas proximidades 
da antiga usina hidroelé-

trica 

JABORANDI 20 44 40 48 24 42 

Rio Pardo – 

UGRHIs 4 e 12 

PARD02750 R.B. Integrado 
Ponte na SP-373, que 
liga Jaborandi a Morro 

gudo, altura do km 126 

JABORANDI 20 36 56 48 20 06 

PARD02800 R.B. Integrado 

Ponte na variante da ro-

dovia SP-425, no trecho 
que liga Guaíra a Barre-

tos 

GUAIRA 20 27 01 48 27 15 

Ribeirão das 

Pitangueiras 
PITA04800 R.B. Integrado 

A jusante da Fazenda do 

Buracão 
BARRETOS 20 33 39 48 27 27 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

A localização desses pontos no mapa da UGRHI é dada na Ilustração 43: 
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Ilustração 43 - Pontos de análise da CETESB nos rios da UGRHI 

Fonte: Adaptado de CETESB (2015) 

 

Conforme apresentado, chama atenção o baixo número de postos de amos-

tragem. Nota-se, no Quadro 45, que UGRHIs de mesma aptidão e com tamanho 

semelhante chegam a possuir 6 postos (UGRHI 04 – Pardo, com 8.992,80 km²), 
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ou até 14 postos (UGRHI 08 – Sapucaí-Mirim/Grande, com 9.125,13 km²) na 

rede básica. 

 

Quadro 45 - Número de postos de amostragem da rede básica 

UGRHI Área (km²) 

Postos de 

amostragem 

(Rede Básica) 

01 – Mantiqueira 674,59 4 

02 – Paraíba do Sul 14.444,02 27 

03 – Litoral Norte 1.947,81 31 

04 – Pardo 8.992,80 6 

05 – Piracicaba/Capivari/Jun-

diaí 
14.177,76 87 

06 – Alto Tietê 5.867,63 70 

07 – Baixada Santista 2.818,37 16 

08 – Sapucaí-Mirim/Grande 9.125,13 14 

09 – Mogi-Guaçu 15.003,88 36 

10 – Tietê/Sorocaba 11.828,97 25 

11 – Ribeira do Iguape/Litoral 
Sul 

17.067,93 13 

12 – Baixo Pardo/Grande 7.238,80 4 

13 – Tietê/Jacaré 11.778,73 12 

14 – Alto Paranapanema 22.688,75 9 

15 – Turvo/Grande 15.925,20 18 

16 – Tietê/Batalha 13.148,90 7 

17 – Médio Paranapanema 16.748,61 7 

18 – São José dos Dourados 6.783,39 6 

19 – Baixo Tietê 15.588,32 11 

20 – Aguapeí 13.196,29 10 

21 – Peixe 10.768,88 5 

22 – Pontal do Paranapanema 12.394,55 7 

Legenda: 

UGRHI conservação 

UGRHI em industrialização 

UGRHI industrial 

UGRHI agropecuária 

Fonte: CETESB (2015a) 
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A partir destes pontos, é feito o monitoramento das variáveis que compõem 

o cálculo dos indicadores de qualidade das águas. O Quadro 46 mostra tais ín-

dices com a respectiva descrição. As seções seguintes se dedicam a detalhar a 

situação da UGRHI em relação a cada um desses índices. 

 

Quadro 46 - Índices de qualidade obtidos a partir dos pontos da Rede de 

Monitoramento 

 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

3.6.1.1. ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA) 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi desenvolvido pela CETESB após 

um estudo da década de 1970 realizado pela National Sanitation Foundation dos 

Estados Unidos. 

O cálculo do IQA é feito a partir de nove variáveis: 

• Coliformes fecais 

• pH 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
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• Nitrogênio Total 

• Fósforo Total 

• Temperatura 

• Turbidez 

• Resíduo Total 

• Oxigênio Dissolvido (OD) 

A fórmula que representa o cálculo do índice é: 

𝐼𝑄𝐴 =  ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

9

𝑖=1

 

Em que cada variável é representada pelo termo 𝑞𝑖, e seus relativos pesos, 

atribuídos pela própria CETESB, são representados pelo termo 𝑤𝑖. Após o cál-

culo, classificação do IQA é feita conforme o Quadro 47: 

 

Quadro 47 - Classificação do IQA 

Categoria Ponderação 

ÓTIMA 79 < IQA ≤ 100 

BOA 51 < IQA ≤ 79 

REGULAR 36 < IQA ≤ 51 

RUIM 19 < IQA ≤ 36 

PÉSSIMA IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

Para a caracterização da UGRHI 12 em relação ao IQA, foram levantados 

os dados do monitoramento desde 2008 (Quadro 48), com detalhamento bimes-

tral do ano de 2015 (Quadro 49): 

 

Quadro 48 - IQA médio por ano e por ponto, desde 2008 

Ponto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PALM03800 - - 65 68 67 61 60 57 

PITA04800 - - 37 41 39 43 30 26 

PARD02750 - 64 67 69 66 70 79 73 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

124 

 

PARD02800 66 63 67 70 69 71 76 72 

Fonte: CETESB (2015) 

 

Quadro 49 – Detalhamento bimestral ao IQA nos anos de 2014 e 2015 

IQA, 2014 

Ponto Feve-

reiro 

Abril Junho Agosto Outu-

bro 

Dezem-

bro 

PALM03800 66 66 57 63 55 56 

PITA04800 41 30 41 18 24 29 

PARD02750 76 73 79 79 81 84 

PARD02800 81 75 76 80 85 61 

IQA, 2015 

PALM03800 - 50 54 64 63 55 

PITA04800 - 23 37 26 17 25 

PARD02750 - 73 72 78 78 65 

PARD02800 66 74 74 79 76 63 

Fonte: CETESB (2015) 

 

Verifica-se que os pontos PARD02750 e PARD02800 têm apresentado valo-

res constantemente bons ao longo dos últimos anos, o que acarreta as maiores 

médias dentre os quatro pontos da UGRHI. Ao contrário das variações anuais 

observadas para os outros pontos da UGRHI, o PARD02750 e o PARD02800 

apresentaram picos de qualidade da água ao longo do ano de 2014, atingindo a 

classificação ótima. 

O ponto PALM03800, embora apresente valores médios classificados como 

bons, apresentou uma situação regular em abril de 2015, indicando uma possível 

sazonalidade na qualidade das águas. Tal situação é percebida também pela 

ligeira queda do IQA nos meses de Junho e Dezembro de 2014 e 2015. 

Por fim, o ponto PITA04800 apresenta média classificada como regular. No 

entanto, os dados bimestrais indicam que a qualidade da água neste ponto é 

ruim na maioria do ano, sobretudo nos períodos relativos aos meses Abril, 

Agosto, Outubro e Dezembro. Um fato relevante que eventualmente explicar a 

situação da qualidade das águas nesse ponto é a proximidade do Rio Pitanguei-

ras com a área urbana do município de Barretos, o mais populoso da UGRHI 12. 
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3.6.1.1. ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS PARA FINS DE ABAS-

TECIMENTO PÚBLICO (IAP) 

O Índice de Qualidade das Águas Bruta para Fins de Abastecimento Público 

(IAP) é calculado por meio da ponderação entre os resultados do IQA e do Índice 

de Substâncias Tóxicas e Organolépticas (ISTO). Considerando tratar-se de um 

indicador que diz respeito ao abastecimento público, o IAP é calculado a partir 

dos pontos de amostragem dos rios e reservatórios que são utilizados para tal, 

e, pelo mesmo motivo, considera-se a qualidade organoléptica no cálculo. 

Embora este índice seja de grande importância para a qualidade dos recur-

sos hídricos, ele não é analisado na UGRHI 12 nem em suas UGRHIs vizinhas 08 

e 04, conforme consta no Relatório Qualidade das Águas Superficiais no Estado 

de São Paulo – Parte 1 (CETESB, 2015).  

3.6.1.1. ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) 

O Índice de Estado Trófico (IET) é o indicador que diz respeito ao grau de 

trofia de um corpo d’água e que tem por finalidade classifica-lo de acordo com 

esse resultado. 

O IET é calculado a partir da média aritmética entre o Índice do Estado 

Trófico para o Ferro, IET (PT), que representa a medida do potencial de eutrofi-

zação, e para a Clorofila, IET (CL), que representa a resposta do corpo hídrico 

ao agente causador da eutrofização: 

𝐼𝐸𝑇 =  
𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) + 𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿)

2
 

 Suas duas componentes possuem o cálculo variável em função do ambi-

ente analisado: rio ou reservatório. Em rios, o cálculo é feito a partir das fórmu-

las: 

𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10 ⋅ {6 − [
−0,7 − 0,6 ⋅ ln(𝐶𝐿)

ln(2)
]} − 20 

𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10 ⋅ {6 − [
−0,42 − 0,36 ⋅ ln(𝑃𝑇)

ln(2)
]} − 20 

E, no caso de reservatórios: 
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𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10 ⋅ {6 − [
−0,92 − 0,34 ⋅ ln(𝐶𝐿)

ln(2)
]} 

𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10 ⋅ {6 − [
−1,77 − 0,42 ⋅ ln(𝑃𝑇)

ln(2)
]} 

Em ambos os casos a variável CL representa a concentração de clorofila 

medida à superfície da água e PT, a concentração de fósforo total medida no 

mesmo local. 

A classificação do Índice do Estado Trófico é dada conforme o Quadro 50: 

 

Quadro 50 - Classificação do IET 

Categoria Ponderação 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico  IET > 67 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

Os dados do IET foram coletados em todos os relatórios anuais da CETESB 

relativos à qualidade das águas superficiais, de 2008 a 2015. Os valores são 

mostrados no Quadro 51: 

 

Quadro 51 - Valores de IET de 2008 a 2015 

Ano Ponto 

1ª me-

dida 

(Jan-

Fev) 

2ª me-

dida 

(Mar-

Abr) 

3ª me-

dida 

(Mai-

Jun) 

4ª me-

dida 
(Jul-Ago) 

5ª me-

dida 

(Set-

Out) 

9ª me-

dida 

(Nov-

Dez) 

Mé-

dia 

2015 

PALM03800 59 - 59 56 - 61 59 

PITA04800 75 - 81 81 - 79 79 

PARD02750 55 - 51 56 - 52 54 

PARD02800 54 - 52 58 - 52 54 

2014 

PALM03800 57 - 61 58 - 59 59 

PITA04800 80 - 77 84 - 77 80 

PARD02750 56 - 54 58 - 54 56 

PARD02800 55 - 53 57 - 57 56 
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Ano Ponto 

1ª me-

dida 

(Jan-
Fev) 

2ª me-

dida 

(Mar-
Abr) 

3ª me-

dida 

(Mai-
Jun) 

4ª me-

dida 

(Jul-Ago) 

5ª me-

dida 

(Set-
Out) 

9ª me-

dida 

(Nov-
Dez) 

Mé-

dia 

2013 

PALM03800 55 - 57 52 - 62 57 

PARD02750 54 - 46 51 - 55 51 

PARD02800 53 - 47 53 - 55 52 

2012 
PARD02750 54 - 51 54 - 55 54 

PARD02800 41 - 37 54 - 54 47 

2011 
PARD02750 54 - 52 55 - 41 51 

PARD02800 53 - 52 54 - 41 50 

2010 

PALM03800 - - - - 62 61 62 

PITA04800 73 61 67 62 72 70 68 

PARD02750 50 50 52 50 57 50 52 

PARD02800 50 40 52 55 56 53 51 

2009 
PARD02750 - 39,16 47,27 50,65 41,89 43,29 44,45 

PARD02800 49,68 48,53 39,97 51,23 55,15 43,49 48,01 

2008 
PARD02750 51,20 39,93 47,48 51,54 50,66 49,34 48,36 

PARD02800 50,84 39,60 47,05 49,89 40,56 52,63 46,76 

Fonte: CETESB - Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais, 2008 a 2015 

 

As informações da UGRHI são incompletas para os quatro postos, de 2008 

a 2015, sendo o PARD02800 e o PARD0750 os únicos postos com informações 

em todos os anos. 

Em ambos os postos citados, é possível perceber uma piora geral nos indi-

cadores periódicos. Enquanto em 2008 predominavam as situações oligotrófica 

e ultraoligotrófica, em 2015 a maioria das medidas passou a indicar uma situa-

ção mesotrófica. 

No caso do posto PITA04800, a situação se repete. Enquanto em 2010 o 

IET atingia valores supereutróficos e eutróficos, em 2014 e 2015 os valores se 

mantiveram constantemente hipereutroficos. 

3.6.1.2. ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA 

AQUÁTICA E DE COMUNIDADES AQUÁTICAS (IVA) 

O Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e de Co-

munidades Aquáticas (IVA) objetiva avaliar a qualidade das águas no âmbito da 

proteção da fauna e flora. 
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O cálculo do IVA leva em conta a presença e a concentração de contami-

nantes químicos tóxicos, a toxicidade dos mesmos, o pH e o oxigênio dissolvido 

(OD), variáveis agrupadas no Índice de Variáveis Mínimas para a Preservação 

da Vida Aquática (IPMCA), e o Índice de Estado Trófico (IET). A fórmula utilizada 

é: 

𝐼𝑉𝐴 = (𝐼𝑃𝑀𝐶𝐴 ⋅ 1,2) + 𝐼𝐸𝑇 

Os valores de referência deste indicador são mostrados no Quadro 52: 

 

Quadro 52 - Classificação do IVA 

Categoria Ponderação 

ÓTIMA IVA ≤ 2,5 

BOA 2,6 ≤ IVA ≤ 3,3 

REGULAR 3,4 ≤ IVA ≤ 4,5 

RUIM 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 

PÉSSIMA 6,8 ≤ IVA 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

Os dados do IVA para a UGRHI 12 são mostrados no Quadro 53: 

 

Quadro 53 – Valores de IVA de 2008 a 2015 

Ano Ponto 

1ª me-

dida 

(Jan-

Fev) 

2ª me-

dida 

(Mar-

Abr) 

3ª me-

dida 

(Mai-

Jun) 

4ª me-
dida 

(Jul-Ago) 

5ª me-

dida 

(Set-

Out) 

9ª me-

dida 

(Nov-

Dez) 

Mé-

dia 

2015 

PALM03800 4,4 - 3,2 5,5 - 6,6 5,0 

PITA04800 7,4 - 7,4 6,8 - 8,6 8,0 

PARD02750 4,4 - 3,4 3,2 - 2,2 3,3 

PARD02800 3,2 - 2,2 3,2 - 2,2 2,7 

2014 

PALM03800 5,6 - 4,2 4,4 - 4,4 4,7 

PITA04800 8,6 - 7,4 12,2 - 8,6 9,2 

PARD02750 3,2 - 3,2 3,2 - 3,2 3,2 

PARD02800 4,4 - 3,2 3,2 - 3,2 3,5 

2013 

PALM03800 3,2 - 3,2 2,2 - 4,2 3,2 

PARD02750 3,2 - 2,9 2,2 - 3,2 2,9 

PARD02800 3,2 - 2,9 4,4 - 3,2 3,4 

2012 
PARD02750 3,2 - 2,2 4,4 - 3,2 3,3 

PARD02800 1,7 - 1,7 4,4 - 3,2 2,8 
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Ano Ponto 

1ª me-

dida 

(Jan-
Fev) 

2ª me-

dida 

(Mar-
Abr) 

3ª me-

dida 

(Mai-
Jun) 

4ª me-

dida 

(Jul-Ago) 

5ª me-

dida 

(Set-
Out) 

9ª me-

dida 

(Nov-
Dez) 

Mé-

dia 

2011 
PARD02750 3,2 - 3,4 4,4 - 1,7 3,2 

PARD02800 3,2 - 3,4 3,2 - 1,7 2,9 

2010 

PALM03800 - - - - 4,2 5,4 4,8 

PARD02750 2,2 3,4 2,2 3,4 4,4 2,2 3,0 

PARD02800 3,4 1,7 3,2 4,4 4,4 3,2 3,4 

2009 
PARD02750 - 1,7 3,4 3,4 2,9 1,7 2,6 

PARD02800 2,2 2,2 2,9 2,2 4,4 1,7 2,6 

2008 
PARD02750 2,2 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

PARD02800 2,2 1,7 2,2 2,2 2,9 3,2 2,4 

Fonte: CETESB – Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais, 2008 a 2015 

 

A análise do IVA é parcialmente comprometida pelo mesmo problema apre-

sentado nos outros indicadores. De maneira análoga ao IET, nota-se que os 

postos PARD02750 e PARD02800, os quais possuem informações em todos os 

anos, apresentaram leve piora de uma situação praticamente ótima, em 2008, 

para uma situação predominantemente boa em 2014 e 2015. 

O posto PALM03800 apresenta apenas medições em 2010, 2013, 2014 e 

2015. A situação geral deste posto parece ser ruim, sendo o ano de 2013 uma 

exceção a essa regra. Essa informação contrasta com o indicador IQA, que 

aponta uma situação boa, evidencia a má situação do estado trófico no posto, e 

releva a necessidade de melhoria no IET para que se proporcione um aumento 

na qualidade dos recursos hídricos para sustentar a vida aquática. 

O ponto PITA04800 aparece novamente em situação péssima, indicando 

uma baixa qualidade constante no rio e, consequentemente, uma baixa capaci-

dade de proteção de fauna e flora aquáticas. 

A evolução do IVA na UGRHI é mostrada na Ilustração 44: 
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Ilustração 44 - Histórico do IVA na UGRHI 

Fonte: Relatórios de Águas Superficiais da CETESB 

 

3.6.1.3. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é considerado no cálculo de alguns dos indica-

dores já apresentados. É um elemento importante nos corpos d’água, pois pos-

sui o papel de remoção de matéria orgânica, sendo considerado o agente oxi-

dante mais importante em águas naturais. 

A UGRHI 12 possui rios enquadrados nas Classes 2, 3 e 4. De acordo com 

a Resolução CONAMA nº 257, os valores mínimos de oxigênio dissolvido deter-

minados para essas classes são 6, 4 e 2 mg O2/L, respectivamente. Quando o 

corpo d’água está em conformidade com esses requisitos, considera-se que ele 

atende à legislação. 

A Ilustração 45 apresenta o número de postos de monitoramento da UGRHI 

12 e sua relação com o valor de referência (indicador E.01-E do Relatório de 

Situação).  
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Ilustração 45 - Situação do OD em relação aos valores de referência 

Fonte: CETESB 

 

Nota-se que os quatro pontos analisados estão em conformidade com os 

valores de referência impostos por suas classes. A análise das medições pontuais 

da CETESB revela que o OD esteve, no entanto, desconforme em algumas oca-

siões. Essas e outras desconformidades encontradas nos postos da UGRHI são 

apresentadas no Quadro 54: 

 

Quadro 54 - Desconformidades encontradas nos postos da UGRHI 12, em 2015 

Ponto Classe 
Parâmetros des-

conformes 
Data(s) – 2015 

% resultados des-

conformes (2015) 

PALM03800 3 

Oxigênio dissolvido 08/12 16,67% 

Ensaio ecotoxicoló-

gico 
10/08 25% 

Alumínio dissolvido 08/12 25% 

Fósforo total 
09/02, 15/04, 15/06, 

10/08, 20/10, 08/12 
100% 

Escherichia coli 15/04, 15/06 40% 

PITA04800 4 Oxigênio dissolvido 15/04, 08/12 33,34% 

PARD02750 2 

Ensaio ecotoxicoló-

gico 
09/02, 15/06 50% 

Alumínio dissolvido 09/02, 10/08, 08/12 75% 

Cor verdadeira 08/12 25% 
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Ponto Classe 
Parâmetros des-

conformes 
Data(s) – 2015 

% resultados des-

conformes (2015) 

Ferro dissolvido 
09/02, 15/06, 10/08, 

08/12 
100% 

Fósforo total 08/12 16,67% 

PARD02800 2 

Alumínio dissolvido 25/02, 24/06, 09/12 75% 

Cor verdadeira 25/02, 09/12 50% 

Ferro dissolvido 25/02, 24/06, 09/12 75% 

Fósforo total 28/10, 09/12 33,34% 

Escherichia coli 09/12 16,67% 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

Nota-se que o posto PITA04800, que tem apresentado os piores índices 

calculados pela CETESB (IQA, IVA e IET), possui menos desconformidades que 

os demais pontos. Essa situação ocorre porque os outros postos estão em cursos 

d’água de classes 2 e 3, mais restritivas do que a classe 4, do Rio Pitangueiras. 

Assim, mesmo com desconformidades, os postos PALM03800, PARD0750 e 

PARD02800 possuem, em termos absolutos, situação melhor do que o posto 

PITA04800. 

3.6.1.4. MORTANDADE DE PEIXES 

Considerando a situação do IVA e do OD na UGRHI, um indicador muito 

relevante para a análise da vida aquática é a própria mortandade de peixes 

observada. De acordo com CETESB (2015): 

Um evento de mortandade de peixes indica um ponto extremo de pressão 
no corpo d’água, podendo incluir a morte de diversas espécies, além de 

outros organismos. As mortandades estão normalmente associadas às al-

terações da qualidade da água e, embora nem sempre seja possível iden-

tificar suas causas, o seu registro consiste em um bom indicador da sus-
cetibilidade do corpo hídrico em relação às fontes de poluição, nas res-

pectivas UGRHI. 

Em 2014, a CETEB registrou um total de 2013 reclamações pela população 

sobre a mortandade de peixes. Na UGRHI 12, seis reclamações foram registra-

das neste ano, sendo este valor um grande salto em relação à série histórica 

(Ilustração 46). Esta situação é coerente com a situação de gradativa piora en-

contrada tanto no IET quanto no IVA. 
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Ilustração 46 - Série histórica de mortandade de peixes na UGRHI 

Fonte: Relatórios de Águas Superficiais da CETESB 

 

3.6.2. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

As atividades antrópicas são as principais causadoras da poluição das águas 

subterrâneas. Há diversos indícios de contaminação em poços, provenientes de 

má construção, falta de cimentação, de proteção sanitária, entre outras razões. 

Conforme apresentado no item 3.4.3, a demanda de água subterrânea tem sido 

crescente na UGRHI, o que significa que também têm sido crescentes as diversas 

pressões sobre tal recurso. 

