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No dicionário podemos encontrar a de-
finição de Comitê como comissão consti-
tuída em uma assembleia ou sociedade
para exame de determinado assunto. Já
Bacia Hidrográfica é definida como área
de captação natural da água de precipita-
ção da chuva que converge os escoamen-
tos para um único ponto de saída.
Juntando os dois conceitos, tem-se que
Comitê de Bacia Hidrográfica é o fórum
em que um grupo de pessoas se reúne
para discutir sobre um interesse comum –
o uso d’água na bacia.

A água é essencial para diversos usos,
como para abastecimento urbano, irriga-
ção, uso industrial, geração de energia elé-
trica, navegação, recreação,dessedentação
animal. Não podemos esquecer que a água
também é fundamental para manter os
ecossistemas. A diversidade de interesses
em relação ao uso da água, a distribuição
desigual e o uso inadequado têm gerado
conflitos e ameaçado a garantia desse re-
curso para as gerações presentes e futuras.
Reverter esse quadro e estabelecer acor-
dos entre os múltiplos usos demandam ar-
ranjos institucionais que permitem a
conciliação dos diferentes interesses e a
construção coletiva das soluções.

Nesse sentido, a Lei Estadual 7663/91
tem como princípios:

• Gestão descentralizada, integrada e
participativa da água

• Bacia hidrográfica como unidade ter-
ritorial de planejamento e gestão

• Água como um bem público e com
valor econômico

• Instrumentos de planejamento e re-
gulação por bacia

• Instrumentos econômicos para a ges-
tão da água como a cobrança pelo seu
uso

Como forma de garantir a participação
social, a Lei Estadual de Recursos Hídri-
cos criou os Comitês de Bacia Hidrográ-
fica e o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos. Os Comitês asseguram a partici-
pação de representantes do Estado, dos
municípios e da sociedade civil e têm
como atribuição legal deliberar sobre a
gestão da água fazendo isso de forma
compartilhada com o poder público, ou
seja, o comitê define as regras a serem se-
guidas com relação ao uso das águas e,
aos órgãos gestores de recursos hídricos,
cabe fazer que essas regras sejam postas
em prática por meio do seu poder de re-
gulação.
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Outro avanço dessa lei foi a criação de
cinco instrumentos de gestão:

• Planos de Recursos Hídricos e Plano
de Bacias

• Outorga do direito de uso dos recur-
sos hídricos

• Enquadramento dos corpos d'água
• Cobrança pelo uso da água
• Sistema de Informações

Assim sendo, a cobrança pelo uso da
água é um importante instrumento para a
gestão de recursos hídricos, por reconhe-
cer a água como um bem público, dotado
de valor econômico. Tem como objetivos
principais estimular o uso racional da
água e gerar recursos financeiros para in-

vestimentos na recuperação e preserva-
ção dos mananciais das bacias. 

No Estado de São Paulo a Bacia do 
Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ), locali-
zada na região de Piracicaba, foi pioneira
na implantação da cobrança. Hoje, além
do PCJ, o Vale do Paraíba, região de São
José dos Campos, e o Sorocaba Médio
Tietê, região de Sorocaba já realizam a 
cobrança e os Comitês do Baixo Tietê, re-
gião de Araçatuba, e Tietê Batalha, região
de Lins, já iniciaram a emissão de boletos.

Na nossa região, o Comitê do Tietê-Ja-
caré, UGRHI 13, pretende iniciar a co-
brança em julho de 2014.

Comitês de Bacia Hidrográfica e a Cobrança de Recursos Hídricos

Quadro 1 – Atribuições dos comitês de bacia
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Deliberativas

Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo uso da água.

Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e consequentemente:
- metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade;
- prioridades para outorga de direito de uso de recursos hídricos;
- diretrizes e critérios gerais para cobrança; e
- condições de operação de reservatórios, visando a garantir os usos múltiplos.

Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse
comum ou coletivo.

Propositivas

Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir as providên-
cias necessárias ao cumprimento de suas metas.

Propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão ao Conselho de Recursos Hídri-
cos competente.

Escolher a alternativa para enquadramento dos corpos d’água e encaminhá-la aos consel-
hos de recursos hídricos competentes.

Sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água.

Propor aos conselhos de recursos hídricos a criação de áreas de restrição de uso, com
vista à proteção dos recursos hídricos.

Propor aos conselhos de recursos hídricos as prioridades para aplicação de recursos ori-
undos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor elétrico na bacia.

Consultivas Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação
das entidades intervenientes.
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Palavras da 
Diretoria

A Unidade de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, UGRHI 13, tem 11.749 km2 e
está localizada na região central do Estado
de São Paulo, é composta por 34 municí-
pios, abriga por volta de 7% da população
do estado e tem uma taxa de urbanização
por volta de 95%. Possui uma economia di-
versificada baseada na agricultura, indús-
trias em geral e no setor de serviços.

Os principais cursos d’água da bacia
são o rio Tietê e seus afluentes, Jacaré-
Guaçú e Jacaré-Pepira. O Tietê atravessa
toda bacia com seus 150 Km de extensão,
desde o município de Barra Bonita até o
de Ibitinga, drenando toda porção oeste.
O rio Jacaré-Guaçú conta com 203 Km de
extensão, nascendo na divisa entre os mu-
nicípios de Brotas e Itirapina. Já o Jacaré-
Pepira possui 187 Km de extensão, sendo
sua nascente entre as cidades de Brotas
e São Pedro. Ambos deságuam no rio
Tietê em Ibitinga drenando a porção leste.

No âmbito de águas subterrâneas, a
bacia do Tietê-Jacaré possui três sistemas
de aqüíferos: Bauru, Guarani e Serra Geral,
responsáveis pela maior parte do abaste-
cimento urbano. O aquífero Guarani é o
que apresenta maiores vazões e pode ser
considerado o aqüífero mais importante
para a região. Grande parte da área de re-
carga deste aqüífero se localiza na UGRHI
13 e merece atenção especial para gestão. 

No setor econômico da região se encon-
tra em pleno desenvolvimento industrial,
tendo um parque industrial diversificado,
com destaque para o setor têxtil na região
de Araraquara, preparação e fabricação de
produtos em couro na região de Jaú, fabri-
cação de produtos de metal e gêneros ali-
mentícios nas regiões de São Carlos e
Bauru. A agroindústria também é muito
forte na UGRHI 13, sendo que o cultivo da
cana de açúcar e laranja que ocupam
quase 40% da área da bacia. Outro ponto
relevante na economia é o forte turismo
ecológico de Brotas, graças ao rio Jacaré-
Pepira, um dos poucos rios ainda não po-
luídos do estado de São Paulo. 

Todo esse cenário faz do trabalho do
Comitê do Tietê-Jacaré ser de grande rele-
vância para representantes do Estado, dos
Municípios e da Sociedade Civil organi-
zada. Esse colegiado milita desde 1995
pela preservação e conservação dos recur-
sos hídricos, através de obras e serviços
hierarquizados, e também de mobilização
social e acordos institucionais. Na época
de sua criação nenhum município possuía
uma agenda voltada ao meio ambiente e
ficou definido que o foco principal seria o
tratamento de esgoto sanitário.

O trabalho realizado nos 18 anos de
Comitê já pode ser observado. Em 1996 a
UGRHI 13 tratava 5,6% do esgoto gerado,



já em 2012 esse índice passou a ser
59,5%. A disposição de resíduos sólidos
de forma adequada também teve grande
avanço, passando de 20% em 1996 para
63% em 2012.

Estes foram alguns dos resultados al-
cançados pelo Comitê. Todavia, ainda
temos grandes desafios pela frente. O Co-
mitê tem como meta garantir o desenvol-
vimento sustentável da bacia, aliando o
crescimento econômico com a gestão da
qualidade e quantidade das águas, asse-
gurando condições não só para as atuais
gerações, mas também para as futuras.

Para isso o Comitê é fundamental e res-
ponsável pelo planejamento de gestão
dos recursos hídricos, envolvendo mobili-
zação da sociedade civil, dos municípios
e dos órgãos do Estado, permitindo a ne-
gociação sobre o uso da água de maneira
pública e democrática, criando programas
e projetos a serem implantados para solu-
ção e para ações reguladoras que garan-
tam o cenário pretendido em relação à
quantidade e qualidade da água na bacia.

Por esse motivo, o Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Tietê-Jacaré está implantando
a cobrança pelo uso da água, importante
instrumento da Política Estadual de Recur-

sos Hídricos, que dá a água, um bem pú-
blico, o seu devido valor econômico, de
acordo com as especificidades de nossa
bacia, estimulando o uso racional e ge-
rando recursos financeiros que serão inves-
tidos em ações de preservação e melhoria
na qualidade e quantidade da água. 

A cobrança incidirá apenas nos usuá-
rios diretos da água, ou seja, indústrias,
departamentos de água e esgotos e ou-
tros usuários devidamente outorgados
pelo poder público. Além da captação e
do consumo de água a carga de poluição
lançada também será cobrada.

Todo valor arrecadado será destinado,
exclusivamente, para financiar projetos de
preservação e conservação ambientais na
área de abrangência do Comitê, sendo
usados critérios pré-determinados para
priorização de utilização dos mesmos, vi-
sando garantir água em qualidade e quan-
tidade para os usos múltiplos das
gerações atuais e futuras.
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Cobrança da água. 
Garantia de melhor 
qualidade de vida.