Desde 1990, a CETESB opera a Rede de Monitoramento da Qualidade das 

Águas Subterrâneas, composta atualmente por 240 poços tubulares profundos 

em todo o estado de São Paulo, onde são avaliados diversos parâmetros físicos 

(temperatura da água e do ar, sólidos dissolvidos totais e sólidos totais), quími-

cos (pH, alcalinidade bicarbonato, alcalinidade carbonato etc.), microbiológicos 

(bactérias heterotróficas, coliformes totais etc.) e a atividade estrogênica.  

Na UGRHI 12, o monitoramento é feito a partir de dez pontos (Quadro 55), 

cujos parâmetros são analisados com o objetivo de se verificar eventuais des-

conformidades das águas para o abastecimento público. 
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Quadro 55 - Pontos de monitoramento subterrâneo na UGRHI 12 

 

Fonte: CETESB (2015b) 

 

Os pontos subterrâneos no contexto das sub-bacias da UGRHI são apresen-

tados na Ilustração 47: 
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Ilustração 47 - Pontos de monitoramento subterrâneo na UGRHI 12 

Fonte: CETESB (2015) 

 

Nas coletas realizadas no triênio 2013/2015, foram encontradas desconfor-

midades em um ponto no Aquífero Bauru (BA0330P) e em um ponto no Aquíferro 

Serra Geral (SG0212P). As desconformidades são apresentadas no Quadro 56: 
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Quadro 56 - Desconformidade nos pontos de monitoramento subterrâneos na UGRHI 

Municí-
pio 

Ponto Parâmetro 

Valor má-

ximo permi-

tido 

Valor en-
contrado 

Amos-
tra 

Desconformi-

dade em 2010-

2012? 

Colina 

 

BA0330

P 

Ferro 300 µg/L 474 µg/L 
Abr/201

4 

Ponto novo 

Ferro 300 µg/L 1619 µg/L 
Mar/201

5 

Ferro 300 µg/L 1043 µg/L 
Out/201

5 

Coliformes 

totais 

Ausente em 

100 mL 
Presente 

Abr/201

4 

Coliformes 

totais 

Ausente em 

100 mL 
Presente 

Set/201

4 

Coliformes 

totais 

Ausente em 

100 mL 
Presente 

Mar/201

5 

Bactérias 

heterotrófi-

cas 

500 UFC/mL 
> 5700 
UFC/mL 

Mar/201
5 

Bactérias 

heterotrófi-
cas 

500 UFC/mL 
> 5700 

UFC/mL 

Out/201

5 

Nupo-
ranga 

SG0212
P 

Ferro 300 µg/L 590 µg/L 
Mar/201

5 

Não Bactérias 

heterotrófi-
cas 

500 UFC/mL 
> 5700 

UFC/mL 

Mar/201

5 

Fonte: CETESB (2015b) 

 

Outros dois indicadores que podem ser utilizados para a avaliação das águas 

subterrâneas são: a concentração de nitrato e o Indicador de Potabilidade das 

Águas Subterrâneas (IPAS), calculado pela própria CETESB. 

Em relação à concentração de Nitrato, é comum a ocorrência de baixos 

teores do íon nitrato nas águas subterrâneas. Esta substância representa o es-

tágio final da degradação da matéria orgânica e, em concentrações acima de 5 

mg N/L, indica contaminação antrópica. Acima de 10 mg N/L, pode causar risco 

à saúde humana, com o aparecimento de doenças e o câncer gástrico. Por este 

motivo, a CETESB adota o valor de 5 mg/L de nitrato nas águas como valor de 

referência para a definição de ações preventivas. O valor de 10 mg/L é utilizado 

pelo Ministério da Saúde como orientador de intervenção para gerenciamento 

de áreas contaminadas (CETESB, 2013). As principais fontes antrópicas forne-
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cedoras de compostos nitrogenados são: fertilizantes orgânicos e sintéticos, fos-

sas sépticas e negras, vazamento de redes coletoras de esgotos e influência de 

rios contaminados na zona de captação de poços (CETESB, 2013). 

A situação da UGRHI 12 em relação ao íon nitrato é apresentada na Ilus-

tração 48: 

 

 

Ilustração 48 - Concentração de Nitrato na UGRHI 

Fonte: Relatórios de Águas Subterrâneas da CETESB 

 

A análise das amostras com desconformidade em relação ao Nitrato (Qua-

dro 57) revela que, embora esteja fora dos padrões da CETESB, os valores ficam 

distantes do padrão de 10 mg/L recomendado pelo Ministério da Saúde. 

 

Quadro 57 - Desconformidade de Nitrato desde 2011 

Ano Ponto Aquífero Município Valor Amostra 

2011 GU0086P Guarani Orlândia 6,68 - 

2012 GU0086P Guarani Orlândia 6,56 - 

2012 GU0086P Guarani Orlândia 6,42 -  

2015 GU0086P Guarani Orlândia 5,98 1506225 

2015 GU0086P Guarani Orlândia 6,66 1518717 

Fonte: Relatórios de Águas Subterrâneas da CETESB 
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O Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas (IPAS) é utilizado para 

destacar as desconformidades de qualidade da água bruta em relação aos pa-

drões de potabilidade definidos em lei federal. 

Este indicador é calculado a partir da seguinte fórmula: 

𝐼𝑃𝐴𝑆 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

Seu resultado possui três classificações, de acordo com o Quadro 58: 

 

Quadro 58 - Classificação do IPAS 

Categoria Ponderação 

Boa 
67,1 ≤ IPAS 

≤100% 

Média 33,1 ≤ IPAS ≤ 67% 

Ruim 0 ≤ IPAS ≤ 33% 

Fonte: CETESB (2015) 

 

De acordo com os Relatórios de Águas Subterrâneas da CETESB, a UGRHI 

12 têm apresentado valor constantemente bom do IPAS desde 2007 (Quadro 

59). Ainda assim, 2014 e 2015 apresentaram um maior número de amostras 

desconformes em relação à média dos anos anteriores. 

 

Quadro 59 - Valores do IPAS na UGRHI 

 IPAS (%) Parâmetros desconformes 

2007 100,0 - 

2008 100,0 - 

2009 87,5 Bactérias Heterotróficas 

2010 100,0 - 

2012 100,0 - 

2013 100,0 - 

2014 88,9 Coliformes totais e Ferro 

2015 85,0 Coliformes totais, Ferro e Bactérias Heterotrófi-

cas 

Fonte: Relatórios de Águas Subterrâneas da CETESB 
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A baixa quantidade de informações sobre águas subterrâneas não permite, 

no entanto, encontrar grandes relações ou tendências a respeito da situação 

futura. 

 

3.7. SANEAMENTO BÁSICO 

3.7.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

O abastecimento de água tratada para a população está diretamente rela-

cionado com o desenvolvimento de qualquer comunidade. A provisão de água 

de boa qualidade contribui de forma significativa para a melhoria das condições 

de vida e saúde da população, principalmente através do controle de doenças 

de veiculação hídrica, como giardíase, amebíase, gastroenterite, entre outras.  

Nesse contexto, a apresentação dos indicadores sobre abastecimento de 

água potável se faz importante, tanto para a indicação de locais onde é neces-

sária a instalação de novos sistemas de abastecimento, quanto para a indicação 

de sistemas ineficientes e que precisam de melhorias. 

O primeiro dos indicadores apresentados é o índice de atendimento de água, 

que mede a porcentagem da população total com acesso à água tratada. Este 

indicador é classificado em três faixas, como mostra o Quadro 60: 

 

Quadro 60 - Classificações do Índice de Atendimento de Água 

Classificação Percentual de acesso à água tra-

tada 

Ruim < 50% 

Regular Entre 50% e 90% 

Bom ≥ 90% 

 

 

A evolução deste indicador na UGRHI é apresentada na Ilustração 49: 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

140 

 

 

Ilustração 49 - Número de municípios em relação ao atendimento de água 

 

Em relação às demais UGRHIs do estado de São Paulo, o BPG apresentou o 

quarto maior índice médio de atendimento de água em 2015, 96.00%, acima da 

média estadual de 95.70%. Os municípios regulares em 2014 foram: Altair, Co-

lômbia, Jaborandi, Terra Roxa e Icém. Nota-se, no entanto, que entre esses 

municípios, Icém e Terra Roxa possuem índices muito próximos do limiar para 

serem considerados bons. A série histórica desses municípios comprova que tais 

municípios apresentam histórico recente de serem considerados bons neste in-

dicador (Quadro 61). 

 

Quadro 61 - Índice de atendimento de água na UGRHI 12 

Município 
Índice 

2010 (%) 
Índice 

2011 (%) 
Índice 

2012 (%) 
Índice 

2013 (%) 
Índice 

2014 (%) 

Altair 79,2 79,4 79,4 79,4 79,1 

Barretos 97,9 97,3 97,0 94,2 94,8 

Bebedouro 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 

Colina 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Colômbia 80,1 79,7 81,1 78,5 77,3 

Guaraci 89,5 99,1 98,3 94,3 93,4 

Icém 93,0 100,0 100,0 90,0 89,0 

Jaborandi 88,2 87,1 87,2 87,2 87,2 

Morro 
Agudo 

95,9 94,9 95,9 95,9 95,9 

Orlândia 97,4 100,0 100,0 96,0 100,0 
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Terra Roxa 90,3 89,1 89,0 89,0 89,0 

Viradouro 97,1 97,1 97,1 95,4  97,0 

Fonte: SNIS 

 

Outro aspecto que deve necessariamente ser considerado na análise do 

abastecimento de água é o índice de perdas físicas no sistema de distribuição, 

que representa a quantidade de água disponibilizado pelo sistema, mas que é 

desperdiçado antes de chegar aos clientes e, portanto, não é consumido. As 

perdas totais podem ser divididas em duas categorias: 

• Perdas físicas, que compreende os vazamentos físicos de água na 

rede de distribuição; ou 

• Perdas não físicas ou financeiras, ligadas aos volumes de água con-

sumida pelos usuários, mas não faturados pelas empresas concessi-

onárias. Esse tipo de perda ocorre usualmente por causa de ligações 

clandestinas ou de deficiências no sistema de hidrometração/micro-

medição da concessionária. 

Os valores de referência deste indicador são apresentados no Quadro 62: 

 

Quadro 62 - Valores de referência para o Índice de Perdas do Sistema de Distribuição 

de Água 

Índice de perdas do sistema de distribuição de água Classificação 

Dados não fornecidos Sem Dados (SD) 

≥ 40% Ruim 

Entre 25 e 40% Regular 

Entre 5 e 25% Bom 

 

 

Na UGRHI 12, a série histórica mostra uma relação fixa de proporção com 

três municípios com índice ruim, quatro municípios com índice regular e cinco, 

com índice bom (Quadro 63). Dessa forma, conclui-se que as dinâmicas de me-

lhora e piora dos sistemas têm apresentado um equilíbrio nos últimos cinco anos. 
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Quadro 63 - Índice de perdas na UGRHI 

Município 
Índice 

2010 (%) 
Índice 

2011 (%) 
Índice 

2012 (%) 
Índice 

2013 (%) 
Índice 

2014 (%) 

Altair 20,9 11,1 8,7 12,6 17,6 

Barretos 16,0 28,1 27,5 29,9 32,6 

Bebedouro 52,7 51,7 50,6 49,9 39,1 

Colina 10,0 9,1 8,0 8,9 9,0 

Colômbia 31,3 27,5 37,5 31,8 37,6 

Guaraci 23,1 23,1 0,01 9,7 8,7 

Icém 22,9 15,4 21,6 19,8 21,3 

Jaborandi 25,9 18,8 19,0 16,0 15,0 

Morro Agudo 60,4 60,5 61,9 51,4 50,4 

Orlândia 64,1 65,9 64,9 60,1 60,6 

Terra Roxa 30,4 33,5 33,0 30,1 35,3 

Viradouro 38,2 38,2 36,5 36,8 40,8 

Total: 
3 Ruim 

4 Regular 
5 Bom 

3 Ruim 
4 Regular 

5 Bom 

3 Ruim 
4 Regular 

5 Bom 

3 Ruim 
4 Regular 

5 Bom 

3 Ruim 
4 Regular 

5 Bom 

Fonte: SNIS 

 

A Ilustração 50 apresenta a perda física por município, em 2014: 

                                    
1 Não informado ou informado equivocadamente. 
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Ilustração 50 - Perdas físicas por município da UGRHI, em 2014 

Fonte: Adaptado dos dados do SNIS 

 

3.7.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O lançamento de cargas de esgoto aos corpos hídricos sem prévio trata-

mento constitui um grande problema, pois pode gerar diversas consequências 
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negativas ao meio ambiente. A matéria orgânica adicional proveniente dos lan-

çamentos irregulares nos corpos d’água modifica o funcionamento dos sistemas 

aquáticos, interferindo na flora e na fauna local. 

O funcionamento correto de um sistema de esgotamento sanitário é uma 

ação no sentido de mitigar a poluição das águas, do solo e dos aspectos ofensi-

vos aos sentidos (estéticos e odores). O esgotamento sanitário não requer ape-

nas a implantação de uma rede de coleta, mas um conjunto de obras que preze 

pela execução de um tratamento adequado e da disposição final. 

Os esgotos domésticos referem-se aos pontos de lançamento de esgotos 

coletados em áreas urbanas, e se caracterizam pela grande quantidade de ma-

téria orgânica biodegradável, agente causador de significativa depleção do oxi-

gênio dissolvido nos cursos d’água. 

Os dados pertinentes aos sistemas de esgotamento sanitário da UGRHI são 

mostrados nos itens seguintes. 

3.7.2.1. CARGA ORGÂNICA POLUIDORA DOMÉSTICA 

Segundo o Relatório da Qualidade de Águas Superficiais do Estado de São 

Paulo de 2014 da CETESB, o lançamento de esgotos domésticos in natura con-

siste em uma das principais causas da poluição das águas no Estado de São 

Paulo (CETESB, 2015). A redução da qualidade das águas dos corpos hídricos 

restringe seus múltiplos usos, ao passo que contribui para a ocorrência de do-

enças de veiculação hídrica e para a degradação das formas de vida dos ecos-

sistemas aquáticos. 

Estas consequências relevam a importância do conhecimento inicial dos cor-

pos d’água receptores dos esgotos provenientes das áreas urbanas, para uma 

eventual relação com os indicadores já apresentados (Quadro 64). 

 

Quadro 64 - Corpos d'água receptores 

Município Corpo d’água receptor 

Altair Ribeirão Santana 

Barretos 
Córrego das Pedras 

Rio Barro Preto 
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Rio Pitangueiras  

Bebedouro 
Córrego Bebedouro 

Córrego Mandembo 

Colina 
Córrego do Retirinho 

Afluente do Ribeirão das Palmeiras 

Colômbia 
Córrego Grande 

Reservatório UHE Marimbondo 

Guaraci Córrego Crisciúma 

Icém Córrego Água Doce 

Jaborandi Córrego Jaborandi 

Morro Agudo Ribeirão do Agudo 

Orlândia Ribeirão do Agudo 

Terra Roxa Ribeirão Banharão 

Viradouro Córrego Viradouro 

Fonte: CETESB (2015a) 

 

A CETESB calcula, anualmente, a carga orgânica poluidora doméstica redu-

zida e remanescente. A carga reduzida é a que não foi lançada nos cursos d’água, 

pois foi removida via os diversos tipos de tratamento possíveis. A carga rema-

nescente representa a carga lançada nos corpos hídricos receptores. Ambas são 

dadas em kg DBO/dia. Altos valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

na carga remanescente indicam alta quantidade de despejo de matéria orgânica. 

Na UGRHI 12, a carga remanescente é maior do que a reduzida, e a pro-

porção de 56~44% observada em 2015 é ligeiramente superior à média estadual 

de 54,6~45,4%. Ainda assim, nota-se que os valores de carga orgânica lançados 

nos corpos d’água ainda são bastante significativos, que o percentual de carga 

reduzida tem gradativamente diminuído (Ilustração 51) e que a UGRHI possui 

percentuais intermediários de redução de carga se comparada a outras UGRHIs 

de população total semelhante (Quadro 34).  
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Ilustração 51 - Cargas orgânicas reduzida e remanescente 

Fonte: CETESB (2015) 

 

Quadro 65 – Cargas orgânicas de UGRHIs com população total semelhante (2015) 

UGRHI 
Carga remanes-

cente (kgDBO/dia) 

Carga redu-

zida 
(kgDBO/dia) 

População total 

(hab.) 

18 - São José dos Dourados 2.771 (24%) 8.767 (76%) 226.410 

03 - Litoral Norte 9.322 (60%) 6.125 (40%) 299.920 

12 - Baixo Pardo/Grande 7.903 (44%) 10.227 (56%) 339.350 

11 - Ribeira de Iguape/Litoral 

Sul 
7.687 (50%) 7.804 (50%) 366.977 

20 - Aguapeí 3.742 (20%) 14.667 (80%) 368.313 

21 - Peixe 14.333 (62%) 8.960 (38%) 455.197 

22 - Pontal do Paranapanema 5.461 (22%) 19.237 (78%) 487.656 

Fonte: CETESB 

 

Por município, nota-se que parte do problema se encontra nos municípios 

de Bebedouro e Guaraci, que apresentam índices muito baixos de redução de 

carga, e de Morro Agudo, que apresenta índice nulo de redução (Quadro 66). 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

147 

 

Quadro 66 - Cargas orgânicas nos municípios da UGRHI (2015) 

Município 

Carga remanes-

cente 

(kgDBO/dia) 

Carga reduzida 
(kgDBO/dia) 

Altair 55 (32%) 119 (68%) 

Barretos 799 (13%) 5.444 (87%) 

Bebedouro 2.874 (72%) 1.121 (28%) 

Colina 132 (14%) 788 (68%) 

Colômbia 43 (18%) 199 (82%) 

Guaraci2 427 (82%) 94 (18%) 

Icém 48 (13%) 323 (87%) 

Jaborandi 97 (28%) 251 (72%) 

Morro Agudo 1.637 (100%) 0 (0%) 

Orlândia 1.190 (53%) 1.055 (47%) 

Terra Roxa 190 (41%) 278 (59%) 

Viradouro 411 (43%) 555 (57%) 

Fonte: CETESB 

 

Cabe ressaltar, novamente, que os dados são anteriores ao início da ope-

ração da ETE no Município de Morro Agudo, em janeiro de 2016. 

3.7.2.1. ATENDIMENTO DA REDE DE ESGOTOS  

O cálculo da carga orgânica reduzida parte do percentual de atendimento 

da população pela rede municipal de esgotos. Este índice representa o percen-

tual da população total do município que é atendida pelo serviço de coleta de 

efluentes sanitários: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 =  
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Os valores de referência para este indicador são mostrados no Quadro 67: 

 

Quadro 67 - Valores de referência para o atendimento da coleta de esgotos 

Valores Classificação 

Não disponíveis Sem Dados 

≥ 90% Bom 

Entre 50 e 90% Regular 

                                    
2 Informações da CETESB: verificou-se perda de eficiência da ETE entre 2014 e 2016, re-

centemente retomada. 
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< 50% Ruim 

 

A situação deste indicador na UGRHI é positiva, pois oito dos 12 municípios 

atendem de mais de 90% da população (Ilustração 52). Mesmo nessa situação, 

percebe-se um ligeiro crescimento nos municípios em situação regular desde 

2011. Em 2014, foram considerados regulares os sistemas de: Altair (75,2%), 

Colômbia (77,2%), Icém (88,4%) e Terra Roxa (87,8%), o que evidencia a ne-

cessidade de investimentos nos sistemas desses municípios. 

 

 

Ilustração 52 - Situação dos municípios em relação ao atendimento da rede de 

esgotos 

Fonte: SNIS 

 

Em relação à coleta de esgotos, a UGRHI possui a seguinte disposição do 

indicador por município (Quadro 68): 
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Quadro 68 - Coleta de esgotos por município, em 2015 

Município 

Efluente doméstico cole-

tado em relação ao ge-

rado (%) 

Altair 92% 

Barretos 100% 

Bebedouro 100% 

Colina 99,15% 

Colômbia 100% 

Guaraci 100% 

Icém 100% 

Jaborandi 96% 

Morro 

Agudo 
100% 

Orlândia 100% 

Terra Roxa 99% 

Viradouro 97% 

Fonte: CETESB 

 

3.7.2.1. INDICADORES DE TRATAMENTO  

Outros indicadores complementares ao atendimento da rede de esgoto são: 

proporção do efluente doméstico coletado/tratado em relação ao efluente do-

méstico total gerado, e proporção de redução da carga orgânica poluidora do-

méstica. 

Por município, a situação é apresentada no Quadro 69. Os dados eviden-

ciam a situação encontrada na análise da carga orgânica remanescente e redu-

zida, pois os municípios de Bebedouro e Morro Agudo aparecem em destaque, 

com baixos índices de tratamento. No caso de Morro Agudo, ressalta-se que os 

dados ainda não refletem a existência da nova estação de tratamento, inaugu-

rada em janeiro de 2016. 

 

Quadro 69 – Indicadores de coleta e tratamento para os municípios da UGRHI (2015) 

Município 

Percentual dos eflu-

entes coletados trata-
dos (%) 

Efluente doméstico tra-

tado em relação ao ge-
rado (%) 

Redução da carga 

orgânica polui-

dora doméstica 

(%) 

Altair 100% 92% 68,39% 

Barretos 100% 100% 87,20% 

Bebedouro 33% 33% 28,06% 

Colina 100% 99,15% 85,65% 
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Colômbia 100% 100% 82,23% 

Guaraci 100% 100% 18,04% 

Icém 100% 100% 87,06% 

Jaborandi 100% 96% 72,13% 

Morro 

Agudo 
0% 0% 0,00% 

Orlândia 50% 50% 46,99% 

Terra Roxa 100% 99% 59,40% 

Viradouro 100% 97% 57,45% 

Fonte: CETESB 

 

Considerando todos os municípios em conjunto, é possível avaliar a UGRHI 

a partir da classificação apresentada no Quadro 70: 

 

Quadro 70 - Valores de referência para os indicadores relativos ao controle da 

poluição ambiental 

Valores Classificação Representação 

≥ 90% Bom  

 

Entre 50 e 

90% 
Regular 

 

< 50% Ruim 

 

 

Percebe-se que, mesmo com a predominância da boa situação no âmbito 

municipal, os municípios com baixos indicadores possuem um peso importante 

na média da UGRHI. Os dados são mostrados no Quadro 71: 
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Quadro 71 – Indicadores de coleta e tratamento para a UGRHI (2015) 

 

Fonte: CETESB 

 

Cabe ressaltar que, em relação ao indicador de proporção de efluente do-

méstico coletado, a UGRHI 12 possui o maior percentual do estado de São Paulo. 

No entanto, a UGRHI ocupa a 15ª posição em relação ao tratamento e à redução 

da carga orgânica poluidora. 

3.7.2.1. ICTEM 

Finalizando a seção relativa a esgotamento sanitário, o Indicador de Coleta 

e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município (ICTEM), calculado 

pela CETESB, é um valor muito comumente utilizado para a avaliação dos mu-

nicípios no estado de São Paulo. O ICTEM tem como objetivo: 

(...) expressar a efetiva remoção da carga orgânica poluidora em relação 

à carga orgânica poluidora potencial, gerada pela população urbana, con-

siderando também a importância relativa dos elementos formadores de 
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um sistema de tratamento de esgotos (coleta, afastamento, tratamento 

e eficiência de tratamento e a qualidade do corpo receptor dos efluentes) 

(CETESB,  2015).  

Desta forma, O ICTEM permite mensurar a eficácia de um sistema de esgo-

tamento sanitário, compilando todos os indicadores apresentados em um valor 

único. Os valores de referência do ICTEM são estabelecidos pela CETESB e mos-

trados no Quadro 72: 

 

Quadro 72 - Valores de Referência para o ICTEM 

ICTEM Classificação 

0 < ICTEM ≤ 2,5 Péssimo 

2,5 < ICTEM ≤ 5,0 Ruim 

5,0 < ICTEM ≤ 7,5 Regular 

7,5 < ICTEM ≤ 10  Bom 

 

Na UGRHI 12, o ICTEM tem evoluído conforme a Ilustração 53. Verifica-se 

que o número de municípios com ICTEM classificado como Bom se manteve pra-

ticamente constante de 2011 a 2014, apresentando um decréscimo apenas no 

ano de 2015. 

O único município classificado como Péssimo em 2015 foi Morro Agudo, 

provavelmente por não possuir Estação de Tratamento de Esgoto à época do 

levantamento. Os municípios com classificação Ruim são Bebedouro e Guaraci 

que, conforme já apresentado, apresentam baixa eficiência de redução da carga 

orgânica poluidora doméstica. Por fim, os municípios de ICTEM Regular são Or-

lândia, Terra Roxa e Viradouro, que, de acordo com o já apresentado Quadro 

69, são municípios com redução de carga orgânica poluidora inferior a 60%.  
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Ilustração 53 - Evolução do ICTEM na UGRHI 12 

Fonte: CETESB 

 

A espacialização dos dados de ICTEM para os municípios da UGRHI é mos-

trada na Ilustração 54: 
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Ilustração 54 - ICTEM por município, em 2015 

Fonte: CETESB (2015) 

 

3.7.1. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A definição de resíduo sólido utilizada no presente Plano é dada por meio 

da Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010: 
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material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissó-

lido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particula-

ridades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economica-

mente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010).  

A disposição inadequada de resíduos sólidos pode causar danos ao meio 

ambiente, inclusive aos recursos hídricos. Estes materiais podem ser fontes de 

contaminação de rios e aquíferos, sobretudo os pouco profundos e não confina-

dos. Neste caso, a contaminação se dá por infiltração ou escoamento da solução 

gerada nos processos naturais de decomposição orgânica do lixo, solução deno-

minada “chorume”. 

O chorume pode causar riscos à saúde e à qualidade de vida da população, 

principalmente quando a poluição ocorre em um corpo d’água utilizado para 

abastecimento público, ou para irrigação. Desta forma, o manejo adequado de 

resíduos sólidos é fundamental para a manutenção da qualidade ambiental. 

De acordo com a Lei 12.305/10, os resíduos sólidos são classificados em 11 

categorias, em função de suas origens: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em resi-

dências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de lo-

gradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, 

“g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nes-
sas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, con-
forme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas ativi-

dades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeropor-
tos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira;  
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k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios (BRASIL, 2010). 

Cada uma destas categorias de resíduos sólidos está relacionada à diferen-

tes passivos ambientais, e, por este motivo, estão sujeitas à diferentes condi-

ções, como é o caso, por exemplo, dos resíduos dos serviços públicos de sane-

amento básico, industriais, de serviços de saúde e de mineração, cuja atividade 

geradora é sujeita à elaboração obrigatória de plano de gerenciamento de resí-

duos sólidos (BRASIL, 2010). 

A geração de resíduos sólidos domiciliares na UGRHI 12 é apresentada na 

Ilustração 55. Uma primeira consideração a respeito desta ilustração é o grande 

salto do valor de 2012 para 2013. Isso ocorre porque a CETESB fornece esse 

valor por meio de um cálculo realizado a partir da população total, não sendo 

ele medido in loco. O cálculo é feito por meio da multiplicação da população 

municipal por um coeficiente de geração de resíduos sólido per capita. De 2012 

para 2013, a agência reajustou seus coeficientes de 0,4 a 0,7 kg/hab.dia para 

0,7 a 1,1 kg/hab.dia, criando uma descontinuidade na série histórica. 

Como o cálculo é feito a partir da população, o crescimento da geração de 

resíduos de 2013 a 2015 é semelhante ao crescimento populacional neste perí-

odo. 
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Ilustração 55 - Geração de resíduos sólidos domiciliares na UGRHI 12 

Fonte: CETESB 

 

O correto procedimento de destinação dos resíduos passa por coleta, trans-

porte, tratamento e disposição. Assim, além da própria geração de resíduos, é 

altamente relevante o conhecimento dos percentuais de eficiência de cada uma 

das etapas. 

Em relação ao serviço de coleta de resíduos na UGRHI, predomina a situa-

ção considerada Boa, pois dez dos 12 municípios apresentam taxa de cobertura 

de serviço para mais de 95% da população. Os dois municípios restantes não 

forneceram a informação para o SNIS: Colômbia e Icém. 
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Ilustração 56 – Cobertura do serviço de coleta de resíduos nos municípios da UGRHI 

Fonte: SNIS 

 

Em relação ao transporte e à disposição, a CETESB utiliza um Índice de 

Qualidade de Resíduos (IQR), na escala 0 a 10, para a avaliação das condições 

dos sistemas de destinação dos resíduos sólidos nos municípios do estado de 

São Paulo. Desde 2013, na versão reformulada do cálculo, a CETESB considera 

apenas duas classes para os municípios avaliados sob o IQR: inadequado ou 

adequado. 

Além do IQR, a agência ainda possui outros dois indicadores que passaram 

por mudanças similares: o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos em Valas 

(IQR-Valas) e o Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem (IQC). Estes 

indicadores possuem os mesmos valores de referências que o IQR, mostrados 

no Quadro 73: 

 

Quadro 73- Valores de referencia para os índices IQR- Nova Proposta, IQR- Valas 

Nova Proposta e IQC 

IQR, IQR-Valas e IQC Enquadramento 

0,0 a 7,0 Condições Inadequadas (I) 
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7,1 a 10,0 Condições Adequadas (A) 

Fonte: CETESB  

 

Na UGRHI 12, ressalta-se que mesmo que o IQR não tenha se alterado de 

2012 para 2013 (Ilustração 57), a mudança na contabilização da geração resí-

duos sólidos também se reflete no cálculo desse índice. Verifica-se que apenas 

dois dos 12 municípios apresentam situação inadequada: Icém e Viradouro. Es-

ses mesmos dois municípios são responsáveis pela disposição inadequada de 4,8 

e 12,5 ton/dia, respectivamente, resultando em um total de 17,3 ton de resíduos 

sólidos urbanos sendo dispostos inadequadamente por dia na UGRHI (Ilustração 

58). 

 

 

Ilustração 57 - Número de municípios em relação à disposição final dos resíduos 

Fonte: CETESB 
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Ilustração 58 - Resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros (ton/dia) 

Fonte: CETESB 

 

De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos de 2015, 

da CETESB, os municípios da UGRHI dispõem em aterros particulares são: Altair 

(em Onda Verde), Bebedouro (em Guatapará), e Morro Agudo e Orlândia (em 

Jardinópolis). 

A espacialização dos dados da situação da disposição final dos resíduos é 

apresentada na Ilustração 59: 
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Ilustração 59 – Disposição dos resíduos na UGRHI, em 2015 

Fonte: Dados de CETESB (2015) 

 

A situação dos resíduos sólidos merece ressalvas. O município de Bebedouro 

exporta para um Aterro Particular localizado em Guarapará (UGRHI 09 – Mogi 

Guaçu). Morro Agudo e Orlândia exportam para aterro particular localizado em 
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Jardinópolis (UGRHI 04 – Pardo). Por fim, Altair exporta os resíduos para o mu-

nicípio de Onda Verde (UGRHI 15 – Turvo Grande). 

Não há informação oficial quanto ao local de disposição dos resíduos sólidos 

do município de Guaíra e do distrito de Ibitiúva, pertencente ao município de 

Pitangueiras. 

 

3.7.2. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 

Este item do Diagnóstico se dedica à apresentação dos dados relativos à 

drenagem e manejo das águas pluviais da UGRHI. 

Por se localizar nas Bacias Hidrográficas do Rio Grande e do Rio Pardo, a 

UGRHI 12 recebe contribuições significativas de outras regiões do estado de São 

Paulo e do estado de Minas Gerais, por meio dos diversos córregos que afluentes 

ao leito central desses grandes rios. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada úl-

tima vez em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

todos os municípios da UGRHI 12 apresentam serviços de manejo de águas plu-

viais. 

Uma vez que os dados do IBGE são de 2008, a maneira utilizada para veri-

ficar a atualização dos Planos na foi o levantamento dos empreendimentos FE-

HIDRO. O Quadro 74 apresenta os municípios e o respectivo empreendimento 

FEHIDRO que trata do assunto em questão. 

 

Quadro 74 – Informações municipais sobre os Planos Diretores de Drenagem Urbana 

ou de Manejo de Águas Pluviais 

Município Situação – FEHIDRO 

Altair Não atualizado desde 2008 

Barretos Atualizado - 2015-BPG-184 

Bebedouro Não atualizado desde 2008 

Colina 

Não consta no FEHIDRO / Informa-
ção verbal atualizada da CT-PLA-

GRHI: “Colina tem Plano de Drena-

gem” 

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/fehlivre.exe/ficha?id_contrato=8476
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Colômbia Atualizado - 2016-BPG-194 

Guaraci Não atualizado desde 2008 

Icém Não atualizado desde 2008 

Jaborandi Atualizado - 2013-BPG-131 

Morro Agudo Não atualizado desde 2008 

Orlândia Não atualizado desde 2008 

Terra Roxa Não atualizado desde 2008 

Viradouro Atualizado - 2014-BPG-171 

Fonte: FEHIDRO – Acesso ao cidadão, consulta no dia 15/11/2016 

 

É possível perceber que todos os municípios possuem Plano, Estudo ou Pro-

jeto de Drenagem Urbana ou Rural, porém não atualizados desde 2008 com 

recursos FEHIDRO.  

 

3.8. GESTÃO DO TERRITÓRIO E DE ÁREAS SUJEITAS A GEREN-

CIAMENTO ESPECIAL 

3.8.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, REMANESCENTES DE 

VEGETAÇÃO NATURAL E ÁREAS PROTEGIDAS 

As diversas classes de uso e ocupação do solo podem favorecer ou restringir 

a proteção dos recursos hídricos. Enquanto a impermeabilização do solo pela 

conversão de terras em áreas urbanas tende a diminuir a infiltração da água no 

solo e aumentar o escoamento superficial, a cobertura vegetal por florestas 

tende a favorecer o cenário de proteção dos recursos hídricos. Assim, a carac-

terização do uso e ocupação do solo na UGRHI é fundamental. 

De acordo com a base de dados de uso e ocupação do solo utilizada, elabo-

rada pela Agência Nacional de Águas (ANA) no Plano de Bacia Hidrográfica do 

Rio Grande, a predominância na UGRHI é de culturas agrícolas. Os arquivos fo-

ram recortados para os limites da UGRHI 12 e são apresentados na Ilustração 

60: 

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/fehlivre.exe/ficha?id_contrato=8846
http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/fehlivre.exe/ficha?id_contrato=7182
http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/fehlivre.exe/ficha?id_contrato=8248
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Ilustração 60 - Uso e Ocupação do Solo na UGRHI 12 

Fonte: Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos (SPR)/ANA (2016) 

 

Um sumário com as áreas de cada classe de ocupação por sub-bacia é apre-

sentado no Quadro 75. Nota-se em todas as sub-bacias um padrão semelhante 

de predomínio da cana de açúcar, seguido de outras culturas. Em todos os casos, 

esses dois usos somam pelo menos 60% da área total da sub-bacia. 
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Quadro 75 - Uso e ocupação do solo por subbacia (SB) 

Classe SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 

Edificada 0,0% 1,7% 0,8% 0,7% 7,8% 0,5% 3,2% 0,1% 1,8% 0,3% 

Café 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cana 
73,9

% 

72,5

% 

74,1

% 

56,6

% 

61,2

% 

69,7

% 

59,7

% 

55,6

% 

36,9

% 

42,4

% 

Citrus 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,8% 0,1% 5,9% 7,5% 
15,0

% 
7,2% 

Corpo d’água 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,1% 9,7% 

Milho/Soja 1,5% 0,9% 0,7% 
11,0

% 
1,5% 2,6% 1,0% 0,3% 3,3% 1,1% 

Outras cultu-
ras 

13,5
% 

15,3
% 

14,7
% 

16,6
% 

17,6
% 

16,5
% 

21,7
% 

18,2
% 

29,1
% 

18,6
% 

Pastagem 1,7% 0,9% 0,9% 4,0% 3,4% 1,2% 1,4% 3,% 5,4% 
13,2

% 

Pivôs 1,8% 0,5% 0,1% 5,1% 0,4% 2,2% 0,1% 0,9% 0,2% 0,2% 

Remanes-

cente Cer-

rado 

7,2% 7,8% 6,8% 5,5% 7,4% 6,4% 5,9% 
13,0

% 
8,2% 4,6% 

Remanes-

cente Mata 
Atlântica 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,7% 

Silvicultura 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 

Legenda: 

SB1: Ribeirão do Rosário / Córrego do Cruzeiro 
SB2: Ribeirão Indaiá / Ribeirão do Agudo 

SB3: Córrego da Sucuri / Ribeirão do Banharão / Ribeirão das Areias 

SB4: Córrego da Água Limpa / Córrego do Jacaré / Córrego do Barro Preto 

SB5: Ribeirão das Pitangueiras 
SB6: Ribeirão do Turvo / Córrego das Pedras 

SB7: Ribeirão das Palmeiras 

SB8: Rio Velho 

SB9: Córrego das Pedras 

SB10: Ribeirão Santana / Ribeirão das Anhumas / Rio das Perdizes / outros afluentes do Rio 
Grande 

Fonte: Adaptado de SPR/ANA (2016) 

 

É necessário comentar a respeito do uso denominado “corpo d’água”, que 

representa quase 10% da sub-bacia 10. Este uso é a composição de diferentes 

corpos hídricos, inclusive dos reservatórios do Rio Grande que se inserem nessa 

sub-bacia. De acordo com a ANEEL, em 2014, a área inundada na UGRHI foi de 

217,1 km², que representa a soma dos reservatórios apresentados no item 3.2.2. 
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A Deliberação CRH nº 146/2012 demanda que seja levantado o Zonea-

mento Ecológico-Econômico da UGRHI. No entanto, conforme pesquisado no sí-

tio eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente, apenas as UGRHIs 07 e 03 dispõe 

de tal instrumento de planejamento. A UGRHI 12 também não possui Áreas de 

Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) registradas. 

Como comentado, os remanescentes de vegetação natural promovem uma 

grande proteção dos ecossistemas das Bacias Hidrográficas. De acordo com o 

Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, de 2009, a 

bacia do BPG apresenta oito diferentes categorias de vegetação: Floresta Esta-

cional em Contato Savana/Floresta Estacional, Floresta Estacional Semidecidual, 

Formação Arbórea/Arbustiva-Herbácea em Região de Várzea, Savana, Savana 

em Contato Savana/Floresta Estacional, Savana Florestada, Vegetação Secun-

dária da Floresta Estacional em Contato Savana/Floresta Estacional, e Vegetação 

Secundária da Floresta Estacional Semidecidual. Por município, Icém e Altair 

aparecem entre os mais conservados, porém com percentuais ainda muito bai-

xos em relação a muitos outros municípios do estado de São Paulo (Quadro 76). 

 

Quadro 76 - Fitofisionomia por município pertencente à UGRHI 12 

Município 
Área 

(ha) 

Floresta Estacio-

nal Semidecidual 

(ha) 

Formação Arbó-
rea/Arbustiva em 

Região de Várzea 

(ha) 

Sa-

vana 

(ha) 

Total 

geral 

(ha) 

Percentual 
de vegeta-

ção no muni-

cípio 

Altair 31.609 1.783 656 830 3.269 10,3 % 

Barretos 156.361 6.192 2.347 3.212 11.750 7,5 % 

Bebedouro 68.251 2.684 579 233 3.496 5,1 % 

Colina 43.396 1.431 227 149 1.807 4,3 % 

Colômbia 72.925 2.496 847 2.568 5.911 8,1 % 

Guaraci 63.882 2.386 821 939 3.606 5,6 % 

Icém 36.313 2.570 377 886 3.832 10,6 % 

Jaborandi 27.422 689 210 31 930 3,4 % 

Morro 

Agudo 
138.618 4.410 1.260 400 6.069 4,4 % 

Orlândia 29.643 1.096 5 471 1.517 5,1 % 

Terra Roxa 21.989 392 140 214 745 3,4 % 

Viradouro 21.904 371 54 6 431 2,0 % 

Fonte: Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (2009) 
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De acordo com a nomenclatura adotada pelo Inventário Florestal da Vege-

tação Natural do Estado de São Paulo em 2009, a fitofisionomia denominada 

“Savana” refere-se ao Cerrado, em seus diferentes estados sucessionais. 

A média de percentual de vegetação conservado por município é de apenas 

5,82%. Essa vegetação consiste basicamente de fragmentos conservados em 

propriedades privadas, pois de acordo com a consulta realizada dia 17/11/2016 

à base de dados do Ministério do Meio Ambiente, a UGRHI 12 não possui UCs 

federais, estaduais ou municipais. No entanto, a UGRHI possui uma Floresta 

Estadual, localizada em Bebedouro, não cadastrada no sistema do MMA. 

 

3.8.2. ÁREAS SUSCETÍVEIS A EROSÃO, ESCORRE-

GAMENTO E/OU ASSOREAMENTO 

A erosão é um processo geológico caracterizado pela remoção e transporte 

de pedaços de solo e rochas. A erosão é o principal agende modelador da paisa-

gem terrestre, podendo ocorrer de maneira natural ou induzida pela atividade 

humana. A água é o principal agente erosivo na terrestre, atuando na remoção 

e carreamento das partículas. 

Segundo Cooke e Doornkamp (1990), os processos erosivos continentais 

que atuam nas encostas de relevos acidentados (degradacionais) envolvem a 

erosão laminar, a erosão linear e os movimentos de massa. De acordo com o 

Relatório Zero do BPG, a bacia hidrográfica da UGRHI apresenta predominância 

de processos erosivos laminares e lineares, sendo muito pouco frequente a ocor-

rência de movimentos de massa. 

Em relação aos recursos hídricos, o principal impacto das erosões é o asso-

reamento dos canais dos cursos d’água, que pode acarretar a criação de bancos 

de areia. Esses bancos podem obstruir travessias e outras passagens, eventual-

mente potencializando a ocorrência de enchentes e inundações nas áreas urba-

nas e rurais. Além disso, o assoreamento pode acarretar diminuição do volume 

de operação dos reservatórios, induzir turbidez e degradar as águas, além de 

depositar e veicular bactérias e vírus. 
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A fonte mais recente relevante para a análise dos processos erosivos na 

UGRHI é o levantamento do DAEE/IPT, em 2012 (Quadro 77). De acordo com 

este levantamento, a UGRHI 12 se localiza em uma região com relativamente 

poucas erosões em relação ao restante do estado de São Paulo. Por municípios, 

verifica-se que aquele com o maior número de erosões possui apenas 13 ocor-

rências na área rural e uma na área urbana. 

 

Quadro 77 - Erosões na UGRHI 12 

Município 
Nº de erosões ru-

rais 

Nº de erosões urba-

nas 

Altair 6 0 

Barretos 13 1 

Bebedouro 1 0 

Colina 2 2 

Colômbia 7 0 

Guaraci 5 0 

Icém 11 1 

Jaborandi 2 1 

Morro 

Agudo 
2 0 

Orlândia 3 1 

Terra Roxa 0 0 

Viradouro 1 0 

Fonte: DAEE/IPT (2012) 

 

De uma maneira geral, pode-se considerar que o município mais suscetível 

a erosão é Icém que, apesar de ter uma pequena área, possui um número de 

ocorrências próximo ao de um munícipio de maior porte, como Barretos. 

A espacialização das erosões na UGRHI é mostrada na Ilustração 61. Neste 

mapa, fica evidente a relação entre a presença de estradas e a ocorrência de 

erosões nos municípios. 
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Ilustração 61 - Erosões na UGRHI 12 

Fonte: Dados de DAEE/IPT (2012) 

 

O Mapa da Ilustração anterior deixou de indicar uma erosão urbana de 

grandes proporções na área urbana de Bebedouro, no Córrego do Parati. 
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3.8.3. ÁREAS SUSCETÍVEIS A ENCHENTE, INUNDA-

ÇÃO E/OU ALAGAMENTO 

De acordo com FORNASARI FILHO et al. (1992): 

(...) o processo de inundação corresponde ao extravasamento das águas 

de um curso d’água para as suas áreas marginais, quando a vazão a ser 

escoada é superior à capacidade de descarga da calha. Está, normal-
mente, associado à enchente ou cheia (acréscimo na descarga d’água em 

curto período de tempo), assoreamento de canal, barramentos ou reman-

sos. 

Quando um processo de inundação ocorre em um rio, a vazão veiculada no 

curso d’água extravasa para suas áreas de várzea. A ocorrência de inundações 

pode ser potencializada pelas atividades antrópicas, que podem minimizar a ca-

pacidade da bacia hidrográfica em reter as águas provenientes das chuvas. 

Exemplo de tais ações são: retirada das matas ciliares, canalização de córregos, 

impermeabilização de áreas marginais, entre outras. 