Vice presidente - Prof. Dr. Nemésio Neves Batista Salvador

Secretaria Executiva - Eng.a Erica Rodrigues Tognetti 

Presidente - Sr. Marcelo Fortes Barbieri

Secretario Adjunto - Eng.° José Jorge Guimarães



A cobrança pelo uso da água a ser im-
plementada proximamente na área de ju-
risdição do CBH-TJ é um marco
extraordinário  e coroa toda uma história
de luta em defesa do meio ambiente em
nossa bacia.

Apesar de antipática,  pois se trata de
mais uma obrigação financeira para em-
presas e concessionárias de serviço de
abastecimento de água,  a efetivação
dessa medida deve ser comemorada por
vários motivos.

Em primeiro lugar porque evidencia a ca-
pacidade de trabalho e organização e o alto
nível de comprometimento e responsabili-
dade  dos três entes que atuam no âmbito
de nosso Comitê: a sociedade civil, os 
poderes públicos municipais e os  represen-
tantes das esferas administrativas estaduais.
Foi preciso muito trabalho e persistência
para a superação  das dificuldades técnicas,
divergências e até de  conflitos de interesses
para  chegarmos  a uma fórmula adequada
para viabilizar a cobrança.

Essa decisão atesta também o grau de
amadurecimento das forças envolvidas
em relação ao uso de um recurso que é
fundamental para nossas vidas e que du-
rante muito tempo foi, erroneamente,  con-
siderado inesgotável e, desgraçadamente,
utilizado de forma irresponsável e até cri-
minosa.

O fato de concluirmos que devemos
pagar, ainda  que um valor irrisório, pela
água que utilizamos,  reflete uma saudável
mudança de postura. Tem, evidente-
mente, um cunho educativo. É um avanço
e torna irreversível e definitiva uma situa-
ção que se incorporará ao nosso dia a dia,

alterando para sempre a maneira de pen-
sar e a cultura da população de nossa re-
gião em relação a um tema tão
fundamental para a humanidade.

Finalmente:  os recursos a serem anga-
riados, embora fruto de contribuições mo-
destas, comporão, no global,  significativa
fonte de financiamento para projetos de
cunho ambiental que, sem essa cobrança,
seriam inexequíveis. Esse fato, a disponi-
bilidade de recursos, se torna ainda mais
auspicioso e digno de nota na medida que
nós todos temos conhecimento da forma
extremamente correta e  democrática com
que são analisados  os pleitos e distribuí-
dos os recursos no âmbito de nosso Co-
mitê. Essa realidade incontestável garante
que o dinheiro chegará onde deveria che-
gar e será aplicado de acordo com o inte-
resse público e na defesa de nosso bem
maior: o meio ambiente.

Podemos ter orgulho de nossa decisão
e a consciência tranquila por termos ou-
sado e cumprido nossa obrigação perante
a história. Estamos dando um presente
para as futuras gerações.

Parabéns a todos aqueles  que acredi-
taram e contribuíram para essa conquista.

Palavras do Setor de Abastecimento 7

CONQUISTA  A COMEMORAR

Palavras do 
Setor de Abastecimento

Dr. José António Marise - Diretor do SAAE Lençóis Paulista



Mapa da Bacia8

Mapa



O Comitê de Bacia do Tietê-Jacaré (CBH-TJ), criado em 10 de novembro de 1995, é
o colegiado deliberativo da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 13 ou
UGRHI 13. Está localizado na região central do Estado. 

Desde sua criação o CBH-TJ vem desenvolvendo seu importante papel como fórum
de discussão para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, elaborando os planos
de bacias, os relatórios de situação e acompanhando a distribuição e aplicação dos re-
cursos do FEHIDRO.

A demanda atual por água superficial representa 21% da disponibilidade de vazão
mínima. Índice considerado bom. Ou seja, no geral ainda existe água superficial em
abundância da bacia, embora já existem sub-bacias em níveis próximos a criticidade,
como a do Jacaré-Guaçú por exemplo, que merece atenção especial na gestão de re-
cursos hídricos.
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Conhecimentos do comitê da
Bacia do Tietê-Jacaré 

Composição Plenária

12 Representantes de Órgãos Estaduais

12 Representantes de Prefeituras Municipais

12 Representantes da Sociedade Civil

Estrutura

Recursos Hídricos Superficiais

Disponibilidade vazão média 97,0 m3/s      

Disponibilidade vazão mínima 40,0  m3/s      

Demanda atual 8,4  m3/s      

Recursos Hídrico Superficiais

Câmaras Técnicas

Câmara Técnica de Planejamento e Gestão

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas

Câmara Técnica de Educação Ambiental

Câmara Técnica de Recursos Naturais

Câmara Técnica de Saneamento

Câmaras Técnicas
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Recursos Hídrico Subterrâneos
A UGRHI 13 possui três sistemas de aqüíferos: Bauru, Guarani e Serra Geral. As águas

subterrâneas correspondem a 70% do abastecimento público na bacia. A demanda sub-
terrânea é de 61,9% em relação à reserva explotável, índice considerado crítico, exigindo
esforços no gerenciamento.