De acordo com os dados da Defesa Civil, a UGRHI 12 possui um número 

baixo de ocorrências de enchentes e não registra qualquer desalojado desde 

2010 (Ilustração 62). 

 

 

Ilustração 62 - Ocorrências de enchente e desalojados na UGRHI 12 

Fonte: Defesa Civil (SIDEC, consultado dia 07/12/2016) 
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Embora não tenham voltado a acontecer, cabe ressaltar que as ocorrências 

de 2012 são relativas a 9 inundações em Bebedouro. As ocorrências de 2013 

são relativas a 4 alagamentos também em Bebedouro. 

 

3.8.4. POLUIÇÃO AMBIENTAL 

Por definição, a CETESB considera uma área contaminada como uma área, 

um local ou um terreno, em que haja comprovadamente poluição ou contami-

nação causada por qualquer substância ou resíduo nela depositado, acumulado, 

armazenado, enterrado ou infiltrado de forma planejada, acidental ou natural. 

O principal risco da poluição/contaminação é o transporte do material polu-

ente/contaminante a partir do meio em que ocorre (por exemplo o solo, sedi-

mentos, águas subterrâneas etc), alterando as características naturais de qua-

lidade e determinando impactos negativos sobre os recursos a serem protegidos. 

Como mostrado na Ilustração 63, a UGRHI 12 tem apresentado poucos ca-

sos de descarga/derrame de produtos químicos poluentes e contaminantes. No 

entanto, chama atenção o fato de ter havido um pico de tais ocorrências em 

2014. Das cinco ocorrências registradas, quatro ocorreram no município de Bar-

retos e uma, em Bebedouro. 
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Ilustração 63 - Ocorrências de descarga/derrame de produtos químicos no solo ou 

na água 

Fonte: CETESB (2015c) 

 

O número de ocorrências de descarga de produtos é baixo e é idêntico ao 

número de atendimentos a descarga/derrame de produtos químicos no solo: 

apenas 2 em 2015 na UGRHI. 

No entanto, apesar desses valores, o número de áreas contaminadas em 

que o contaminante atingiu o solo ou a água é consideravelmente maior. Desde 

2011, a UGRHI registra anualmente um valor aproximado de 40 áreas contami-

nadas, enquanto a média de áreas remediadas fica em torno de 2 ou 3 (Ilustra-

ção 64). 
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Ilustração 64 - Áreas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a água, 

e áreas remediadas na UGRHI 12 

Fonte: CETESB (2015c) 

 

Analisando as áreas contaminadas por município, verifica-se novamente 

uma concentração nos municípios de Barretos e Bebedouro, que apresentam 25 

das 40 áreas contaminadas em 2015 (Quadro 78). Essa maior incidência nesses 

municípios provavelmente se explica por sua maior população total, sobretudo 

urbana. Chama atenção, no entanto, que esses municípios remediaram apenas 

uma das 25 áreas contaminadas.  

 

Quadro 78 – Áreas contaminadas e remediadas em 2015 

Município 
Áreas contamina-

das 
Áreas remediadas 

Altair 0 0 

Barretos 15 0 

Bebedouro 10 1 

Colina 1 0 

Colômbia 1 0 

Guaraci 0 0 

Icém 1 0 

Jaborandi 1 1 

Morro 
Agudo 

2 0 
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Município 
Áreas contamina-

das 
Áreas remediadas 

Orlândia 2 0 

Terra Roxa 3 1 

Viradouro 3 0 

Fonte: CETESB (2015c) 

 

Um sumário contendo as informações das contaminações por atividade é 

mostrado no Quadro 79. Percebe-se que a UGRHI 12 repete uma situação bas-

tante frequente no restante do estado de São Paulo, que é a grande ocorrência 

de contaminação proveniente de postos de combustível. Por consequência, os 

principais contaminantes são os solventes aromáticos, os combustíveis automo-

tivos e os PAHs. 

 

Quadro 79 - Detalhes das áreas contaminadas em 2015 

Atividade Frequência 
Principais contaminan-

tes 
Medidas de remediação 

Posto de combustí-

vel 
45 

Solventes aromáticos 

Combustíveis automoti-

vos 

PAHs 

Bombeamento e trata-

mento 

Oxidação química 

Atenuação natural monito-
rada 

Extração multifásica 

Recuperação fase livre 

Extração de vapores do 
solo 

Air Sparging 

Remoção de solo/resíduo 

Outras 

Sem medida de remedia-
ção 

Resíduo 1 Metais - 

Comércio 1 

Solventes aromáticos 

Combustíveis automoti-
vos 

Atenuação natural monito-
rada 

Obs: A soma da coluna frequência é diferente da apresentada no Quadro 78, pois inclui as 
áreas reabilitadas para o uso declarado. 

Fonte: CETESB (2015c) 

 

A Ilustração 65 apresenta as áreas contaminadas na UGRHI 12. Cabe res-

saltar que a CETESB realiza um gerenciamento das áreas contaminadas, visando 
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minimizar os riscos e a exposição da população e do meio ambiente à tais situ-

ações. As medidas adotadas pela Companhia visam assegurar o conhecimento 

das características das áreas contaminadas/poluídas e dos impactos dela decor-

rentes, subsidiando a tomada de decisão em relação à intervenção mais ade-

quada. 

 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

176 

 

 

Ilustração 65 - Áreas contaminadas na UGRHI 12 em 2015 

 

As Ilustrações a seguir trazem um detalhe para as áreas contaminadas em 

Barretos e Bebedouro. 
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Ilustração 66 - Áreas contaminadas em Barretos, em 2015 

Fonte: DataGEO, acesso em 07.12.2016 
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Ilustração 67 - Áreas contaminadas em Bebedouro, em 2015 

Fonte: DataGEO, acesso em 07.12.2016 

 

3.9. AVALIAÇÃO DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA 

A avaliação do Plano de Bacia tem como objetivo analisar as metas e ações 

que foram propostas no Plano anterior e posteriormente concluídas. Essa avali-

ação possibilita a continuidade do trabalho que se desenvolveu na UGRHI 12 

evidenciando as ações e metas que ainda não foram contempladas ou propostas 

para a Bacia do BPG. 
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 Para essa avaliação adotou-se a planilha de empreendimentos do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO e o PBH-BPG 2009. Os empreendi-

mentos iniciados e concluídos na Bacia do BPG foram separados de acordo com 

sua classificação nos 8 Planos de Duração Continuada (PDCs) do Anexo XX do 

Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO. 

Base de dados, cadastros, estudos e levantamentos – BASE 

Gerenciamento dos recursos hídricos – PGRH 

Recuperação da qualidade dos corpos d’água – RQCA 

Conservação e proteção dos corpos d’água – CPCA 

Promoção do uso racional dos recursos hídricos – URRH 

Aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos – AMRH 

Prevenção de defesa contra eventos hidrológicos extremos – PDEH 

Capacitação técnica, educação ambiental e comunicação social - CCEA 

As ações propostas pelo Plano atualmente vigentes foram divididas em duas 

categorias: 1) ações financiáveis exclusivamente pelo FEHIDRO (aqui denomi-

nadas ‘Somente FEHIDRO’); e 2) ações financiáveis pelo FEHIDRO em conjunto 

com outros órgãos (aqui denominadas ‘FEHIDRO + Outros’). O valor que foi 

realmente destinado a projetos pelo CBH-BPG é denominado ‘Investido pelo 

CBH-BPG’ nas ilustrações a seguir. A Ilustração 68 traz a comparação das ações 

propostas no Plano vigente com os 54 empreendimentos financiados pelo FEHI-

DRO no período de 2009 a 2016. 
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Ilustração 68 - Comparação do número de ações financiadas pelo FEHIDRO com as 

ações propostas no PBH atualmente vigente 

 

Nota-se que o número de ações executado é muito diferente do planejado, 

com exceção do PDC08. Esse efeito é mais evidente nos PDCs 01, 02, 05 e 07. 

A análise do número de ações, no entanto, insuficiente sem a análise do mon-

tante de recursos investidos (Ilustração 69). Neste caso, verifica-se que os úni-

cos PDCs que parecem seguir as recomendações do PBH são o 07 e o 08. 
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Ilustração 69 - Comparação do valor das ações financiadas pelo FEHIDRO com as 

ações propostas no PBH atualmente vigente 

 

O fato de os dados FEHIDRO serem muito distintos do previsto pelo PBH 

vigente evidencia que o instrumento tem sido pouco eficiente em seu objetivo 

de direcionar a destinação de recursos pelo CBH-BPG. 

Desta forma, pode-se concluir que o planejamento deve se atentar para a 

situação real da UGRHI do BPG e para a exequibilidade das ações frente à quan-

tidade de recursos existentes. 

3.1. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

A síntese das informações contidas no Diagnóstico é dada no Quadro 80, 

dividido pelos grandes temas de interesse do PBH: 
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Quadro 80 - Síntese do Diagnóstico 

Tema Principais dados 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 S

o
c
io

e
c
o
n
ô
m

ic
a
s
 

População TOTAL (2016): 348.389 hab. 

População URBANA (2016): 333.354 hab. 

População RURAL (2016): 15.035 hab.  

Município mais populoso: Barretos, com 118.090 hab. 

 

Taxa de urbanização: 9 dos 12 municípios estão mais de 90% urbanizados. No en-

tanto, a taxa de urbanização média da UGRHI (91,9%) é menor que a média esta-

dual (96,2%). 

 

Indicadores sociais: Pelo indicador IPRS, foi notado um crescimento nas componen-

tes de riqueza e escolaridade dos municípios. No entanto, a componente de longevi-

dade mostrou grande diminuição ao longo do tempo em praticamente todos os mu-

nicípios. O indicador IDH-M não mostrou variação semelhante, tendo apontado para 
um crescimento de todas as componentes. 

Áreas críticas em relação aos indicadores sociais: Município de Viradouro, com o 

IPRS no Grupo 5, e Altair, com o menor IDH-M da UGRHI. 

 

Dinâmica econômica: A agropecuária possui um papel central no cenário econômico 

da UGRHI. A participação da agropecuária no valor adicionado municipal total ultra-

passa 20% em 9 dos 12 municípios, chegando a atingir quase 60% em Altair. 

Mesmo com esses grandes valores, o número de estabelecimentos agropecuários na 

UGRHI tem apresentado significativa diminuição desde 2007, padrão observado em 
todo estado de São Paulo. Na agricultura, a cana-de-açúcar se destaca como princi-

pal cultura da UGRHI, tanto na área colhida, como no valor de produção. Na pecuá-

ria, a criação de animais tem apresentado um grande decréscimo, sendo a quanti-

dade atual pouco menos da metade da quantidade registrada em 1990. Apesar do 
predomínio da agropecuária, o número de estabelecimentos industriais, de comércio 

e serviço tem crescido na UGRHI, sobretudo em Barretos e Bebedouro, o que contri-

bui para que esses municípios apresentem os maiores valores de PIB. No entanto, 

Colômbia, Colina, Orlândia e Morro Agudo, com características agropecuárias mais 
fortes, apresentam os maiores valores de PIB per capita. 
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Tema Principais dados 

Q
u
a
li
d
a
d
e
 d

a
s
 á

g
u
a
s
 e

 m
o
n
it
o
ra

m
e
n
to

 
O monitoramento das águas subterrâneas feito pela CETESB detectou inconformida-

des em dois dos 10 postos de monitoramento na UGRHI 12. Os parâmetros descon-

formes foram: Ferro, Bactérias Heterotróficas e Coliformes Totais, todos em Colina e 

Nuporanga. Em Morro Agudo e Orlândia, foram encontradas desconformidades para 
o Vanádio e Nitrato, respectivamente, porém em menor intensidade. Ainda assim, 

os valores do IPAS (Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas) são conside-

rados constantemente bons para a UGRHI desde 2007. 

 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais é feito em apenas quatro pon-

tos na UGRHI, sendo dois localizados no Rio Pardo, um no Ribeirão das Palmeiras e 

um no Ribeirão das Pitangueiras. Este número é muito baixo em relação às outras 

UGRHIs do estado de São Paulo, relevando a necessidade da instalação de novos 
postos. De uma maneira geral, o posto no Ribeirão das Pitangueiras é o que apre-

senta os piores indicadores de qualidade das águas. Para o IVA (Índice de Qualidade 

das Águas para Proteção da Vida Aquática e de Comunidades Aquáticas), o posto no 

Ribeirão das Palmeiras também apresenta valores ruins em algumas épocas do ano 

(de Julho à Dezembro). Os postos no Rio Pardo também encontraram, em 2015, 
desconformidades nos seguintes parâmetros: Alumínio dissolvido, cor verdadeira, 

ferro dissolvido, fósforo total, ensaio ecotoxicológico, Escherichia coli. A maioria das 

ocorrências também foi registrada no segundo semestre. 

 

Em relação ao monitoramento flu e pluviométrico, a UGRHI possui valores baixos de 

densidade de postos em relação aos valores de referência encontrados na literatura. 

No entanto, tais valores ainda são bastante superiores à média estadual. São críti-

cos para este indicador as sub-bacias 1 (Ribeirão do Rosário/Córrego do Cruzeiro), 2 
(Ribeirão Indaiá, Ribeirão do Agudo) e 10 (Ribeirão Santana/Ribeirão das Anhu-

mas/Rio das Perdizes/ outros afluentes do Rio Grande), que possuem monitora-

mento nulo ou pouco abrangente.  

 

Em relação ao monitoramento da cobertura vegetal, a UGRHI apresenta valores 

muito baixos de vegetação nativa em suas sub-bacias. De acordo com o mapea-

mento de Uso e Ocupação do Solo, as sub-bacias apresentam majoritariamente um 

percentual inferior a 10%, com exceção da SB8, com 13%. Além disso, a UGRHI 

possui apenas a Floresta Estadual de Bebedouro como Unidade de Conservação, po-
rém não está cadastrada no CNUC. Por município, o levantamento indica que os 

mais vegetados são Altair e Icém, com valores próximos a 10% apenas.  
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Tema Principais dados 
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Para o índice de atendimento de água na UGRHI, predominam as situações boa e re-

gular, com atendimento de pelo menos 75% das populações municipais. A situação 

não é tão positiva para as perdas, já que predominam os valores superiores a 25% 

nos municípios. Os municípios críticos em relação às perdas são: Morro Agudo, Or-
lândia e Viradouro, classificados como ruins pelo SNIS, e Bebedouro, que embora 

tenha melhorado seu indicador recentemente, apresenta um histórico com altos va-

lores de perda. 

 

Em relação ao esgotamento sanitário, a UGRHI apresenta valores intermediários de 

redução de cargas orgânicas no âmbito estadual. Dois municípios particularmente 

críticos em relação a esse processo são Bebedouro (com redução de apenas 28%), 

Guaraci (18%) e Morro Agudo, que não reduz sua carga orgânica. No entanto, é im-
portante ressaltar que o dado de 2015 reflete a situação de Morro Agudo antes da 

criação da Estação de Tratamento de Esgotos, em janeiro de 2016. Os baixos índi-

ces desses municípios acarretam a diminuição da média estadual e a classificação da 

UGRHI como regular na proporção de efluente doméstico tratado e na proporção de 

redução da carga orgânica poluidora. A CETESB engloba todos os indicadores de es-
goto por meio do ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Popula-

ção Urbana de Município), o qual classifica Morro Agudo como ‘ruim’; Bebedouro e 

Guaraci como ‘médio’; Orlândia, Terra Roxa e Viradouro como ‘regular’; e os demais 

municípios, como ‘bom’.  

 

Em relação aos resíduos sólidos, a maioria dos municípios da UGRHI possuem sua 

disposição classificada como ‘adequada’. As exceções são Icém e Viradouro, que dis-

põem os resíduos de forma inadequada. Esses municípios representam uma disposi-
ção inadequada de 17,3 toneladas de resíduos por dia. 

 

No que diz respeito à drenagem, todos os municípios declararam possuir Planos Di-

retores de Drenagem Urbana ou Manejo de Águas Pluviais ao IBGE, em 2008. Em 
consulta ao site do FEHIDRO, verificou-se que apenas dois desses municípios, Jabo-

randi e Viradouro, atualizaram os Planos com tais recursos. 
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Considerando os cenários elaborados para a análise do balanço hídrico na UGRHI, os 
resultados indicaram um balanço fortemente negativo na sub-bacia 10 (Ribeirão 

Santana/Ribeirão das Anhumas/Rio das Perdizes/outros afluentes do Rio Grande), 

sobretudo no Cenário Máximo. No entanto, verificou-se que as sub-bacias da UGRHI 

12 não são compostas por bacias hidrográficas, no sentido de que não possuem 
apenas um exutório e não são compostas pela área de contribuição de um único 

ponto. Neste caso, o balanço hídrico por município ou sub-bacia se mostra insufici-

ente, o que ressalta a necessidade de maior detalhamento nos cálculos. Desta 

forma, o balanço hídrico será refeito considerando como unidade de análise a bacia 
hidrográfica de cada curso d’água. Assim, será possível verificar quais os trechos 

dos rios estão críticos com relação às vazões de referência. 
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4. PROGNÓSTICO 

4.1. SANEAMENTO BÁSICO 

4.1.1. RESÍDUOS SÓLIDOS 

A projeção de vida útil dos aterros sanitários na UGRHI 12 permite que se 

faça uma estimativa de quanto tempo de atividade ainda resta para os aterros 

que recebem os resíduos sólidos urbanos dos municípios. Isso permite que os 

responsáveis e interessados quanto a este assunto tomem providências cabíveis 

e em tempo hábil para a destinação e disposição correta dos resíduos. 

A projeção tem por base a consulta as planilhas de Índice de Qualidade dos 

Resíduos - IQR da CETESB do ano de 2015. Nelas estão contidas a vida útil de 

cada aterro que os municípios da Bacia depositam seus resíduos. 

O Quadro 81 apresenta a vida útil dos aterros que recebem os resíduos da 

Bacia e sua previsão para 2019. 

 

Quadro 81 – Vida útil dos aterros da UGRHI 12  

Projeção de vida útil dos aterros sanitários 2019 

Município Vida útil da área 2015 Previsão para 2019 

Altair Maior que 5 anos Ativo 

Barretos Menor ou igual a 2 anos Encerrado 

Bebedouro Maior que 5 anos Ativo 

Colina Menor ou igual a 2 anos Encerrado 

Colômbia De 2 a 5 anos Em vias de encerramento 

Guaraci De 2 a 5 anos Em vias de encerramento 

Icém Menor ou igual a 2 anos Encerrado 

Jaborandi De 2 a 5 anos Em vias de encerramento 

Morro Agudo Maior que 5 anos Ativo 

Orlândia Maior que 5 anos Ativo 

Terra Roxa Menor ou igual a 2 anos Encerrado 

Viradouro Menor ou igual a 2 anos Encerrado 

Fonte: CETESB, 2015 
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4.2. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA UGRHI 12 

4.2.1. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS RECURSOS HÍDRICOS 

No que diz respeito à legislação sobre o Plano da Bacia Hidrográfica da 

UGRHI 12, foram levantadas as Leis, Resoluções e Deliberações publicadas nos 

diferentes âmbitos de gestão. Tais diplomas legais são apresentados nos itens 

seguintes. 

4.2.1.1. ÂMBITO FEDERAL 

Em âmbito federal, ressalta-se a Lei nº 9.433, de 1997, que instituiu a Po-

lítica Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos (SINGREH) e regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Cons-

tituição Federal, sendo a grande responsável pela atual abordagem em relação 

à gestão dos recursos hídricos no país, e estabeleceu como instrumento, dentre 

outros, o PBH. 

A Lei nº 9.984/2000 foi a responsável pela criação da Agência Nacional de 

Águas (ANA), vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), sob regime de 

autarquia federal. A ANA é responsável pela implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, bem como por promover a coordenação do SINGREH – 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Compete à Agência a 

criação de condições para a implementação da Lei das Águas e a promoção da 

gestão descentralizada e participativa, bem como a implementação de instru-

mentos de gestão, tais como a outorga de direito de uso de recursos hídricos e 

a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que serão assunto de tópico específico 

no presente relatório. 

A missão da Agência Nacional de Águas é de regular o uso das águas de 

rios e lagos de domínio federal, bem como implementar o SINGREH, visando o 

uso sustentável dos recursos e assegurando existência suficiente de água de boa 

qualidade para as gerações futuras. 

Em relação ao saneamento básico, destaca-se a Lei nº 11.445/07, que, de 

acordo com seu Art. 1º, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento bá-

sico. Esta Lei é também conhecida como Política Nacional de Saneamento Básico 
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que, dentre outras providências, tornou obrigatório a todos os municípios a ela-

boração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico. 

Além das já citadas Leis, os principais diplomas legais federais pertinentes 

ao assunto são: 

• Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezem-

bro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 

de maio de 1978; e dá outras providências. 

• Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 - Estabelece a Política Naci-

onal de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água 
para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 

acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Infor-

mações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 

da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do artº 4º da Lei nº 9.984, 
de 17 de julho de 2000. 

• Decreto Nº 7.254, de 02 de agosto de 2010 - Institui o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Grande, com área de atuação localizada nos Esta-

dos de Minas Gerais e São Paulo, e dá outras providências. 

• Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005 - Estabelece definições e pro-
cedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de 

abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação 

de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo 

humano. 

• Resolução ANA no 82, de 24 de abril de 2002 (D.O.U. de 13.5.2002) – 

Republicada em 24.4.2003. Dispõe sobre procedimentos e define as 

atividades de fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA, inclu-

sive para apuração de infrações e aplicação de penalidades. 

• Resolução ANA no 194, de 16 de setembro de 2002 (D.O.U. de 

24.9.2002) - Procedimentos e critérios para a emissão, pela Agência 

Nacional de Águas - ANA, do Certificado de Avaliação da Sustentabili-

dade da Obra Hídrica – CERTOH de que trata o Decreto nº 4.024, de 
21 de novembro de 2001. 

• Resolução ANA no 707, de 21 de dezembro de 2004 (BPS nº 12 de 

3.1.2005) - Dispõe sobre procedimentos de natureza técnica e admi-

nistrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e dá 

outras providências. 

• Resolução CNRH no 05, de 10 de abril de 2000 - Estabelece diretrizes 

para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

• Resolução CNRH no 13, de 25 de setembro de 2000 - Estabelece dire-

trizes para a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos. 
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• Resolução CNRH no 14, de 20 de outubro de 2000 - Define o processo 

de indicação dos representantes dos Conselhos Estaduais, dos Usuários 

e das Organizações Civis de Recursos Hídricos. 