Saneamento Ocupação do Solo

Potencial Energético

São gerados 410,5 megawatts de energia nas usinas de Barra Bonita, Bariri e Ibitinga.
Existe ainda na bacia uma central de interligação do sistema nacional de energia.

Potencial Turístico

Duas cidades com grande potencial turístico estão inseridas na UGRHI 13 graças aos
recursos hídricos. Barra Bonita atrai vários turistas graças a abundância de água do Rio
Tetê e sua hidrovia. Brotas foi agraciada com o rio Jacaré-Pepira e sua formação geoló-
gica que garantem água limpa e várias cachoeiras, atraindo turistas do Brasil inteiro.

Hidrovia

A Hidrovia Tietê - Paraná é uma importante via de navegação que possibilita o es-
coamento de cargas agrícolas dos Estados do Centro-oeste, além de possibilitar o
transporte de passageiros interessados no turismo principalmente, conta com várias
represas e eclusas, sendo três delas situadas na nossa bacia, a de Barra Bonita, de 
Bariri e de Ibitinga.

Ocupação do Solo

Área inundada por Reservatório 2,5%

Cobertura vegetal natural 26,5%

Saneamento

Abastecimento de água
96,8%

Rede coletora de esgoto
97,4%

Tratamento de esgoto
59,5%

Resíduos sólidos com disposição adequada
63,0%



Rodovias

A bacia é atendida por um completo sistema rodoviário longitudinal, ao norte pela
rodovia Washington Luiz e ao sul pela rodovia Marechal Rondon, com um complexo
sistema transversal, ligando todos os municípios.

Ferrovia

Atravessa a bacia de Leste a Oeste. A ALL transporta minérios, combustíveis, grãos
e carga em geral.
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Municípios da Bacia

Agudos Bauru Dois Córregos Igaraçú do Tietê Macatuba São Manuel

Araraquara
Boa Esperança

do Sul
Dourado Itajú

Mineiros do
Tietê

Tabatinga

Arealva Bocaina Gavião Peixoto Itapuí Nova Europa Torrinha

Areiópolis Boracéia Iacanga Itirapina Pederneiras Trabijú

Bariri Borebi Ibaté Jaú Ribeirão Bonito

Barra Bonita Brotas Ibitinga Lençóis Paulista São Carlos
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27
Saneamento Básico e Ambiental

Coleta Reciclagem e 
Tratamento de Resíduos Sólidos

Produção de Mudas e 
Reflorestamento

Combate a Perdas
de Água

Combate, Controle e 
Prevenção à Erosão

Educação Ambiental

Planejamento e Gestão
de Recursos Hídricos

Desde 1997 o Comitê tem repassado
os recursos FEHIDRO para o financia-
mento de projetos por toda a Bacia. Com
esses recursos inúmeras entidades esta-
duais, municipais e da sociedade civil
foram contempladas. Informações como
quem pode participar ou quais os proce-
dimentos podem ser encontrados no site
do FEHIDRO no link do Manual de Proce-
dimentos Operacionais para Investimento.
É de interesse do Comitê que todas as ci-
dades da UGRHI participem enviando pro-
jetos a fim de que os benefícios atinjam
toda Bacia Hidrográfica.

O Comitê recebeu até hoje 302 projetos
pleiteando financiamento, a média anual é de
25 projetos. Foi destinado até hoje mais de
R$ 30 milhões que contemplaram 184 proje-
tos, com uma média de 15 projetos por ano.
Dos 184 projetos contemplados 144 já foram
concluídos, destacando-se a construção,
ampliação e manutenção da rede coletora e
o tratamento de esgotos, a recuperação de
áreas degradadas, principalmente recompo-
sição de mata ciliar e melhorias na rede de
drenagem urbana. Esses projetos contribuí-
ram de forma significativa na melhoria e pro-
teção dos corpos d'água na Bacia.

R$ 30 Milhões investidos em 184 Projetos
R$ 7 Milhões de contrapartida
R$ 23 Milhões do FEHIDRO

FEHIDRO12

Projetos FEHIDRO

Investimentos do Comitê em 18 anos



Investimentos efetuados por Município interessado, incluindo Prefeituras, 
Departamentos Autônomos e ONGs.
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Investimentos do FEHIDRO já efetuados por Município

Trabiju
Torrinha

Tabatinga
São Manuel

São Carlos

Ribeirão Bonito

Pederneiras

Nova Europa
Mineiros do Tietê

Macatuba

Lancóis Paulista

Jaú

Itirapina
Itapuí

Itaju
Igaraçu do Tietê

Ibitinga
Ibaté

Iacanga
Gavião Peixoto

Dourado

Dois Córregos

Brotas
Borebi

Boracéia

Bocaina
Boa Esperança do Sul

Bauru
Barra Bonita

Bariri

Areiópolis

Arealva

Araraquara

Agudos R$ 227.567,80

R$ 238.845,13
R$ 284.549,16

R$ 845.073,76

R$ 1.384.819,73

R$ 2.607.396,15

R$ 368.453,91

R$ 1.018.697,07

R$ 272.000,56
R$ 453.571,73

R$ 441.671,00

R$ 1.104.535,47

R$ 314.561,29

R$ 322.443,74

R$ 294.579,78
R$ 357.682,67

R$ 483.461,90

R$ 512.580,41
R$ 746.157,93

R$ 507.404,25

R$ 1.727.153,23

R$ 1.389.383,49
R$ 2.234.673,29

R$ 866.979,40
R$ 228.667,08

R$ 126.291,22

R$ 785.923,09

R$ 182.139,39
R$ 2.321.945,27

R$ 1.566.349,99
R$ 584.743,73

R$ 408.859,19
R$ 385.544,12

R$ 3.241.971,00
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Demandas

Município  
População (nº
hab)

Área Territorial
(km2)

Densidade De-
mográfica
(hab/km2)

Disponibilidade
Hídrica

Demanda Hídrica Saneamento

Superficial Q7,10
(m3/s)

Subterrânea
(m3/s)

Urbana  
(m3/s)

Agudos 967,59 34.851 36,02 0,000 0,359 0,001

Araraquara 1.005,97 212.839 211,58 1,075 1,430 1,448

Arealva 506,47 7.912 15,62 0,106 0,025 0,016

Areiópolis 85,95 10.619 123,55 0,000 0,033 0,031

Bariri 440,60 32.080 72,81 0,319 0,213 0,024

Barra Bonita 150,18 35.172 234,20 0,361 0,007 0,001

Bauru 673,49 348.145 516,93 0,359 0,770 0,987

Boa Esperança do Sul 691,02 13.827 20,01 1,694 0,108 0,000

Bocaina 364,04 11.114 30,53 0,256 0,043 0,036

Boracéia 120,80 4.364 36,13 0,000 0,009 0,009

Borebi 348,12 2.350 6,75 0,006 0,001 0,000

Brotas 1.101,47 22.044 20,01 0,274 0,039 0,056

Dois Córregos 632,56 25.187 39,82 0,025 0,032 0,006

Dourado 205,98 8.581 41,66 0,057 0,005 0,001

Gavião Peixoto 243,71 4.455 18,28 0,363 0,216 0,019

Iacanga 548,03 10.273 18,75 0,203 0,159 0,037

Ibaté 289,54 31.527 108,89 0,267 0,005 0,001

Ibitinga 688,68 54.264 78,79 0,185 0,226 0,218

Igaraçu do Tietê 96,62 23.509 243,31 0,191 0,057 0,057

Itaju 228,78 3.328 14,55 0,090 0,107 0,004

Itapuí 139,67 12.492 89,44 0,008 0,020 0,015

Itirapina 564,26 15.842 28,08 0,082 0,192 0,122

Jaú 688,34 134.388 195,23 0,702 0,289 0,217

Lençóis Paulista 803,86 62.414 77,64 0,226 0,341 0,014

Macatuba 226,18 16.395 72,49 0,525 0,029 0,001

Mineiros do Tietê 211,89 12.148 57,33 0,000 0,004 0,000

Nova Europa 160,88 9.580 59,55 0,548 0,010 0,000

Pederneiras 729,18 42.302 58,01 0,109 0,514 0,148

Ribeirão Bonito 471,50 12.291 26,07 0,088 0,100 0,055

São Carlos 1.140,92 226.244 198,30 0,074 0,773 0,624

São Manuel 651,04 38.578 59,26 0,054 0,033 0,017

Tabatinga 366,46 14.922 40,72 0,006 0,031 0,006

Torrinha 311,17 9.403 30,22 0,028 0,002 0,027

Trabiju 63,38 1.574 24,83 0,023 0,007 0,007
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  Industrial  
(m3/s)