• Resolução CNRH no 15, de 11 de janeiro de 2001 - Estabelece diretrizes 

gerais para a gestão de águas subterrâneas. 

• Resolução CNRH no 22, de 24 de maio de 2002 - Estabelece diretrizes 

para inserção das águas subterrâneas no instrumento Planos de Re-

cursos Hídricos. 

• Resolução CNRH no 24, de 24 de maio de 2002 - Altera a redação do 
artigo 8º e artigo 14 da Resolução CNRH nº 5. 

• Resolução CNRH nº 29, de 11 de dezembro de 2002 - Define diretrizes 

para a outorga de uso dos recursos hídricos para o aproveitamento dos 

recursos minerais. 

• Resolução CNRH no 30, de 11 de dezembro de 2002 - Define metodolo-

gia para codificação de bacias hidrográficas, no âmbito nacional. 

• Resolução Conama no 357, de 17 de março de 2005 (D.O.U. de 

18.3.2005) - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretri-

zes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras provi-

dências. 

• Resolução CNRH nº 48, de 21 de março de 2005 - Estabelece critérios 

gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

• Resolução CNRH no 54, de 28 de novembro de 2005 - Estabelece mo-

dalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto 

não potável de água. 

• Resolução CNRH no 55, de 28 de novembro de 2005 - Estabelece dire-
trizes para elaboração do Plano de Utilização da Água na Mineração - 

PUA, conforme previsto na Resolução CNRH no 29, de 11 de dezembro 

de 2002. 

• Resolução CNRH no 65, de 07 de dezembro de 2006 - Estabelece dire-
trizes de articulação dos procedimentos para obtenção da outorga de 

direito de uso de recursos hídricos com os procedimentos de licencia-

mento ambiental. 

• Resolução CNRH no 70, de 19 de março de 2007 - Estabelece os proce-

dimentos, prazos e formas para promover a articulação entre o Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacia Hidrográfica, 

visando definir as prioridades de aplicação dos recursos provenientes 

da cobrança pelo uso da água, referidos no inc. II do § 1º do art. 17 

da Lei nº 9.648, de 1998, com a redação dada pelo art. 28 da Lei nº 
9.984, de 2000. 

• Resolução CNRH no 76, de 16 de outubro de 2007 - Estabelece diretrizes 

gerais para a integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão 

de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas 
a fins balneários. 
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• Resolução CNRH nº 91, de 05 de novembro de 2008 - Dispõe sobre 

procedimentos gerais para enquadramento dos corpos de água super-

ficiais e subterrâneos. 

• Resolução CNRH nº 141, de 10 de julho de 2012 - Estabelece critérios e 

diretrizes para implementação dos instrumentos de outorga de direito 
de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos corpos de água 

em classes, segundo os usos preponderantes, em rios intermitentes e 

efêmeros, e dá outras providências. 

• Resolução CNRH nº 145, de 12 de dezembro de 2012 - Estabelece dire-
trizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hi-

drográficas e dá outras providencias. 

4.2.1.2. ÂMBITO ESTADUAL 

Em referência as legislações paulistas, destaca-se a Lei estadual nº 

7.663/1991, que institui a Política e o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. A mesma lei estabelece que os planos 

de Bacia Hidrográfica devem conter diretrizes para a recuperação, a proteção e 

a conservação dos recursos hídricos das bacias ou regiões hidrográficas corres-

pondentes. 

O Estado de São Paulo assumiu papel pioneiro em relação à implantação 

deste modelo de gestão das águas. Constata-se que sua legislação estadual an-

tecede em cinco anos a nacional. A caracterização do modelo paulista em 22 

bacias deu-se pela Lei 9.034, de 1994. 

Destaca-se também a Lei Estadual 9.146, de 1995, responsável pela criação 

de mecanismos de compensação financeira para municípios que tenham em seu 

território áreas de proteção ambiental, como as áreas de mananciais. 

A Lei Estadual 9.866, de 1997, também na área das áreas de mananciais, 

estabeleceu diretrizes e normas para o gerenciamento das áreas de mananciais 

de interesse regional do Estado de São Paulo. 

Finalmente, o Decreto nº 48.896 de 2004 regulamentou o Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Política Estadual de Recursos Hídri-

cos, responsável pelo financiamento deste e outros projetos relacionados à ges-

tão dos recursos hídricos. 

A seguir são apresentados os principais diplomas legais pertinentes aos re-

cursos hídricos no Estado de São Paulo: 
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• Lei nº 6.134, de 02 de junho de 1988 - Dispõe sobre preservação dos 

depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo. 

• Lei nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 - Estabelece normas de orien-

tação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

• Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992. Política Estadual de Saneamento. 

• Lei nº 9.034 de 27 de dezembro de 1994 - Dispõe sobre o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos - PERH, a ser implantado no período 1994 e 1995, 

em conformidade com a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, 
que instituiu normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hí-

dricos. 

• Lei nº 9.146, de 9 de março de 1995 - Cria mecanismos de compensação 

financeira para Municípios nos casos que especifica, e dá providências 
correlatas. 

• Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997 - Dispõe sobre dire-

trizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas 

dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, e dá 

outras providencias 

• Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997 - Com retificação feita no DOE, 

de 09/12/1997). Proteção e recuperação de mananciais de interesse 

do Estado de São Paulo. 

• Lei nº 10.843, de 05 de julho de 2001 - Altera a Lei nº 7.663/91, da 
política de recursos hídricos, definindo as entidades públicas e privadas 

que poderão receber recursos do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recur-

sos Hídricos. 

• Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005 - Dispõe sobre a cobrança 
pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, 

os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e va-

lores e dá outras providências. 

• Lei nº 12.526 de 2 janeiro de 2007 – Estabelece normas para contenção 
de enchentes e destinação de águas pluviais. 

• Decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977 - Dispõe sobre o en-

quadramento dos corpos de água receptores na classificação prevista 

no Decreto nº 8.468/76. 

• Decreto nº 27.576, de 11 de novembro de 1987 - Alterado pelo Decreto 
nº 36.787/93). Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH. 

• Decreto nº 28.489, de 09 de junho de 1988 - Considera como modelo 

básico para fins de Gestão de Recursos Hídricos a Bacia do Rio Piraci-

caba, e dá outras providências. 

• Decreto nº 36.787, de 18 de maio de 1993 - Adapta o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos - CRH e o Comitê Coordenador do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos - CORHI, criados pelo Decreto n. 27.576, de 11 

de novembro de 1987, às disposições da Lei n. 7.663, de 30 de de-
zembro de 1991. 
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• Decreto nº 37.300 de 25 de agosto de 1993 – Regulamenta o Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, criado pela Lei nº 7.663 de 

30 de dezembro de 1991. 

• Decreto nº 38.455, de 21 de março de 1994 - nova redação ao Artigo 

2.º do Decreto n. 36.787, de1l8 de maio de 1993 que dispõe sobre o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dá providências correlatas. 

• Decreto nº 39.742, de 23 de dezembro de 1994 - (Alterada pelo Decreto 

nº 43.265/98). Adapta o CRH do Decreto nº 36.787/93. 

• Decreto nº 41.258, de 31 de outubro de 1996 - Regulamenta os artigos 
9º a 13 da Lei nº 7.663, de 30.12.1991 - Outorga. 

• Decreto nº 43.204 de 23 de junho de 1998 – Altera dispositivos do De-

creto nº 37.300 de 25 de agosto de 1993 que regulamenta o Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO. 

• Decreto nº 43.265, de 30 de junho de 1998 - Nova redação a dispositi-

vos que especifica do Decreto n.º 36.787, de 18 de maio de 1993, que 

dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH. 

• Decreto nº 48.896 de 26 de agosto de 2004 - Regulamenta o Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Lei nº 7.663, de 
30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho 

de 2001. 

• Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006. - Regulamenta dispositivos 

da Lei nº 12.183 de 29 de dezembro de 2005, que trata da cobrança 
pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, 

e dá providências correlatas. 

• Decreto nº. 57.113, DE 7 DE JULHO DE 2011 - Adapta o Conselho Esta-

dual de Recursos Hídricos - CRH e o Comitê Coordenador do Plano Es-
tadual de Recursos Hídricos - CORHI, criados pelo Decreto nº 27.576, 

de 11 de novembro de 1987, às disposições da Lei nº 7.663, de 30 de 

dezembro de 1991. 

• Decreto nº. 58.544, de 13 de novembro de 2012 - Dispõe sobre o licen-
ciamento ambiental da aquicultura e dá providências correlatas. 

• Decreto nº. 60.582, de 27 de junho de 2014 - Dispõe sobre o licencia-

mento ambiental da aquicultura, cria Parques Aquícolas Estaduais, es-

tabelecendo as condições para o desenvolvimento sustentável da pro-

dução aquícola no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

• Deliberação CRH nº 111, de 10 de dezembro de 2009 - Estabelece con-

teúdo mínimo dos estudos técnicos e financeiros para fundamentação 

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de 

São Paulo a ser apresentado pelos Comitês de Bacias para referendo 
do CRH. 

• Deliberação CRH nº 146, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - Aprova os 

critérios, os prazos e os procedimentos para a elaboração do Plano de 

Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica. 
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• Deliberação CRH nº 147, de 11 de dezembro de 2012 - Aprova critérios 

de distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO entre as Unidades 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos a vigorarem a partir do exer-

cício de 2013. 

• Deliberação CRH nº 156, de 11 de dezembro de 2013 - Estabelece dire-
trizes para o reuso direto de água não potável, proveniente de Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) de sistemas públicos para fins urbanos 

e dá outras providências, no âmbito do Sistema Integrado de Gerenci-

amento de Recursos Hídricos – SIGRH 

• Deliberação CRH nº 159, de 15 de abril de 2014 - Altera as Deliberações 

CRH nº 146 de 2012 e CRH nº 147 de 2012, revoga a Deliberação CRH 

nº 142 de 2012 e dá outras providências. 

• Deliberação CRH nº 160, de 26 de junho de 2014 - Prorroga a Delibera-
ção CRH nº 90, de 10 de dezembro de 2008, que aprova procedimentos, 

limites e condicionantes para a cobrança, dos usuários urbanos e in-

dustriais, pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de 

São Paulo. 

• Deliberação CRH nº 167 de 9 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre a 
aplicação dos recursos do FEHIDRO, referente ao ano de 2015, esta-

belece os percentuais para distribuição, entre os colegiados do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e altera a metodo-

logia para os anos subsequentes. 

4.2.1.3. ÂMBITO MUNICIPAL 

As consultas aos planos municipais foram realizadas na internet, em sites 

oficiais e das municipalidades.  Alguns planos não foram encontrados, pois nem 

todos os municípios dispõem de ferramentas que disponibilizam acesso online à 

sua legislação. O Quadro 82 traz o resultado dessa consulta. 

 

Quadro 82 – Leis de âmbito municipal 

Municí-

pio 
Plano Diretor Lei Orgânica 

Código Municipal 

de Obras 
Lei de Zoneamento 

Altair - - - - 

Barretos 
Lei Complementar nº 

73, 10/10/2006 

Lei Orgânica 

01/1990 
- 

Lei nº 1662, 

03/09/1979 

Bebe-

douro 

Lei Complementar nº 

89/2011 

Lei Orgânica 

29/10/2001 

Lei nº 1382, 

28/12/1979 

Lei Complementar nº 

43 e nº 89/2011¹ 

Colina 
Lei Complementar nº 

101, 22/10/2007 

Lei Orgânica 

30/03/1990 

Lei nº 1548, 

04/04/1989 

Lei nº 528, 

22/12/1966 

Colôm-

bia 
- 

Lei Orgânica 

01/1990 
- -² 

Guaraci - 
Lei Orgânica 

05/04/1990 
- - 

Icém - Lei Orgânica - - 
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Municí-

pio 
Plano Diretor Lei Orgânica 

Código Municipal 

de Obras 
Lei de Zoneamento 

06/11/2008 

Jabo-

randi 
- 

Lei Orgânica 

04/04/1990 
- - 

Morro 

Agudo 

Lei Complementar nº 

09, 27/09/2006 

Lei Orgânica 

05/04/1990 
- - 

Orlândia 
Lei nº 3505, 

20/09/2006 

Lei Orgânica 

05/2006 
- 

Lei Complementar nº 

3572, 

05/12/2007 

Terra 

Roxa 
- 

Lei Orgânica 

08/04/2014 
- - 

Vira-

douro 

Lei Complementar nº 

53, 05/06/2012 

Lei Orgânica 

07/09/1990 
- - 

¹ A Lei de Zoneamento de Bebedouro está no Plano Diretor 

² Embora não haja um zoneamento municipal, há uma lei de delimitação do perímetro urbano 

e um decreto de expansão do perímetro urbano. 

 

Em relação ao código municipal de obras e lei de zoneamento, também 

encontrada como lei de uso e parcelamento do solo, os municípios menores in-

troduzem suas diretrizes nos próprios planos diretores e lei orgânica. 

Ressalta-se a Política Nacional de Recursos Hídricos como principal marco 

recente do proceso de gestão de recursos hídricos no Brasil. Em respeito a este 

diploma legal, Melo et al. [2010?], apresentam seu caráter inovador, ao mesmo 

tempo que ressaltam a dificuldade de integração entre as diferentes esferas 

envolvidas no processo e a população: 

A Política Nacional de Recursos Hídricos nos trouxe uma forma de gestão 

da água baseada no planejamento e manejo desses recursos de forma 
integrada, participativa e descentralizada, o que demonstra que as 

realizações do Brasil são significativas na área de gestão dos recursos 

hídricos e isso o tem colocado como inovador nessa matéria. Em termos 

de Política Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil tem um dos regimes 
jurídicos mais avançados do mundo. 

Embora a lei 9.433/97 seja considerada um dos mais inovadores 

instrumentos no tocante à gestão das águas, esta lei apresenta alguns 

dispositivos que entravam e carecem de aplicabilidade, a exemplo da falta 
de participação efetiva e informação dos atores sociais e a falta de 

integração entre os responsáveis pela gestão, pois se por um lado, há a 

participação esta deve vir acompanhada também de informação clara e 

adequada pois de nada adianta um participação em massa se não se 

souber qual o real objetivo.  No que se refere à integração, ficou claro que 
não há ainda um entrosamento entre Poder Público e sociedade. 

(MELO et al., 2010?) 

A adoção de leis voltadas para políticas intermunicipais nos diversos setores 

do saneamento pode contribuir de forma significativa nos recursos hídricos. A 
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unificação das legislações municipais, quando coerentes, é pertinente por facili-

tar a tomada de decisões para problemas semelhantes dentro da Bacia. 

4.2.2. OUTORGA DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Os recursos hídricos tanto superficiais como subterrâneos são bens de do-

mínio público e cabe ao poder público a sua administração e controle. 

Segundo o DAEE, “a outorga de direito de uso ou interferência de recursos 

hídricos é um ato administrativo, de autorização ou concessão, mediante o qual 

o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por determinado tempo, 

finalidade e condição expressa no respectivo ato”. 

A outorga de uso dos recursos hídricos é um instrumento previsto na Política 

Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos, fundamental à gestão dos mesmos, 

assegurando o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 

exercício dos direitos de acesso à água. Constitui-se em uma autorização ou 

licença para qualquer empreendimento que altere o regime, qualidade ou quan-

tidade das águas para sua implementação. 

Segundo o Art. 12 § 1º da Política Nacional dos Recursos Hídricos, indepen-

dem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: 

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pe-
quenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 

No Estado de São Paulo, o DAEE é o órgão responsável por outorgar os 

empreendimentos que demandam recursos hídricos em escala estadual, por in-

termédio do Decreto 41.258 de 31 de outubro de 1996, de acordo com o artigo 

7º das disposições transitórias da Lei Estadual 7.663 de 30 de dezembro de 1991. 

As diretrizes e critérios gerais para subsidiar a implementação de outorga 

de direito de uso dos recursos hídricos na UGRHI 12 devem seguir a Portaria 

717/96 do DAEE, válida para todo o estado de São Paulo. Outra medida igual-

mente importante é o estabelecimento, por parte do CBG-BPG, de um cadastro 

atualizado com os dados dos usuários de água da UGRHI. Tal cadastro poderá 

subsidiar o monitoramento e o planejamento em diversas outras ocasiões. 
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Quadro 83 – Metas para a implantação mais efetiva da outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos 

Metas 

Até 2019 Até 2023 Até 2027 

Analisar as outorgas 

emitidas e as corrigir 

Integração das bases de 
outorgas do DAEE/PRO-

DESP e base de cobrança 

do CBH-BPG 
Criação de um Sis-

tema Outorga/Co-

brança no formato di-
gital, com disponibili-

zação de dados e 

acessibilidade ao pú-
blico 

Propor à entidade ou-

torgante as correções 

relativas ao posiciona-

mento das outorgas 
(município, fuso, 

UGRHI, curso d’água e 

aquífero) 

Atualização e fiscalização 

da vazão outorgada e uti-
lizada 

 

Por fim, ressalta-se a importância do georreferenciamento do cadastro das 

outorgas, que permite a análise especializada das informações. A composição 

de uma base georreferenciada configura-se em um elemento essencial para o 

refinamento no nível de análise da demanda e do balanço hídrico. Conforme 

apresentado no item do Diagnóstico relativo ao balanço hídrico, tal refinamento 

é fundamental no caso da UGRHI 12, que possui sub-bacias com mais de um 

exutório. Assim, recomenda-se a validação padronizada das outorgas já cadas-

tradas pelo DAEE e a elaboração de um processo de validação para as novas 

outorgas a serem inseridas na base de dados. 

4.2.2.1. SITUAÇÃO DA UGRHI 12 

Em análise ao cadastro de outorgas de usos na base do DAEE, em 2015 na 

UGRHI 12 haviam 886 outorgas estaduais, divididas entre superficiais e subter-

râneas. O Quadro 84 a quantidade de outorgas definidas por cada tipo. 

Quadro 84 - Outorgas de usos na UGRHI 12 

Captações superficiais Captações subterrâneas 

523 363 

Fonte: DAEE (dezembro de 2015) 

O CBH-BPG estabeleceu 13 coeficientes ponderadores para o cálculo do va-

lor a ser cobrado dos usuários. Tais valores podem ser encontrados no relatório: 

“Fundamentos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Baixo 

Pardo Grande”, elaborado em 2010. 
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4.2.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O Licenciamento ambiental trata-se do procedimento administrativo voltado 

a licenciar as atividades ou empreendimentos que demandam de recursos am-

bientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental. 

No que concerne à legislação aplicável ao Licenciamento Ambiental na 

UGRHI 12 é de relevância saber: 

• Lei nº 6938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente; 

• Lei Complementar Federal 140/11; 

• Resolução CONAMA nº 01/86; 

• Lei Estadual nº 997/76; 

• Lei Estadual nº 9509/97; 

• Decreto Estadual nº 8468/76; 

• Decreto Estadual nº 47400/02; 

• Deliberação CONSEMA nº 01/14. 

Barretos, Colina e Viradouro, são os únicos municípios aptos a realizarem o 

Licenciamento Ambiental Municipal de empreendimentos classificados como de 

Baixo Impacto Ambiental Local na UGRHI 12, conforme deliberação CONSEMA 

Normativa 01/2014. Nos demais municípios a CETESB (Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo) é o órgão responsável pela análise e concessão das 

licenças ambientais (Lei Estadual nº 13542/09). 

O Quadro 85 traz as agências ambientais responsáveis por cada município 

da bacia para a realização do licenciamento ambiental. 

Quadro 85 – Agências da CETESB para Licenciamento Ambiental 

Municípios Agência CETESB 

Altair Barretos 

Barretos Barretos 

Bebedouro Barretos 

Colina Barretos 

Colômbia Barretos 

Guaraci Barretos 

Icém São José do Rio Preto 
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Jaborandi Barretos 

Morro Agudo Ribeirão Preto 

Orlândia Ribeirão Preto 

Terra Roxa Barretos 

Viradouro Barretos 

Fonte: CETESB 

 

Ilustração 70 – Agências ambientais responsáveis pelos municípios 

Fonte: CETESB. Acesso em: 28 nov. 2016 
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Como meta, recomenda-se a centralização do processo de Licenciamento 

na Agência Ambiental do município de Barretos, por conta de sua posição estra-

tégica central na UGRHI, e por já ser um dos únicos municípios com competência 

para realizar o Licenciamento de empreendimentos de Baixo Impacto. Outra re-

comendação seria o desenvolvimento e o aprimoramento das competências re-

lativas ao licenciamento no município de Barretos, para que possa realizar o 

processo para empreendimentos de Médio e Alto Impacto. 

 

4.2.4. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Sem dúvida a cobrança pelo uso da água é uma das maneiras mais eficiente 

de contornar o uso irracional dos recursos hídricos, garantindo um consumo 

equilibrado e sustentável dos mesmos. 

A Cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos da Política Nacional e 

Estadual dos Recursos Hídricos, segundo a Lei Federal nº. 9.433/1997 e Lei Pau-

lista nº. 7.663/1991, respectivamente. 

Segundo a Lei Federal nº. 9.433 de 08 de janeiro de 1997: 

• “Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos [em cursos d’água de 

domínio da União] objetiva: 

• I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indi-

cação de seu real valor; 

• II - incentivar a racionalização do uso da água; 

• III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.” 

 

Segundo a Lei Estadual Paulista nº. 12.183 de 29 de dezembro de 2005: 

• “Artigo 1º - A cobrança pela utilização dos recursos hídricos [em cursos 

d’água de domínio estadual paulista] objetiva: 

• I - reconhecer a água como bem público de valor econômico e dar ao 

usuário uma indicação de seu real valor; 

• II - incentivar o uso racional e sustentável da água; 
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• III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos e sanea-

mento, vedada sua transferência para custeio de quaisquer serviços de 

infra-estrutura; 

• IV - distribuir o custo sócio-ambiental pelo uso degradador e indiscrimi-
nado da água; 

• V - utilizar a cobrança da água como instrumento de planejamento, ges-

tão integrada e descentralizada do uso da água e seus conflitos.” 

 

Segundo a Lei Estadual Mineira nº. 13.199, de 29 de janeiro de 1999: 

• “Art. 24. (...) 