Rural  
(m3/s)

Índice de
Abastecimento
(%)

Índice de Coleta
de Esgoto (%)

Efluente Domés-
tico Tratado (%)

Resíduos
Sólidos Domi-
ciliares Gera-
dos (ton/dia)

Disposição Final
de Resíduos
Sólidos (IQR)

0,355 0,003 95,8 93,0 0,0 13,32 Adequado

0,492 0,561 97,5 99,0 99,0 123,94 Adequado

0,000 0,107 81,5 98,0 98,0 2,5 Adequado

0,002 0,000 92,3 100,0 100,0 3,78 Controlado

0,133 0,370 99,2 100,0 100,0 12,18 Adequado

0,367 0,000 100,0 100,0 5,5 13,79 Inadequado

0,091 0,050 99,4 98,0 9,8 205,39 Inadequado

0,000 1,802 100,0 98,0 98,0 4,93 Controlado

0,122 0,141 100,0 100,0 100,0 4,08 Controlado

0,000 0,000 88,7 100,0 100,0 1,56 Adequado

0,000 0,007 98,8 100,0 0,0 0,82 Adequado

0,071 0,173 99,7 99,0 99,0 7,58 Adequado

0,019 0,032 99,3 95,0 95,0 9,51 Adequado

0,004 0,050 99,6 98,0 0,0 3,15 Adequado

0,012 0,548 94,6 100,0 0,0 1,44 Controlado

0,129 0,196 86,0 95,0 95,0 3,58 Adequado

0,075 0,196 96,0 80,0 40,0 12,05 Adequado

0,007 0,187 95,2 82,0 0,0 20,8 Adequado

0,000 0,191 99,8 100,0 100,0 9,34 Inadequado

0,000 0,193 26,3 100,0 100,0 0,97 Adequado

0,005 0,008 98,9 80,0 0,0 4,76 Controlado

0,000 0,153 73,6 95,0 95,0 5,75 Adequado

0,649 0,121 96,7 100,0 100,0 64,86 Adequado

0,546 0,008 97,8 100,0 1,3 24,4 Adequado

0,496 0,058 0,0 100,0 100,0 6,34 Adequado

0,004 0,000 95,5 100,0 100,0 4,64 Controlado

0,557 0,000 92,7 100,0 100,0 3,56 Controlado

0,378 0,097 96,0 96,0 96,0 15,71 Adequado

0,000 0,131 100,0 96,0 0,0 4,54 Controlado

0,158 0,053 96,0 99,6 84,7 130,35 Adequado

0,016 0,054 100,0 94,0 94,0 15,07 Controlado

0,009 0,022 83,9 97,4 92,5 5,12 Adequado

0,002 0,001 83,2 100,0 100,0 3,2 Adequado

0,002 0,021 91,8 90,0 90,0 0,58 Adequado



METAS
Esgotamento Sanitário
• Elaboração do Plano de Saneamento

Ambiental em 100% dos municípios até o
fim de 2015

• Elaboração do Plano de Controle de
Perdas de Água em 30% dos municípios
até o fim de 2015

Resíduos Sólidos
• 70% dos  municípios com lixo urbano

devidamente disposto e tratado até o fim
de 2015.

Matas Ciliares
• Implantação de programas de recu-

peração de matas ciliares e nascentes ba-
seado no Plano de Restauração Florestal
da UGRHI-13

Águas Subterrâneas
• Mapeamento da vulnerabilidade e

risco de poluição das águas subterrâneas 
• Monitoramento e controle da quali-

dade e quantidade de águas subterrâneas

Combate, Controle e Prevenção à
Erosão Urbana e Rural

• Mapeamento de uso e ocupação do
solo, indicando áreas suscetíveis à erosão

• Incentivos à elaboração de Plano de
Saneamento dos municípios, que engloba
drenagem urbana

DESAFIOS
No segmento dos Municípios
• Capacitação de técnicos para ações

de recuperação, preservação e conserva-
ção dos recursos hídricos nos diversos
programas e obras realizados pela admi-
nistração municipal

• Implantação de legislação visando a
preservação dos recursos hídricos dentro
da área de cada município, atuando prin-
cipalmente na proteção das nascentes e
mananciais de abastecimento

No segmento do Governo do Estado
de São Paulo

• Capacitação de técnicos que atuam
na área de recursos hídricos

• Desenvolvimento de Programas de
recuperação, proteção e preservação dos
recursos hídricos pelos órgãos do go-
verno

No segmento doa Sociedade Civil
• Capacitação de pessoas que atuam

na área de recursos hídricos
• Implantação de Programas de prote-

ção e preservação dos recursos hídricos,
que atuam principalmente nas nascentes
e mananciais de abastecimento

Compromissos em pró da água16

Comitê de Bacia do Tietê-Jacaré
e seus compromissos em pró da água



A água é um recurso natural finito e de
grande valor econômico, social e ambiental. 

O Brasil é um país privilegiado por pos-
suir água em abundância. No entanto, a
distribuição de água não é uniforme e
existem regiões do país que sofrem com
a escassez de água. Podemos citar como
exemplos mais notórios desta má distri-
buição, a região Nordeste, castigada pelo
clima semiárido e, em virtude de sua alta
concentração populacional, a região me-
tropolitana de São Paulo que não é auto
suficiente em recursos hídricos, sendo
que parte da bacia é abastecida pelo Sis-
tema Cantareira, que capta água de sua
bacia vizinha, a Bacia Hidrográfica do Pi-
racicaba-Capivari-Jundiaí.

Tendo isso em vista, o Estado de São
Paulo foi pioneiro no país a legislar a res-
peito dos recursos hídricos de acordo
com a Lei 7.663 de 1991, dando a esse re-
curso vital sua devida importância, garan-
tiindo à gestão das águas de forma
descentralizada e participativa, dando aos
usuários, representantes da sociedade
civil organizada, dos municípios e dos ór-
gãos do Estado a incumbência de delibe-
rar quanto ao uso dos recursos hídricos
através do colegiado denominado Comitê
de Bacia Hidrográfica.

Cada Comitê têm como uma de suas
atribuições à elaboração do Plano de Re-
cursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de
sua respectiva UGRHI e, consequente-
mente, o Plano de Ação para Gestão dos
Recursos Hídricos e seu Programa de In-
vestimento. A execução desses planos e
programas só é possível porque a Lei das
Águas também regulamentou o Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO,
que ampara financeiramente essas ações.

Esta Lei também criou instrumentos
para gestão das águas, sendo a cobrança
pelos usos de recursos hídricos um deles,
onde a atribuição de estabelecer os meca-
nismos de cobrança cabe a cada Comitê.

A cobrança visa obter mudança no
comportamento do usuário, com os se-
guintes objetivos:
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Cobrança
pelo uso da água

Amazônia – 80%
(7% pop.)

Outras regiões – 16,7%
(66% pop.)

Nordeste – 3,3%
(27% pop.)

Figura 1. Recursos hídricos no Brasil. Fonte: Projeto Água (1998)



Objetivos da Cobrança

• Reconhecer a água como um bem
público de valor econômico e dar ao usuá-
rio uma indicação de seu valor real;

• Incentivar o uso racional e sustentá-
vel da água, coibindo os desperdícios e o
uso indevido dos recursos hídricos que
acarretem prejuízos ambientais no curto,
médio e longo prazo, além de comprome-
ter o seu aproveitamento pelas gerações
futuras (uso racionalizado, moderado e
não poluído);

• Obter recursos financeiros para o fi-
nanciamento de programas e interven-
ções contemplados nos planos de
recursos hídricos e saneamento, vedada
sua transferência para custeio de quais-
quer serviços de infraestrutura;

• Distribuir o custo socioambiental pelo
uso degradador e indiscriminado da água,
de modo a promover a cooperação entre
agentes, no sentido da conservação dos re-
cursos hídricos e da indução de mudanças

no comportamento da sociedade em geral;

• Construir instrumento de planeja-
mento, gestão integrada e descentralizada
do uso da água e seus conflitos, de modo
a promover o desenvolvimento no Estado,
utilizando-a como mais um instrumento in-
tegrado aos mecanismos de ordenamento
da ocupação territorial, redistribuição e/ou
indução de atividades econômicas e redu-
ção dos processos de degradação e so-
brecarga dos recursos ambientais.

Os recursos arrecadados são utilizados
apenas na própria bacia em que são arre-
cadados, para financiar ações necessárias
ao cumprimento das metas estabelecidas
em seus Planos de Bacia aprovados pelo
Comitê de Bacia Hidrográfica.

Estudos e discussões no Comitê de
Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré, CBH-TJ,
fundamentaram o decreto nº56.505 de 9
de dezembro de 2010, que aprovou a co-
brança no âmbito da UGRHI-13, bem
como fixou os valores a serem cobrados
pela utilização dos recursos hídricos.

DECRETO Nº 56.505, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010

Aprova e fixa os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídri-
cos de domínio do Estado de São Paulo na Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré ALBERTO
GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Artigo 1º - Ficam aprovados e fixados os mecanismos e valores a serem aplicados
na cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, na
Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré, nos termos do Anexo deste decreto.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 9 de dezembro de 2010.
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Elaborado nos termos da Deliberação
CBH-TJ nº 09, de 28 de junho de 2010, e
relatório elaborado pelo Comitê contendo
a fundamentação da proposta de co-
brança, com os estudos financeiros e téc-
nicos desenvolvidos.