• Parágrafo único - A cobrança pelo uso de recursos hídricos [em cursos 
d’água de domínio estadual mineiro] visa a: 

• I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indi-

cação de seu real valor; 

• II - incentivar a racionalização do uso da água; 

• III - obter recursos financeiros para o financiamento de programas e 

intervenções incluídos nos planos de recursos hídricos; 

• IV - incentivar o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio, 

na forma desta lei, dos custos das obras executadas para esse fim; 

• V - proteger as águas contra ações que possam comprometer os seus 

usos atual e futuro; 

• VI - promover a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à 

saúde e à segurança públicas e causem prejuízos econômicos ou soci-

ais; 

• VII - incentivar a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos nas 

respectivas bacias hidrográficas; 

• VIII - promover a gestão descentralizada e integrada em relação aos 

demais recursos naturais; 

• IX - disciplinar a localização dos usuários, buscando a conservação dos 

recursos hídricos, de acordo com sua classe preponderante de uso; 

• X - promover o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu apro-

veitamento econômico.” 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um instrumento regulatório e 

econômico de gestão, fundamental para o controle e o gerenciamento dos re-

cursos hídricos nas bacias hidrográficas. 
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Todos os usuários da bacia estão sujeitos à cobrança, exceto em alguns 

casos específicos, conforme disposto no Art. 5º da lei supracitada. 

As leis que norteiam a implantação da cobrança no Estado de São Paulo são 

a Lei nº 12.183 de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedi-

mentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores; o Decreto nº 

50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta dispositivos da lei supraci-

tada; e as deliberações do CRH nº. 63 04 de setembro de 2006, que aprova 

procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança pela utilização dos re-

cursos hídricos do Estado; deliberação nº 90 de 10 de novembro de 2008 que 

aprova procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança, dos usuários 

urbanos e industriais, pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado 

de São Paulo; deliberação nº 160, de 26 de junho de 2014 que Prorroga a Deli-

beração CRH nº 90, de 10 de dezembro de 2008; e a deliberação n.º 111 de 10 

de dezembro de 2009 que estabelece o conteúdo mínimo dos estudos técnicos 

e financeiros da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de 

São Paulo a ser apresentado pelos Comitês de Bacias para referendo do CRH. 

Na UGRHI 12 a Deliberação CBH-BPG nº 111/2010 fundamenta e aprova as 

propostas, mecanismos e valores da cobrança na bacia. Como a fundamentação 

e a aprovação já estão feitas, as metas de curto prazo são a execução de ato 

convocatório para a regularização dos usuários, e o posterior início da cobrança. 

 

4.2.5. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA 

Para controlar a qualidade das águas de superfície no território nacional foi 

editada a Portaria do Ministério do Interior nº GM 0013, de 15 de janeiro de 

1976, que regulamenta a classificação dos corpos d’água superficiais, de acordo 

com padrões de qualidade e de emissão para efluentes líquidos. Em 1986, essa 

Portaria foi substituída pela Resolução CONAMA nº 20, que estabeleceu nove 

classes, segundo seus usos preponderantes, para as águas superficiais, sepa-

rando-as em águas doces (classes especial, 1, 2, 3, 4), salinas (classes 5 e 6) e 

salobras (classes 7 e 8). Em 2000, a Resolução CONAMA nº 274 revogou os 



             

VM Engenharia de Recursos Hídricos 

  www.vmengenharia.com.br 

201 

 

artigos de 26 a 34, que tratam de enquadramento e condição de avaliação de 

balneabilidade das águas; e, em 2005, a Resolução CONAMA nº 20 foi revogada 

pela Resolução CONAMA nº 357. 

A Resolução CONAMA nº 357 dispõe sobre a classificação e diretrizes am-

bientais para o enquadramento dos corpos d’água superficiais, bem como esta-

belece as condições e padrões de lançamentos de efluentes. Conforme essa Re-

solução, o enquadramento dos corpos d’água deve considerar não o seu estado 

atual, mas os níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às neces-

sidades da comunidade. As águas doces, salobras e salinas do território nacional 

são classificadas, segundo a qualidade requerida para seus usos preponderantes, 

em treze classes de qualidade. As águas doces, conforme descrito no artigo 4º 

da Seção I (das águas doces) do Capítulo II (da classificação dos corpos d’água), 

foram caracterizadas e enquadradas conforme consta a seguir: 

Águas Doces 

I – Classe especial: águas destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 

à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral. 

II – Classe 1: águas que podem ser desnitadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

à proteção de comunidades aquáticas; 

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000; 

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 
de película; e 

à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III – Classe 2: águas que podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

à proteção de comunidades aquáticas; 

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000; 

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 
e 

à aquicultura e à atividade de pesca. 

IV – Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional 
ou avançado; 

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
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à pesca amadora; 

à recreação de contato secundário; e, 

à dessedentação de animais. 

V – Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

à navegação; e 

à harmonia paisagística. 

Contudo, no Estado de São Paulo, a classificação das águas interiores foi 

estabelecida pelo Decreto Estadual nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. Nele consta 

a classificação das águas interiores situadas no território do Estado, segundo os 

usos preponderantes e os padrões estabelecidos para controle de emissão de 

efluentes líquidos de qualquer natureza. A regulamentação desse decreto foi 

dada pelo Decreto Estadual nº 10.755/1977. 

Comparando-se os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 

àqueles preconizados no Decreto Estadual nº 8.468, os primeiros são mais res-

tritivos. O Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 

de 2007 apresenta correlação entre as classes dos corpos d’água, como mostra 

o Quadro 86. 

 

Quadro 86 – Correlação dos corpos d’água 

Decreto 8.468/76 Conama 357/05 

1 Especial (*) e 1 

2 2 

3 3 

4 4 

(*) são considerados os limites estabelecidos pela classe 1 da Resolução CONAMA 357/05, já 

que a classe especial dessa Resolução só estabelece a condição de ausência de coliformes 

totais 

 

 

Para efeito de controle, permanece a classificação dos corpos d’água defi-

nida no Decreto Estadual nº 10.755/1977 com respeito aos rios de classe 2 a 4. 

Quanto aos rios enquadrados na classe 1 estes deverão receber tratamento 

“classe especial” da resolução CONAMA 357/2005. 

Entretanto, para um rio, observa-se que através de seus usos, o mesmo 

poderá ter trechos em condições melhores ou piores que as condições em que 
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ele recebeu a seu enquadramento. Como instrumento de planejamento, há ne-

cessidade de se estabelecer em primeira instância, um critério que demonstre o 

nível de criticidade dos rios, em consequência das bacias, permitindo assim, de 

acordo com os resultados obtidos, o direcionamento de ações dentro de uma 

bacia ou para o Estado. 

Os corpos d’água da UGRHI 12 são enquadrados conforme Decreto Estadual 

nº 10.755/77 e estão apresentados na Ilustração 71. 
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Ilustração 71 – Enquadramento segundo decreto estadual 10.755/77. 

 

A descrição dos corpos hídricos, com sua classe de enquadramento, é dada 

no Quadro 87: 
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Quadro 87 - Corpos hídricos e sua respectiva classe de enquadramento 

Corpo d’água 
Classe de en-

quadramento 

Local (Decreto Estadual 

10.755/77) 

Ribeirão do Agudo, 

Ribeirão das Três Barras, 

Córrego São José 

4 
Até a confluência com o Rio Pardo no 
município de Morro Agudo, 

Ribeirão das Pitangueiras 4 

Desde a confluência com o Córrego 

do Aleixo até a confluência com o 

Rio Pardo, no município de Barretos 

Córrego do Jaborandi 4 
Até a confluência com o Córrego das 

Pedras, no município de Jaborandi 

Córrego dos Palmitos 4 

A jusante da captação de água de 

abastecimento para Orlândia até a 
confluência com o Ribeirão do 

Agudo, no município de Orlândia 

Córrego do Bebedouro 

(município de Viradouro) 
4 

Até a confluência com o Rio Pardo, 

na divisa dos municípios de Terra 

Roxa e Viradouro 

Córrego do Matadouro, 

Ribeirão do Retirinho 
4 

Até a confluência com o Ribeirão das 
Palmeiras, no município de Jaborandi 

Córrego do Bebedouro ou 

da Cachoeira 
4 

Até a confluência com o Ribeirão das 

Palmeiras, na divisa dos municípios 

de Terra Roxa e Bebedouro 

Ribeirão do Banharão 4 

Desde a confluência com o Córrego 

do Jardim até a confluência com o 

Rio Pardo, no município de Terra 
Roxa 

Ribeirão das Palmeiras 3 

Desde a confluência com o Córrego 
do Bebedouro ou da Cachoeira até a 

confluência com o Rio Pardo, na di-

visa dos municípios de Jaborandi e 

Terra Roxa 

Córrego das Pedras 3 

Desde a confluência com o Córrego 

Jaborandi até a confluência com o 
Rio Pardo, no município de Jaborandi 

Fonte: Decreto Estadual 10.755/77 

 

Como diretriz para a efetivação do enquadramento na UGRHI 12, propõe-

se o reenquadramento dos corpos hídricos. Contudo, esta tarefa necessita de 

ampla discussão do CBH-BPG com os diversos setores envolvidos na gestão e 

utilização dos recursos hídricos. 
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4.2.6. MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS RE-

CURSOS HÍDRICOS 

Monitorar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos é de suma im-

portância para a detecção de detecção de eventuais problemas ou fragilidades 

existentes. 

No âmbito estadual, o monitoramento da qualidade das águas na UGRHI 12 

é feito pela CETESB, enquanto o monitoramento da quantidade, pelo DAEE. No 

âmbito federal, o monitoramento é feito pela ANA. Todos os pontos existentes 

de monitoramento da quantidade foram compilados na base de dados da ANA e 

são apresentados na Ilustração 72.  
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Ilustração 72 - Postos Fluviométricos, Pluviométricos e Piezométricos 

 

A rede de monitoramento deve ser expandida com ênfase na qualidade das 

águas. Embora a rede seja de responsabilidade da CETESB, também pode ser 

fortalecida por parte do CBH-BPG. A automação do monitoramento deve ser 

avaliada para que a rede se torne telemétrica, o que otimizaria o processo de 

coleta e análise dos dados. 
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4.2.7. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍ-

DRICOS 

O instrumento denominado Sistema de Informações sobre Recursos Hídri-

cos previsto na Lei Nacional das Águas (9.433/97) é um sistema de coleta, tra-

tamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos 

e fatores intervenientes em sua gestão. Esse sistema é uma ferramenta de 

transparência e informação à toda sociedade acerca dos recursos hídricos na 

bacia hidrográfica. Por meio deste sistema, é possível integrar informações a 

nível local, disponibilizar as informações a nível regional e realizar análises regi-

onais, com comparações de outras UGRHIs, por exemplo. 

Devido à grande extensão territorial da UGRHI, a implantação de um Sis-

tema de Informações sobre os recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da UGRHI 

12 é de fundamental importância, pois centralizaria as informações dos diversos 

órgãos relacionados com o gerenciamento dos recursos hídricos. O Sistema po-

deria estabelecer parcerias com secretarias municipais como por exemplo: De-

fesa Civil, Planejamento, Meio Ambiente, Educação, entre outras. 

Os objetivos básicos do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

são: 

• Descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

• Coordenação unificada do sistema; 

• Acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade; 

• Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a 

situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos da Bacia; e 

• Atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em toda a UGRHI 12. 

A UGRHI 12 conta com um sítio eletrônico do CBH-BPG, onde são disponi-

bilizadas as produções de documentos técnicos, Relatórios de Situação, Eventos, 

Cobrança, assim como a agenda geral do Comitê (Ilustração 73). 
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Ilustração 73 – Página web CBH-BPG 

 

Para o Sistema de Informações, recomenda-se que seja atualizado com os 

novos documentos e as novas deliberações existentes e vigentes no CBH-BPG. 

Além disso, recomenda-se a inserção de mapas e arquivos digitais gerados na 

elaboração do Relatório de Situação e dos Planos da Bacia Hidrográfica. A mesma 

recomendação é feita para os diversos estudos realizados na UGRHI 12, sob 

demanda do CBH-BPG. Outra possível intervenção proposta para o endereço do 

CBH-BPG é a inserção de um espaço voltado para a sociedade, em que os usu-

ários de água possam dar suas opiniões e sugestões a respeito da gestão da 

qualidade e da quantidade dos recursos hídricos. 
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5. PLANO DE AÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

5.1. DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES PARA GESTÃO DOS RE-

CURSOS HÍDRICOS 

A definição das Metas e Ações para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI 

12 de acordo com a Deliberação CRH nº. 146/2012 foi fruto da análise dos indi-

cadores do diagnóstico em comparação com outros documentos já elaborados 

pelo CBH-BPG para a identificação de criticidades. O processo de elaboração se 

deu a partir de reuniões ocorridas com as Câmaras Técnicas. 

As Metas e Ações levantadas no presente Plano foram elaboradas em reu-

niões com as câmaras técnicas do CBH-BPG, verificadas e adequadas pela em-

presa. 

5.2. MONTAGEM DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

O Programa de Investimentos baseou-se exclusivamente nos recursos do 

orçamento do FEHIDRO e na futura arrecadação pela cobrança do uso da água, 

a ser iniciada na UGRHI 12. Os cálculos foram objeto de debate com a CT-PLA-

GRHI nos dias 24/11/2016, 01/12/2016 e 08/12/2016. 

No Anexo é apresentado o Plano de Aplicação dos Investimento para o curto 

prazo 2017-2019 e para o ano de 2017, especificamente. 

5.3. VALORES FEHIDRO EXECUTADOS 

O FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei Estadual 

nº. 7.663/91 e regulamentado pelos Decretos Estaduais nº. 37.300/93 e nº. 

43.204/98, tem por objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de Recur-

sos Hídricos e suas respectivas ações. 

Os recursos do FEHIDRO são em parte retidos no âmbito estadual para o 

custeio do SIGRH - Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, 

em parte distribuídos aos CBHs - Comitês de Bacia Hidrográfica conforme um 

percentual (cota) de distribuição discutida e definida no CRH - Conselho Estadual 
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de Recursos Hídricos. A parcela, portanto, que é destinada ao CBH comumente 

é chamada de “FEHIDRO” ou “cota-parte”. 

Os valores da cota-parte do FEHIDRO utilizados pelo CBH-BPG entre os anos 

de 2009 e 2015, e a contrapartida financeira oferecida pelos tomadores foram 

somados/calculados como consta no Quadro 88. 

Quadro 88 - Valores da cota-parte do FEHIDRO no CBH-BPG 

FEHIDRO Valores deliberados (R$) Período Tempo Média (R$) Percentual 

Cota parte BPG 10.923.658,06 

2009 a 2015 7 anos 

1.560.522,58 68,0% 

Contrapartida 5.147.354,47 735.336,35 32,0% 

Total 16.071.012,53 2.295.858,93 100,0% 

Fonte: FEHIDRO – Acesso Cidadão 

5.4. PROJEÇÃO DE VALORES FEHIDRO 

A Deliberação COFEHIDRO nº. 156/2015 apresentou uma estimativa para 

o montante disponibilizado ao FEHIDRO durante o PPA – Plano Plurianual 2016 

a 2019 do Estado de São Paulo vigente, ou seja, o chamado curto prazo de 

planejamento deste plano de bacia. 

A partir dessa estimativa, aplicou-se as taxas de dedução comuns e espe-

radas para se chegar no valor estimado a ser disponibilizado à cota-parte do 

BPG, adotando-se, para efeitos de planejamento arrecadação anual média dos 

próximos PPAs será igual ao último ano do curto prazo (2019), ou seja, a média 

anual do médio prazo (2020 a 2023) e longo prazo (2024 a 2027) repetem o 

valor disponibilizado em 2019. 

Quadro 89 - Valores estimados do FEHIDRO para o PPA 2016 a 2019 

ano Valores da Compensação Financeira e Royaltes de Itaipú informação 

2016* R$ 54.500.000,00  
Del. COFEHIDRO nº. 

163/16 

2017** R$ 59.950.000,00  
Del. COFEHIDRO nº. 

176/17 

2018*** R$ 65.945.000,00  Del. COFEHIDRO nº. 

156/2015 2019*** R$ 72.539.500,00  

Fonte: Del. COFEHIDRO 156/15, 163/16 e 176/17 

O Anexo I da Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 atualizou o valor do PPA defi-

nido na Del. COFEHIDRO 156/2015 para 2016 para R$ 54.500.060,00 e definiu 

a estratégia para o cálculo dos recursos que seriam efetivamente colocados à 
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disposição dos CBHs. Ao anexo da Del. COFEHIDRO 176/2017 fez o mesmo para 

os valores estimado para o 2017 do PPA. 

Nos quadros a seguir são mostradas as receitas da conta geral do FEHIDRO 

para os anos de 2016 e 2017 conforme as Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 e 

276/2017, respectivamente. 

Quadro 90 - Valores da conta geral do FEHIDRO para 2016 com os ajustes de contas 

de anos anteriores e e outras provisões 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 

Quadro 91 - Valores da conta geral do FEHIDRO para 2017 com os ajustes de contas 

de anos anteriores e e outras provisões 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 176/2017 

Nos quadros a seguir são demonstradas as deduções relativas ao custeio 

do SIGRH sobre essas receitas da conta geral do FEHIDRO para os anos de 2016 

e 2017 conforme as Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 e 276/2017, respectiva-

mente. 
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Quadro 92 - Valores das deduções de custeio do SIGRH sobre os valores da conta 

geral do FEHIDRO para 2016 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 

Quadro 93 - Valores das deduções de custeio do SIGRH sobre os valores da conta 

geral do FEHIDRO para 2017 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 176/2017 

Nos quadros a seguir são demonstradas as deduções relativas ao custeio 

do SIGRH sobre essas receitas da conta geral do FEHIDRO para os anos de 2016 

e 2017 conforme as Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 e 276/2017, respectiva-

mente. 
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Quadro 94 - Valores distribuídos da conta geral do FEHIDRO para 2016 para os CBH’s 

com ajustes diversos de contas 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 163/2016 
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Quadro 95 - Valores distribuídos da conta geral do FEHIDRO para 2017 para os CBH’s 

com ajustes diversos de contas 

 

Fonte: Del. COFEHIDRO nº. 176/2017 
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Os valores estimados a serem distribuído do FEHIDRO para o CRH e, em 

seguida, do CRH para os CBHs, foram calculados e estão apresentados no quadro 

a seguir. O percentual de distribuição do CRH para o BPG passou de 3,66% para 

2016, conf. Del. COFEHIDRO nº. 167/2014, para 3,661% para 2017, conf. De. 

COFEHIDRO nº. 176/2017. Este último valor foi mantido para as projeções fu-

turas. Os valores da cota parte de2016 e 2017 foraminfromados na Del. COFE-

HIDRO nº. 163/2015 e 176/2017. Os valores estimados da cota parte para 2018 

e 2019 foram retirados da Del. COFEHIDRO nº. 171/2016. Os valores estimados 

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos foram extraídos da Del. COFEHIDRO 

156/2015; foram foram adiados em 2 anos devido aos atrasados ocorridos no 

início da cobrança. 

Quadro 96 - Valores da conta geral do FEHIDRO e distribuição para CRH, para CBHs e 

cota-parte do BPG 

recurso 2016 2017 2018 2019 

Comp. Financ. e Royaltes 

Itaipu (Del. COFEHIDRO 
nº 156/15 e 176/17) 

54.500.060,00 74.884.001,00 65.945.000,00 
72.539.500,0

0 

saldo final de recursos 
disponíveis  (Del. COFE-

HIDRO nº. 163/16, 

176/17) 

39.689.832,60 52.440.832,66 - - 

saldo final de recursos a 

serem distribuídos entre 

CRH e CBH's 

36.117.747,67 41.079.147,65 - - 

saldo final de recursos a 

serem distribuídos entre 
CBH's 

32.505.972,90 36.971.232,89 - - 

FEHIDRO cota-parte - dis-
tribuição para o CBH BPG 

(Del. COFEHIDRO nº. 

163/16, 171/16 e 176/16 

1.456.267,59 1.353.499,27 1.372.000,00 1.509.000,00 

FEHIDRO cota-parte - 

ajustes totais do CBH BPG 
1.022.816,77 342.479,28 - - 

FEHDRO cota-parte - total 

disponível para financia-

mento no CBH BPG 

2.479.084,36 1.695.978,55 1.372.000,00 1.509.000,00 

Fonte: diversas 

5.5. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no BPG iniciará a arrecadação 

em 2017 com R$ 762.282,21 (contabilizado o desconto de 50% relativo ao pri-

meiro ano da Cobrança), a ser disponibilizada apenas em 2018, e arrecadará em 
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2018 a quantia de R$ 2.032.752,55, a ser disponibilizada em 2019, conf. esti-

mativas da Del. COFEHIDRO 156/2015 para 2016 e 2017, atrasadas em 2 anos 

devido ao início tardio da arrecadação. 

Quadro 97 - Valores estimados da COBRANÇA no BPG 

recurso 2016 2017 2018 2019 

cobrança - arrecadado (Del. COFEHIDRO nº. 

156/15) 
0,00 0,00 705.816,86 1.882.178,29 

cobrança - provisionamento de taxas e comissões 
para 2016 

0,00 0,00 -56.465,35 -150.574,26 

cobrança - verba de custeio da Agência de Bacia 0,00 0,00 0,00 0,00 

cobrança - total disponível 0,00 0,00 762.282,21 2.032.752,55 

Fonte: diversas 

5.6. TOTAL DA COTA-PARTE DO FEHIDRO E DA COBRANÇA 

PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BPG 

O quadro a seguir apresenta o total de recursos disponíveis para o curto 

prazo deste Plano de Bacia. 

A Del. COFEHIDRO nº. 171/2016, atualizada pela 179/2017, com o intuito 

de provocar o planejamento plurianual, definiu em seu Art. 2º. que os CBH’s 

deveriam considerar para o ano de 2017, para fins de planejamento, 100% dos 

recursos previstos para o ano de 2017 acrescidos de 60% dos valores estimados 

para 2018 e 2019. 

O quadro a seguir sintetiza os valores disponíveis para o planeamento das 

ações do CBH-BPG para o curto prazo. 

Quadro 98 - Valores estimados do FEHIDRO e da COBRANÇA no BPG disponíveis para 

o financiamento de ações do curto prazo do Plano de Bacia 

recurso 2016 2017 2018 2019 

FEHDRO  cota-parte - total disponível 

para financiamento 
2.479.084,36 1.695.978,55 1.372.000,00 1.509.000,00 

total disponível para investimento no 
CBH 

2.479.084,36 1.695.978,55 2.134.282,21 3.541.752,55 

total disponível para investimento no 

CBH para fins de planejamento 
2.479.084,36 5.101.599,41 853.712,88 1.416.701,02 

Fonte: diversas já citadas 

Esses valores foram utilizados como referência para o planejamento. A pla-

nilha anexa a este relatório apresenta sua distribuição nos Sub-PDCs e nas ações 

propostas para o Curto Prazo e para o Plano de Investimenos de 2017. 
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5.7. BALANÇO ENTRE AS PRIORIDADES DE GESTÃO E AS AÇÕES 

DO PBH-BPG 

De acordo com a Deliberação CRH nº. 146/2012, o objetivo deste item con-

siste na avaliação da correlação entre as prioridades apontadas no prognóstico 

com as ações propostas, visando identificar a contribuição das ações propostas 

para a resolução dos problemas. Contudo, para que a elaboração das ações fosse 

possível, a UGRHI do BPG passou por um processo diferenciado. 

O levantamento das prioridades no Plano iniciou-se na fase do diagnóstico, 

a partir da interpretação conjunta com o CBH-BPG dos diversos indicadores le-

vantados e atualizados. As informações foram analisadas em conjunto com do-

cumentos anteriores produzidos pelo próprio CBH-BPG como o PBH vigente, a 

Deliberação CBH-BPG nº. 184/2015, de 26/10/2015, e o Relatório Técnico 

396/08. 

As principais criticidades elencadas anteriormente pelo CBH-BPG foram 

analisadas a partir dos dados atuais. Os temas foram considerados prioritários 

caso os dados atuais confirmassem a persistência da criticidade. Além disso, a 

análise dos dados permitiu a elaboração de novas criticidades a serem trabalha-

das pelo CBH-BPG. Este trabalho foi realizado em conjunto com o CBH-BPG, de 

forma a reduzir a subjetividade da análise dos indicadores e incorporar os temas 

não abordados pelos dados. 

5.8. DEFINIÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL PARA IMPLE-

MENTAÇÃO DO PBH 

Tendo em vista a importância do arranjo institucional na implementação 

das ações e no acompanhamento das metas propostas no PBH descritas no item 

2.2, este item se dedica a apresentar uma discussão relacionada a este tópico e 

uma matriz de responsabilidades dos diferentes atores envolvidos na implemen-

tação do PBH. 

A matriz de responsabilidades sugerida para o CBH-BPG é dada no Quadro 

95: 
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Quadro 99 - Matriz de responsabilidades 

Siglas Responsabilidade 

ANA 
Gestão de ações voltadas a recursos hídricos no âmbito fe-

deral 

CATI 
Responsável por ações relativas aos recursos hídricos no 

meio rural 

CBH-BMG/CRH/CRHi Responsável pela gestão da UGRHI 12 

CETESB 
Responsável pela rede de monitoramento de qualidade das 

águas 

DAE/SAE/Concessionárias 
Responsáveis por ações relativas ao tratamento de águas e 

esgotos no âmbito municipal 

DAEE 
Responsável por ações relativas à fiscalização, emissão e 
correção de outorgas, monitoramento da quantidade das 

águas etc. 

Defesa Civil 
Responsável pelo amparo da Sociedade Civil e pelo monito-
ramento de eventos de risco 

Fundação Florestal 
Responsável por ações relativas a recomposição vegetal e 

monitoramento de desmatamento 

IPT 
Responsável pela elaboração de estudos e levantamentos 

relativos aos recursos hídricos 

Ministério Público 
Responsável pela fiscalização e pelo suporte legislativo para 

o cumprimento das normas e leis 

ONGs/Fundações 
Tomadoras de projetos e elaboradoras de projetos e estu-

dos ambientais 

POLICIA AMBIENTAL 
Responsável pela fiscalização e pela aplicação das leis rela-

tivas a meio ambiente 

Prefeitura Municipal 
Responsável por ações relativas aos municípios: elaboração 

de planos de drenagem, controle de erosão etc. 

SABESP 
Responsável por ações relativas à saneamento nos municí-
pios em que atua 

SMA/CBRN/IF 
Gestão de ações voltadas a meio ambiente no âmbito esta-

dual 

 

Ainda que a formalização de alianças possa ser vista como uma burocrati-

zação do processo, acredita-se que sua execução deva ser útil para o processo 

de gestão no CBH-BPG. Assim, sugere-se que as alianças adotadas sejam for-

malizadas por meio de termos de cooperação. 

O principal órgão para o qual se sugere que seja feita tal aliança é o Depar-

tamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Conforme apresentado anterior-

mente neste relatório, o fato das sub-bacias da UGRHI 12 não serem Bacias 

Hidrográficas com apenas um exutório implica em várias dificuldades práticas 

no cálculo do balanço hídrico e, portanto, acarreta no desconhecimento da situ-

ação real desse indicador. A principal maneira de contornar essa dificuldade é 

adotando níveis menores de análise (como o próprio curso d’água). Como a 

única forma de tornar essa solução viável é por meio da confiabilidade total nos 
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dados de outorga, a aliança com o DAEE pode garantir análises mais precisas e, 

conforme mencionado, maior conhecimento da situação da UGRHI por parte do 

CBH-BPG. 

Tendo em vista a gravidade do desconhecimento da situação do balanço 

hídrico pelo CBH, pode-se considerar que se trata de um ponto crítico para o 

sucesso do PBH que pode ser sanado por meio do estabelecimento de alianças 

e da manutenção do arranjo institucional vigente, por meio de práticas gerenci-

ais simples, como a formalização de termos de cooperação. Além disso, consi-

derando que o CBH-BPG possui domínio próprio na internet, sugere-se que a 

principal ação de comunicação com as alianças para a implantação do PBH seja 

a criação de um subdomínio de acesso restrito às principais instituições parcei-

ras. Esse subdomínio pode ser utilizado para o compartilhamento de dados e 

informações à distância (por exemplo, o percentual de execução de uma deter-

minada ação). A principal vantagem da utilização do endereço eletrônico do 

CBH-BPG é a de que as instituições parceiras poderão comunicar não só com o 

Comitê, mas também entre si, em uma plataforma já estabelecida e constante-

mente online. 

5.9. COTEJO ENTRE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E AS 

AÇÕES PRIORIZADAS PELO CBH-BPG PARA O CURTO PRAZO 

As ações priorizadas pelo CBH-BPG para o curto prazo (2017-2019) cons-

tam do último Anexo deste relatório. Elas foram classificadas/organizadas con-

forme o disposto na Deliberação CRH nº. 190 de 14 de dezembro de 2016. 

Os valores priorizados por ação levam em consideração o histórico de em-

preendimentos FEHIDRO que o CBH-BPG tem apresentado nos últimos anos e a 

experiência dos membros da CT-PLAGRHI. 

A priorização dos recursos levou em consideração o disposto no caput do 

Art. 2º da Del. CRH Ad Referendum nº. 188 de novembro de 2016, referendada 

em 14 de dezembro de 2016: 
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Os SubPDCs prioritários para o investimento de 60% dos recursos, con-

forme Inciso II acima, estão listados no Quadro a seguir: 

Quadro 100 – SubPDC’s prioritário para o investimento de 60% dos recursos do CBH 

PDC Descritivo do PDC subPDC Abrangência do subPDC 

3 - Melhoria e 

Recuperação 
da Qualidade 

das Águas - 

MRQ 

Abrange ações no sistema 

de esgotamento sanitário, 

controle das fontes de po-

luição e recuperação ou 
melhoria da qualidade dos 

corpos de água 

3.1 
Sistema de 
esgotamento 

sanitário 

Projetos e obras de sistemas de 

esgotamento sanitário, em áreas 

urbanas ou rurais, bem como de 

tratamento de resíduos sólidos e 

líquidos provenientes de ETE ou 
de ETA. 

3.4 

Prevenção e 
controle de 

processos 

erosivos 

Projetos, obras e ações de pre-
venção e controle da erosão do 

solo ou do assoreamento dos 

corpos d'água, em áreas urbanas 

ou rurais, visando manutenção 
ou melhoria da qualidade das 

águas. 

5 - Gestão da 
demanda de 

água - GDA 

Contempla ações de con-

trole de perdas, racionali-
zação do uso da água e 

reuso, nos diferentes seto-

res usuários. 

5.1 

Controle de 

perdas em 

sistemas de 

abasteci-
mento de 

água 

Projetos, obras e serviços para o 

controle de perdas nos sistemas 

de abastecimento dos diferentes 

setores usuários de água, com 
ênfase nas redes públicas de 

abastecimento. 

7 - Eventos 

Hidrológicos 
Extremos - 

EHE 

Compreende ações estru-
turais e não estruturais 

para a prevenção e a miti-

gação dos efeitos de estia-

gens ou de inundações. 

7.2 

Ações estru-
turais para 

mitigação de 

inundações e 

alagamentos 

Projetos, serviços e obras hi-

dráulicas para contenção de 
inundações ou alagamentos ou 

para regularização de descargas. 

Fonte: Del. CRH nº. 190/2016 

O cotejo entre os recursos disponíveis e recursos priorizados por PDC e 

SubPDC está apresentado no Quadro e Ilustrações a seguir. 
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Quadro 101 – Distribuição dos investimentos por PDCs (em R$) 2017 até 2019 

descrição 2017 2018 2019 curto prazo 

recursos disponíveis 5.101.599,41 853.712,88 1.416.701,02 7.372.013,31 

demandas - PDC 1 900.000,00 150.000,00 150.000,00 1.200.000,00 

demandas - PDC 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

demandas - PDC 3 2.400.000,00 750.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 

demandas - PDC 4 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

demandas - PDC 5 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

demandas - PDC 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

demandas - PDC 7 300.000,00 0,00 150.000,00 450.000,00 

demandas - PDC 8 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

demandas totais 5.100.000,00 900.000,00 1.350.000,00 7.350.000,00 

+ saldo/- déficit 1.599,41 -44.687,71 22.013,31 

 

O déficit observado no Quadro anterior para o ano de 2018 é pequeno em 

relação ao montante priorizado. Futuros retornos das parcelas não utilizadas dos 

projetos deliberados em 2016 e 2017 suprirão esse déficit. O saldo observado 

nos anos de 2017 e 2019 são devidos ao arredondamentos dos valores do plano 

de ações. Exemplo: não convém planejar uma ação para 2017 com exatos 

R$ 151.599,41 apenas para liquidar o saldo de 2017; neste caso a ação ficará 

planejada com R$ 150 mil arredondados. 

Ilustração 74 – Distribuição dos investimentos no curto prazo 
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No Quadro a seguir fica evidente que foram respeitadas também as distri-

buições propostas pela Del. CRH nº 188/2016, além da “modalidade 1” dos cri-

térios de distribuição dos recursos adotados pelo CBH-BPG. 

Quadro 102 – Critérios de distribuição da Del. CRH Ad Referendum nº. 188/2016 e 

“Modalidade 1 “ do CBH-BPG 

Verificações Curto prazo 

PDC's 1 + 2 < 25% ? atendido 

6 SubPDCs prior. > 60% ? atendido 

PDC 4 < 15% ? atendido 

PDC 6 < 15% ? atendido 

PDC 8 < 15% ? atendido 

modalidade 1 > 50% ? atendido 

 

5.10. DEFINIÇÃO DA SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E 

MONITORAMENTO DO PLANO 

Os indicadores qualitativos e quantitativos de caráter ambiental, econômico 

e social são instrumentos capazes de indicar de forma simples e objetiva o es-

tado do “meio”, constituindo-se em ferramentas imperativas para o planeja-

mento, pois facilitam a compreensão e comunicação de dados brutos, sendo 

capazes de auxiliar no monitoramento das condições do “meio” e apresentar 

tendências e evoluções temporais e espaciais. 

No que se refere aos recursos hídricos, entende-se que um conjunto de 

indicadores deve ter como principal objetivo refletir as ações que o homem 

exerce sobre o meio e que, consequentemente, interferem na quantidade e qua-

lidade dos recursos hídricos. 

Os indicadores devem ser selecionados de forma a atender as necessidades 

de um sistema de planejamento e gestão. Miranda (2012) apresenta, com base 

em alguns atores, um rol de características que julga necessárias para melhorar 

o desempenho dos indicadores. Essas características são: 

• Comparabilidade nas escalas temporal e local  

Os indicadores devem ser possíveis de comparações entre realidades tem-

porais e espaciais. 

• Preditividade  
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Habilidade de gerar informações antecipadas de advertência e prever con-

dições e tendências, de forma a antecipar os possíveis problemas antes que se 

tornem de difícil solução. 

• Fácil compreensão  

Os indicadores devem ser de fácil compreensão para a análise e comunica-

ção de todos os interessados. 

• Relevância  

Os indicadores devem ser de grade importância na descrição dos fenômenos 

monitorados  

• Sensibilidade  

Os indicadores devem ser sensíveis às variações dos fenômenos estudados 

(MIRANDA, 2012), de forma a apontar possíveis variações nas condições do 

“meio”. 

• Periodicidade  

As informações analisadas devem ser levantadas e processadas regular-

mente, para o acompanhamento e comparação das mudanças ocorridas e ava-

liação do efeito dos programas implementados (MIRANDA, 2012). 

• Confiabilidade  

As informações devem ser obtidas a partir de fontes confiáveis (MIRANDA, 

2012). 

• Mensurabilidade  

Os indicadores devem ser passíveis de medição, de modo a facilitar sua 

análise (MIRANDA, 2012). 

• Acessibilidade e obtenção dos dados  

Devem ser de fácil acesso, de modo a estarem disponíveis rapidamente, 

sempre que necessário (MIRANDA, 2012). 

• Permitir enfoque integrado (MARZALL, 2000 apud MIRANDA, 2012). 

Os indicadores devem se relacionar, de modo a permitir possíveis análises 

dessas relações.  

• Transparência  
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É necessário que haja clareza nas informações pertinentes aos indicadores. 

• Pró-atividade  

Devem-se observar os indicadores que caminham na direção certa, de 

forma a motivar (MIRANDA, 2012). 

• Definição de metas 

Permiti estabelecer as metas a serem alcançadas. 

• Capacidade de síntese 

Os indicadores devem ter poder de sintetizar as informações, de modo a 

transmitir de maneira clara e rápida uma informação, permitindo acesso aos 

detalhes se necessário (MIRANDA, 2012). 

• Validade  

Os indicadores devem refletir o mais próximo da realidade, os fenômenos 

analisados. 

É relevante destacar também que a utilização de muitos indicadores, ou 

indicadores extremamente detalhados, podem gerar dificuldades na manipula-

ção, processamento e interpretação das informações apresentadas, de modo a 

comprometer a confiabilidade dos dados. 

Atualmente, os CBH’s do Estado de São Paulo adotaram por sugestão da 

Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo (SMA - CRHi), um conjunto de indicadores baseado no modelo 

FPEIR utilizado pela European Environment Agency (EEA) na elaboração de seus 

relatórios de Avaliação Ambiental. 

O método denominado FPEIR, analisa os indicadores com base na inter-

relação de 5 categorias de indicadores (Força-Motriz, Pressão, Estado, Impacto 

e Resposta). 

Segundo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2014, ano base 

2013, no modelo adotado, a Força-Motriz (F), isto é, as atividades humanas 

(atividades antrópicas, tais como o crescimento populacional e econômico, a 

urbanização e a intensificação das atividades agropecuárias), produzem Pres-

sões (P) no meio ambiente (tais como a emissão de poluentes e a geração de 
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resíduos), que podem afetar seu Estado (E), (disponibilidade, demanda e quali-

dade dos recursos hídricos; atendimento e perdas de água; atendimento e coleta 

de lixo, coleta e tratamento de esgotos; sistemas de drenagem urbana), o qual, 

por sua vez, poderá acarretar Impactos (I) na saúde humana e nos ecossistemas, 

levando a sociedade (Poder Público, população em geral, organizações civis, 

usuários de água etc.) a emitir Respostas (R), na forma de medidas que visem 

a reduzir as pressões diretas ou os efeitos indiretos no estado do ambiente. As 

repostas ocorrem por meio de medidas, as quais podem ser direcionadas a qual-

quer compartimento do sistema, isto é, a resposta pode ser direcionada para a 

Força-Motriz, para Pressão, para o Estado ou para os Impactos (Ilustração 75). 

 

 

Ilustração 75 – Metodologia FPEIR 

 

Acredita-se ser fundamental a permanência dos indicadores utilizados pelo 

CBH-BPG nos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos 2016 ano base 2015 

no Plano de Bacia Hidrográfica do BPG 2017-2027. Os indicadores utilizados até 

o presente momento são apresentados pelos quadros abaixo. 

 

Quadro 103 - Indicadores de Força 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Indicadores de Força 

Dinâmica demo-
gráfica e social 

FM.01 - 

Crescimento 

populacional 

FM.01-A - Taxa geométrica de 
crescimento anual (TGCA) 

% a.a. 
SE-
ADE 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Indicadores de Força 

FM.02 - Popula-
ção 

FM.02-A - População total nº hab. 
SE-
ADE 

FM.02-B - População urbana nº hab. 
SE-
ADE 

FM.02-C - População rural nº hab. 
SE-
ADE 

FM. 03 - Demo-
grafia 

Densidade demográfica hab./km2 
SE-
ADE 

FM.03-B - Taxa de urbanização % 
SE-
ADE 

FM.04 - 

Responsabilidade 
social e 

desenvolvimento 

humano 

FM.04-A - Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social (IPRS) 

 

classificação entre 1 

e 5 

SE-

ADE 

FM.4-B - Índice de Desenvolvi-

mento Humano Municipal (IDH-M) 

classificação entre 0 

e 1 

SE-

ADE 

Dinâmica Eco-
nômica 

FM.05 - 
Agropecuária 

FM.05-A - Estabelecimentos da 
agropecuária 

nº de 
estabelecimentos 

SE-
ADE 

FM.05-B - Pecuária (corte e leite) nº de animais 
SE-
ADE 

FM.05-C - Avicultura (abate e 
postura) 

nº de animais 
SE-
ADE 

FM.05-D - Suinocultura nº de animais 
SE-
ADE 

FM.06 - Indústria 

e 

mineração 

FM.06-B - Estabelecimentos in-
dustriais 

nº de estabeleci-
mentos 

SE-
ADE 

FM.06-C - Estabelecimentos de 
mineração em geral 

nº de 
estabelecimentos 

SE-
ADE 

FM.07 - Comércio 
e serviços 

FM.07-A - Estabelecimentos de 
comércio 

nº de estabeleci-
mentos 

SE-
ADE 

FM.07-B - Estabelecimentos de 

serviços 

nº de estabeleci-

mentos 

SE-

ADE 

FM 09 - Produção 

de energia 

FM.09-A - Potência de energia hi-

drelétrica instalada 
KW 

SE-

ADE 

Dinâmica de 

Ocupação do 
território 

FM.10 - Uso e 

ocupação do 
solo 

FM.10-F - Área inundada por re-

servatórios hidrelétricos 
Km² ANEEL 

 

Quadro 104 - Indicadores de Pressão 

Tema Indicador Parâmetro Unidade 
Font

e 

Indicadores de Pressão 

Demanda de 

Água 

P.01 - Demanda 

de água 

P.01-A - Demanda total de água m³/s DAEE 

P.01-B - Demanda de água super-
ficial 

m³/s DAEE 

P.01-C - Demanda de água subter-
rânea 

m³/s DAEE 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade 
Font

e 

Indicadores de Pressão 

P01-D - Demanda de água em rios 

de domínio da União 
m³/s DAEE 

P.02 - Tipos de 

uso da água 

P.02-A - Demanda urbana de água m³/s DAEE 

P.02-B - Demanda industrial de 
água 

m³/s DAEE 

P.02-C - Demanda rural de água m³/s DAEE 

P.02-D - Demanda para outros 

usos de água 
m³/s DAEE 

P.02-E - Demanda estimada para 
abastecimento urbano 

m³/s 

SNIS/

ONS/
SE-

ADE 

P.03 - Captações 
de água 

P.03-A - Captações superficiais em 

relação à área total da bacia 

nº de outorgas/ 

1000 km² 
DAEE 

P.03-B - Captações subterrâneas 
em relação à área total da bacia 

nº de outorgas/ 
1000 km² 

DAEE 

P.03-C - Proporção de captações 
superficiais em relação ao total 

% DAEE 

P.03-D - Proporção de captações 
subterrâneas em relação ao total 

nº de outorgas/ 
1000 km² 

DAEE 

Poluição Ambi-

ental 

P.04 - Resíduos 
sólidos 

P.04-A - Resíduo sólido urbano ge-
rado 

ton/dia 
CE-
TESB 

P.05 - Efluentes 
industriais e sa-

nitários 

P.05-C - Carga orgânica poluidora 
doméstica 

 

kg DBO/dia 
CE-

TESB 

P.06 - Contami-
nação 

P.06-A - Áreas contaminadas em 

que o contaminante atingiu o solo 

ou a água 

 

nº de áreas/ano 
CE-

TESB 

P.06-B - Ocorrência de des-

carga/derrame de produtos quími-

cos no solo ou na água 

n° de ocorrências/ 

ano 

CE-

TESB 

Interferências 

em corpos 
d’água 

P.08 - Barramen-

tos em corpos 
d’água 

P.08-DBarramentos 
nº total de barra-

mentos 
DAEE 

 

Quadro 105 - Indicadores de Estado 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Indicadores de Estado 

Qualidade das 

águas 

E.01 - Qualidade 

das águas su-

perficiais 

E.01-A - IQA - Índice de Qualidade 
das Águas 

 
CE-
TESB 

E.01-B - IAP - Índice de Qualidade 
das Águas Brutas para fins de 

Abastecimento Público 

 
CE-

TESB 

E.01-C - IVA - Índice de Qualidade 

das Águas para a Proteção da Vida 

Aquática 

 
CE-

TESB 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Indicadores de Estado 

E.01-D - IET - Índice de Estado 
Trófico 

 
CE-
TESB 

E.01-E - Concentração de oxigênio 
dissolvido (atendimento à legisla-

ção) 

 
CE-

TESB 

E.01-F - Cursos d'água afluentes às 

praias (atendimento à legislação) 
 

CE-

TESB 

E.01-G - IB - Índice de Balneabili-

dade das praias em reservatórios e 

rios 

 
CE-

TESB 

E.02 - Qualidade 

das águas sub-
terrâneas 

E.02-A - Concentração de Nitrato  
CE-

TESB 

E.02-B - IPAS - Indicador de Pota-

bilidade das Águas Subterrâneas 
 

CE-

TESB 

Disponibili-

dade hídrica 

E.04 - Disponibi-

lidade de águas 

superficiais 

E.04-A - Disponibilidade per capita 

- Q médio em relação à população 

total 

m³/hab.ano 

DAEE/

SE-

ADE 

E.05 - Disponibi-

lidade de águas 

subterrâneas 

E.05-A - Disponibilidade per capita 

de água subterrânea 
m³/hab.ano 

DAEE/

SE-

ADE 

Saneamento 

Básico 

E.06 - Infraes-

trutura de Sane-
amento 

E.06-A - Índice de atendimento de 

água 
% SNIS 

E.06-B - Taxa de cobertura do ser-

viço de coleta de resíduos em rela-
ção à população total 

% SNIS 

E.06-C -Índice de atendimento com 
rede de esgotos 

% SNIS 

E.06-D - Índice de perdas do sis-
tema de distribuição de água 

% SNIS 

E.06-H - Índice de atendimento ur-

bano de água 
% SNIS 

Balanço 

E.07 - Balanço: 

demanda outor-
gada versus va-

zões de referên-

cia 

E.07-A - Demanda total (superficial 

e subterrânea) em relação ao Q 
95% 

% DAEE 

E.07-B - Demanda total (superficial 
e subterrânea) em relação ao Q 

médio: % 

% DAEE 

E.07-C - Demanda superficial em 

relação à vazão mínima superficial 

(Q7,10) 

% DAEE 

E.07-D - Demanda subterrânea em 

relação às reservas explotáveis 
% DAEE 

Eventos Críti-
cos 

E-08 - Enchen-
tes e Estiagem 

E.08-A - Ocorrência de enchente ou 
de inundação 

nº de enchentes ou 
inundação 

De-

fesa 

Civil 
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Quadro 106 - Indicadores de Impacto 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Indicadores de Impacto 

Saúde Pública 

e Ecossiste-

mas 

I.01 - Doenças de 

veiculação hídrica 

I.01-B - Incidência de esquistosso-

mose autóctone 

n° de casos notifi-
cados/100.000 

hab.ano 

CVE 

I.02 - Danos am-

bientais 

I.02-A - Registro de reclamação de 

mortandade de peixes 

nº de regis-

tros/ano 

CE-

TESB 

I.02-C -Registro de desalojados 
decorrente de eventos de en-

chente ou inundação 

nº de desalojados 
Defesa 

Civil 

I.05 - Restrições 

ao uso da água
   

I.05-A - Classificação semanal das 

praias litorâneas 
 

CE-

TESB 

I.05-B - Classificação semanal das 

praias de reservatórios e rios 
 

CE-

TESB 

I.05-C - Classificação da água sub-

terrânea 
 

CE-

TESB 

 

Quadro 107 - Indicadores de Resposta 

Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Indicadores de Resposta 

Controle da 

poluição ambi-

ental 

R.01 - Coleta e 

disposição de 

resíduos sólidos 

R.01-B - Resíduo sólido urbano 

disposto em aterro 

ton/dia de resí-

duo/IQR 
CETESB 

R.01-C - IQR da instalação de des-

tinação final de resíduo sólido ur-

bano 

 CETESB 

R. 02 - Coleta e 

tratamento de 

efluentes 

R.02-B - Proporção de efluente do-

méstico coletado em relação ao 

efluente doméstico total gerado 

% CETESB 

R.02-C - Proporção de efluente do-

méstico tratado em relação ao 

efluente doméstico total gerado 

% CETESB 

R.02-D - Proporção de redução da 

carga orgânica poluidora domés-
tica 

% CETESB 

R.02-E - ICTEM (Indicador de Co-
leta e Tratabilidade de Esgoto da 

População Urbana de Município) 

 CETESB 

R.03 - Controle 

da contamina-

ção ambiental 

R.03-A - Áreas remediadas nº de áreas/ano CETESB 

R.03-B - Atendimentos a des-
carga/derrame de produtos quími-

cos no solo ou na água 

nº atendimen-

tos/ano 
CETESB 

Monitoramento 

das águas 

R.04 - Abran-

gência do mo-

nitoramento 

R.04-A - Densidade da rede de 

monitoramento pluviométrico 

nº de esta-

ções/1000 km² 
DAEE 

R04-B - Densidade da rede de mo-

nitoramento fluviométrico 

nº de esta-

ções/1000 km² 
DAEE 

R.04-F - IAEM - Índice de Abran-
gência Espacial do Monitoramento 

 CETESB 
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Tema Indicador Parâmetro Unidade Fonte 

Controle da ex-

ploração e uso 

da água 

R.05 - Outorga 
de uso da água 

R.05-B - Vazão total outorgada 

para captações superficiais 
m³/s DAEE 

R.05-C - Vazão total outorgada 

para captações subterrâneas 
m³/s DAEE 

R.05-D - Outorgas para outras in-

terferências em cursos d’água 
nº de outorgas DAEE 

R.05-G - Vazão outorgada para 

uso urbano / Volume estimado 

para Abastecimento Urbano 

% DAEE/SNIS 

Conservação e 
recuperação do 

meio ambiente 

R.09 - Áreas 

protegidas e 

Unidades de 
Conservação 

R.09-A - Unidades de Conservação 

(UCs) 
n° de UCs 

FF, IF e 

MMA 

 

É de suma importância o acompanhamento das ações e diagnóstico da si-

tuação dos recursos hídricos da UGRHI 04, conforme a metodologia de matriz 

de correlação (Ilustração 76), sugerida pela Coordenadoria de Recursos Hídricos. 

Para cada tema correlacionado com o indicador Estado, deve ser atribuída 

uma pontuação que varia de 1 (pouca relevância e/ou baixa correlação) a 3 (alta 

relevância / alta correlação). Ressalta-se que os temas com pontuação 3 foram 

aqueles considerados mais relevantes, justificados pela sua magnitude. 

A correlação não é analisada individualmente, mas sim de forma compara-

tiva. Por exemplo: no caso do item E01 - Qualidade das águas superficiais, pri-

meiramente deve-se checar a correlação desse índice com todos os outros itens 

da coluna da esquerda (indicadores das 5 categorias). 
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Quadro 108 – Matriz de correlação de dados dos indicadores 

 

Fonte: SMA – CRHi, 2008. 
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ANEXO – NOVOS PDC’S E SUBPDC’S DA DEL. CRH Nº. 

190/2016 

Quadro 109 – Novos PDC e SubPDCS da Del. CRH 190/2016 

PDC Descritivo do PDC SsubPDC Abrangência do SubPDC 

1 

Bases Téc-
nicas em 

Recursos 

Hídricos - 

BRH 

Compreende sistemas de informa-
ções (bases de dados, cadastros, 

etc.); estudos técnicos e diagnós-

ticos; monitoramento e divulga-

ção de dados relativos à qualidade 
e à quantidade dos recursos hídri-

cos; outorga de direitos de uso 

dos recursos hídricos; enquadra-

mento dos corpos de água em 

classes; fontes de poluição. 

1.1 

Bases de dados 

e sistemas de 

informações 

em recursos 
hídricos 

Desenvolvimento, aprimo-

ramento, modernização, 

implantação, integração, 

operação e divulgação de 
bases de dados, sistemas 

de informações ou de su-

porte à decisão, para 

apoio ao planejamento e 

gestão dos recursos hídri-
cos. 

1 1.2 

Apoio ao pla-

nejamento e 
gestão de re-

cursos hídricos 

Elaboração e disponibili-

zação de estudos, levan-

tamentos ou diagnósticos 
cujo produto subsidie o 

planejamento e a gestão 

de recursos hídricos. 

1 1.3 

Enquadra-
mento dos cor-

pos de água 

em classes, se-

gundo os usos 
preponderan-

tes da água 

Elaboração de estudos de 

fundamentação para pro-

posta de enquadramento 
dos corpos de água em 

classes, segundo os usos 

preponderantes da água 

1 1.4 
Redes de mo-

nitoramento 

Planejamento, implanta-

ção, operação, manuten-

ção, modernização ou 
ampliação das redes de 

qualidade e quantidade 

das águas, assim como o 

monitoramento dos usos 
outorgados e a disponibili-

zação de dados e infor-

macoes. 

1 1.5 
Disponibilidade 

Hídrica 

Elaboração e disponibili-
zação de estudos, diag-

nósticos e levantamentos, 

visando a garantia da se-

gurança hídrica para 
atendimento aos usos 

múltiplos da água e miti-

gação de conflitos em 

áreas críticas. 
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PDC Descritivo do PDC SsubPDC Abrangência do SubPDC 

1 1.6 Legislação 

Estudos e ações com vis-

tas à proposição ou atua-
lização da legislação afeta 

aos recursos hídricos e de 

diretrizes para o discipli-

namento do uso e ocupa-
ção do solo, incluindo o 

zoneamento de áreas 

inundáveis. 

1 1.7 
Fontes de polu-

ição das águas 

Estudos, diagnósticos, le-
vantamentos ou cadastros 

de fontes pontuais ou di-

fusas de poluição das 

águas, em áreas urbanas 
ou rurais. 

2 

Gerencia-

mento dos 
Recursos 

Hídricos - 

GRH 

Contempla ações voltadas à ges-

tão de recursos hídricos e à im-

plementação dos instrumentos da 
política de recursos hídricos. 

2.1 

Planos de Re-
cursos Hídricos 

e Relatórios de 

Situação 

Elaboração e publicação 

do Plano Estadual de Re-

cursos Hídricos, dos Pla-

nos de Bacias Hidrográfi-
cas e dos respectivos Re-

latórios de Situação dos 

Recursos Hídricos, e de 

demais relatórios de ava-
liação ou acompanha-

mento do SIGRH. 

2 2.2 

Outorga de di-

reitos de uso 
dos recursos 

hídricos 

Aprimoramento dos pro-

cedimentos e ações com 
vistas a garantir o con-

trole dos usos da água. 

2 2.3 

Cobrança pelo 

uso dos recur-

sos hídricos 

Implementação e acom-

panhamento da cobrança 

pelo uso dos recursos hí-
dricos. 

2 2.4 

Implementação 

do enquadra-

mento dos cor-
pos de água 

em classes, se-

gundo os usos 

preponderan-
tes da água 

Implementação do pro-

grama de efetivação do 

enquadramento dos cor-

pos de água em classes e 
avaliação do programa. 

2 2.5 

Articulação e 

cooperação 

para a gestão 

integrada dos 
recursos hídri-

cos 

Efetivação da articulação 

e da cooperação entre Es-

tados, Municípios, União, 
setores usuários de água 

e entidades de ensino e 

pesquisa, com vistas ao 

planejamento e gestão in-

tegrada dos recursos hí-
dricos. 
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PDC Descritivo do PDC SsubPDC Abrangência do SubPDC 

3 

Melhoria e 

Recupera-
ção da 

Qualidade 

das Águas 

- MRQ 

Abrange ações no sistema de es-

gotamento sanitário, controle das 

fontes de poluição e recuperação 

ou melhoria da qualidade dos cor-
pos de água 

3.1 

Sistema de es-

gotamento sa-

nitário 

Projetos e obras de siste-

mas de esgotamento sa-
nitário, em áreas urbanas 

ou rurais, bem como de 

tratamento de resíduos 

sólidos e líquidos proveni-
entes de ETE ou de ETA. 

3 3.2 
Sistema de re-

síduos sólidos 

Projetos e obras de siste-

mas de coleta, tratamento 

e disposição final ou ou-
tras ações de manejo de 

resíduos sólidos, nos ca-

sos em que há compro-

metimento dos recursos 
hídricos. 

3 3.3 

Sistema de 

drenagem de 

águas pluviais 

Projetos e obras de siste-

mas urbanos de drena-

gem de águas pluviais e 

ações com vistas a pro-
mover a contenção da po-

luição difusa. 

3 3.4 

Prevenção e 

controle de 

processos ero-

sivos 

Projetos, obras e ações de 

prevenção e controle da 
erosão do solo ou do as-

soreamento dos corpos 

d'água, em áreas urbanas 

ou rurais, visando manu-
tenção ou melhoria da 

qualidade das águas. 

3 3.5 

Intervenções 

em corpos d'á-

gua 

Projetos, obras e ações 

visando a melhoria ou re-

cuperação da qualidade 
das águas, mediante in-

tervenções diretas nos 

corpos hídricos. 

4 

Proteção 

dos corpos 

d'água - 
PCA 

Compreende ações para recompo-

sição da vegetação ciliar e da co-
bertura vegetal, bem como, ações 

de proteção e conservação dos 

corpos d'água 

4.1 

Proteção e con-

servação de 
mananciais 

Projetos, obras e ações de 
proteção dos corpos d'á-

gua com vistas ao apro-

veitamento da água para 

usos múltiplos; e operaci-
onalização dos instrumen-

tos da legislação de pro-

teção e recuperação de 

mananciais. 

4 4.2 

Recomposição 
da vegetação 

ciliar e da co-

bertura vegetal 

Projetos, serviços e ações 

de recomposição da co-

bertura vegetal e incen-

tivo às boas práticas, com 

destaque para a vegeta-
ção ciliar e a proteção de 

nascentes. 
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PDC Descritivo do PDC SsubPDC Abrangência do SubPDC 

5 

Gestão da 
demanda 

de água - 

GDA 

Contempla ações de controle de 
perdas, racionalização do uso da 

água e reuso, nos diferentes seto-

res usuários. 

5.1 

Controle de 
perdas em sis-

temas de abas-

tecimento de 

água 

Projetos, obras e serviços 

para o controle de perdas 
nos sistemas de abasteci-

mento dos diferentes se-

tores usuários de água, 

com ênfase nas redes pú-
blicas de abastecimento. 

5 5.2 
Racionalização 
do uso da água 

Projetos, obras e serviços 

com vistas à parametriza-

ção e à racionalização do 
uso da água e à redução 

do consumo, nos diferen-

tes setores usuários. 

5 5.3 Reuso da água 

Projetos, obras e serviços 
com vistas ao reuso da 

água nos setores indus-

trial, comercial, de servi-

ços e de produção agro-

pecuária, dentre outros. 

6 

Aproveita-
mento dos 

Recursos 

Hídricos - 

ARH 

Abrange o aproveitamento dos re-

cursos hídricos para o suprimento 

e a segurança hídrica dos diferen-
tes setores usuários. 

6.1 

Aproveita-

mento múltiplo 

e controle dos 

recursos hídri-

cos 

Projetos e obras com vis-

tas ao aproveitamento 

múltiplo e controle dos re-

cursos hídricos, com in-
centivo à gestão compar-

tilhada e ao rateio de cus-

tos entre os setores usuá-

rios. 

6 6.2 

Segurança hí-

drica das popu-
lações e desse-

dentação ani-

mal 

Projetos e obras com vis-

tas a garantir a oferta de 

água para o abasteci-

mento das populações ur-

banas e rurais e a desse-
dentação animal. 

6 6.3 

Aproveita-

mento de re-

cursos hídricos 
de interesse 

regional 

Projetos e obras hidráuli-

cas com vistas à imple-

mentação de empreendi-
mentos voltados ao de-

senvolvimento regional. 

7 

Eventos 

Hidrológi-

cos Extre-
mos - EHE 

Compreende ações estruturais e 

não estruturais para a prevenção 

e a mitigação dos efeitos de estia-
gens ou de inundações. 

7.1 

Monitoramento 

de eventos ex-
tremos e siste-

mas de suporte 

a decisão 

Implantação, operaciona-

lização, modernização ou 
aprimoramento de siste-

mas de alerta, radares 

meteorológicos ou redes 

telemétricas integrados a 
sistemas de suporte à de-

cisão; divulgação de infor-

mações e apoio à defesa 

civil. 

7 7.2 

Ações estrutu-
rais para miti-

gação de inun-

dações e ala-

gamentos 

Projetos, serviços e obras 
hidráulicas para conten-

ção de inundações ou ala-

gamentos ou para regula-

rização de descargas. 
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PDC Descritivo do PDC SsubPDC Abrangência do SubPDC 

7 7.3 

Ações estrutu-

rais para miti-

gação de estia-

gem 

Projetos, serviços e obras 

hidráulicas temporárias 
ou emergenciais, para ga-

rantir o suprimento dos 

usuários de água em situ-

ações de crise, em confor-
midade com as priorida-

des de uso estabelecidas. 

8 

Capacita-
ção e co-

municação 

social - 

CCS 

Contempla capacitação, educação 
ambiental, comunicação social e 

difusão de informações, direta-

mente relacionadas à gestão de 

recursos hídricos. 

8.1 

Capacitação 

técnica relacio-

nada ao plane-

jamento e ges-
tão de recursos 

hídricos 

Treinamento e capacita-

ção técnica em temas re-
lacionados ao planeja-

mento e gestão dos recur-

sos hídricos, incluindo 

parcerias com instituições 
especializadas. 

8 8.2 

Educação am-
biental vincu-

lada às ações 

dos planos de 

recursos hídri-
cos 

Atividades educativas vin-

culadas às ações previstas 

nos PDC priorizados, para 

o envolvimento da socie-
dade na implementação 

dos planos de recursos hí-

dricos. 

8 8.3 

Comunicação 
social e difusão 

de informações 

relacionadas à 

gestão de re-
cursos hídricos 

Ações de comunicação so-

cial e difusão de informa-

ções diretamente relacio-
nadas à gestão de recur-

sos hídricos. 

Fonte: Del. CRH nº. 190/2016 
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ANEXO – PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O CURTO PRAZO 

Quadro 110 – Plano de Investimentos para o Curto Prazo 2017-2019 do CBH-CPG 

subPDC meta prioridade 
valor 

(mil R$) 

executores po-

tenciais 

1.2 

1 plano de saneamento de R$ 150 mil + 

2 planos de drenagem de R$ 150 mil + 

2 planos de perdas de água de R$ 150 

mil 

baixa 
750 

600 
1. município 

1.4 
1 implantação de R$ 300 mil + 

1 modernização de R$ 150 mil 
média 450 

1. SSRH 

2. Fundação 

3. Universidade 
4. ONG 

1.5 1 empreendimento de R$ 150 mil baixa 150 
1. fundação 
2. universidade 

3. ONG 

3.1 

1 projeto de esgotamento sanitário de até 

R$ 100 mil + 

4 projetos de ETA de R$ 150 mil + 

10 9 obras em esgotamento sanitário, 
ETE de aterros ou ETA de R$ 300 mil + 

1 modernização de ETE de R$ 150 200 

mil 

alta 
3.850 

3.600 

1. município 

2. autarquia 

municipal 
3. concessioná-

ria 

3.4 2 obras de R$ 300 mil baixa 600 

1. município 

2. CATI 

3. associação 

rural 
4. fundação 

4.2 
serviços de recomposição da cobertura 
vegetal que somem até R$ 600 mil 

média 600 
qualquer enti-
dade 

5.1 2 obras ou serviços de R$ 300 mil alta 600 

1. município 
2. autarquia 

municipal 

3. concessioná-

ria 

7.2 3 empreendimentos de R$ 150 mil alta 450 1. município 

8.2 
2 empreendimentos de R$ 150 mil 

empreendimentos que somem R$ 300 mil 

média 

alta 
300 

qualquer enti-

dade 

Ações de Gestão: maior participação das entidades 

no CBH-BPG + 

aumento da eficiência nos sistemas de tratamento de 
efluentes + 

aumento da rede de monitoramento de qualidade e 

quantidade de água + 

aumento da fiscalização em recursos hídricos e sane-

amento + 
implantação da outorga integrada com foco no ba-

lanço hídrico e em bacias críticas 

alta   

Obs.: As fontes de recursos são FEHIDRO + Cobrança. Os valores em vermelho são as altera-

ções desta versão em relação à versão aprovada em 15.dez.2016 na Plenária do CBH-BPG. Os 

valores aqui previstos são de financiamento e poderão ser acrescidos de contrapartida. 
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ANEXO – PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2017 

Quadro 111 – Plano de Investimentos para 2017 do CBH-CPG 

subPDC meta 
valor 

(mil R$) 

executores po-

tenciais 

1.2 
1 plano de drenagem de R$ 150 mil + 

1 plano de perdas de água de R$ 150 mil 
300 1. município 

1.4 
1 implantação de R$ 300 mil + 

1 modernização de R$ 150 mil 
450 

1. SSRH 

2. Fundação 

3. Universidade 

4. ONG 

1.5 1 empreendimento de R$ 150 mil 150 

1. fundação 

2. universidade 

3. ONG 

3.1 

1 projeto de esgotamento sanitário de até 

R$ 100 mil + 
2 projetos de ETA de R$ 150 mil + 

5 obras em esgotamento sanitário, ETE 

de aterros ou ETA de R$ 300 mil + 

1 modernização de ETE de R$ 200 mil 

2.100 

1. município 

2. autarquia 

municipal 
3. concessioná-

ria 

3.4 1 obra de R$ 300 mil 300 

1. município 

2. CATI 
3. associação 

rural 

4. fundação 

4.2 
serviços de recomposição da cobertura 

vegetal que somem até R$ 600 mil 
600 

qualquer enti-

dade 

5.1 2 obras ou serviços de R$ 300 mil 600 

1. município 

2. autarquia 

municipal 

3. concessioná-
ria 

7.2 2 empreendimentos de R$ 150 mil 300 1. município 

8.2 empreendimentos que somem R$ 300 mil 300 
qualquer enti-

dade 

Ações de Gestão: maior participação das entidades 

no CBH-BPG + 
aumento da eficiência nos sistemas de tratamento de 

efluentes + 

aumento da rede de monitoramento de qualidade e 

quantidade de água + 
aumento da fiscalização em recursos hídricos e sane-

amento + 

implantação da outorga integrada com foco no ba-

lanço hídrico e em bacias críticas 

continui-

dade 
 

Obs.: As fontes de recursos são FEHIDRO + Cobrança. Os valores aqui previstos são de finan-

ciamento e poderão ser acrescidos de contrapartida. As ações constantes do Plano de Investi-

mentos do Curto Prazo 2017-2019 que não estão neste quadro de 2017 serão alocadas nos 
anos de 2018 e 2019 conforme disponibilidade de recursos. 
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ANEXO – MAPAS SÍNTESE 

 