1. fica aprovada a cobrança pelo uso
de recursos hídricos nos corpos de água
de domínio do Estado de São Paulo exis-
tentes na Bacia Hidrográfica do Tietê Ja-
caré, a partir de 1º de janeiro de 2011.

2. os Preços Unitários Básicos – PUBs,
definidos no artigo 10 e no item 9 do
Anexo do Decreto nº 50.667, de 30 de
março de 2006, serão os seguintes:

a) para captação, extração e derivação:
PUBCAP = R$ 0,011 por m³ de água cap-
tado, extraído ou derivado;

b) para consumo: PUBCONS = R$
0,021 por m³ de água consumido;

c) para lançamento de carga de
DBO5,20: PUBLANÇ = R$ 0,11 por kg de
carga de Demanda Bioquímica de Oxigê-
nio - DBO5,20.

2.1. os PUBs descritos no “caput”
deste item serão devidos pelos usuários
de recursos hídricos, a partir da imple-
mentação da cobrança na Bacia TJ, da se-

guinte forma:

a) 70% dos PUBs, nos primeiros 12
meses;

b) 85% dos PUBs, do 13º ao 24º mês;

c) 100% dos PUBs, a partir do 25º mês,
inclusive;

3. os termos constantes deste decreto
deverão ser revistos pelo Comitê TJ a par-
tir do 25º mês do início da cobrança na
Bacia TJ, sendo que, nos aspectos da co-
brança

relativos ao lançamento com o fim de
diluição, transporte e assimilação de
efluentes, deverá ser observado o dis-
posto no artigo 15 do Decreto 50.667, de
30 de março de 2006.

4. o Valor Total da Cobrança - VTC que
cada usuário de recursos hídricos deverá
pagar será calculado com base nos usos
de recursos hídricos a serem efetuados no
ano do pagamento, no período compreen-
dido entre 1º de janeiro, ou a data do iní-
cio da utilização de recursos hídricos para
usos implantados durante o ano, até 31 de
dezembro;

4.1. o pagamento referido no “caput”
deste item poderá ser efetuado em par-
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cela única ou em até 12 (doze) parcelas
mensais de igual valor com vencimento no
último dia útil de cada mês, sendo que o
número de parcelas não poderá ultrapas-
sar o correspondente número de meses
apurado no cálculo do VTC;

4.2. fica estabelecido valor mínimo de
cobrança no montante de R$ 20,00 (vinte
reais), devendo-se obedecer às seguintes
formas de cobrança: 

a) quando o VTC for inferior a 2 (duas)
vezes o valor mínimo de cobrança, o mon-
tante devido será cobrado do usuário de
uma única vez;

b) quando o VTC for igual ou superior
a 2 (duas) e inferior a 12 (doze) vezes o
valor mínimo de cobrança, será efetuada
a cobrança com número de parcelas infe-
rior a 12 (doze), de tal modo que o valor
de cada parcela não seja inferior ao valor
mínimo de cobrança;

5. A cobrança pela captação, extração
ou derivação de água será feita de acordo
com o previsto no Decreto nº 50.667, de
30 de março de 2006, destacadamente o
previsto no § 3º do artigo 12 e nos itens 2
e 3 do seu Anexo, adotando-se para o cál-
culo os pesos KOUT = 0,2 (dois décimos)
e KMED = 0,8 (oito décimos); 

5.1. quando “VCAP MED / VCAP OUT”
for maior que 1 (um), será adotado KOUT
= 0 e KMED = 1 e o usuário deverá solici-
tar retificação da outorga de direito de uso
de recursos hídricos e estará sujeito às pe-
nalidades previstas na legislação vigente;

6. os Coeficientes Ponderadores - CP,
definidos no artigo 12 do Decreto nº

50.667, de 30 de março de 2006, com as
classificações, valores e condicionantes
descritos na Deliberação CRH nº 90, de
2008, serão empregados conforme segue;

Anexo20

Característica Considerada CP Classificação Valor

Natureza do Corpo D’água X1
Superficial 1
Subterrânea 1,1

Classe dos Rios X2

Classe 1 1,1
Classe 2 1
Classe 3 0,95
Classe 4 0,90

Disponibilidade Hídrica Local X3 ------ 1
Volume Captado, Extraído ou 

Derivado e seu Regime de Variação
X5

Sem Medição 1
Com Medição Conf. 7

Consumo Efetivo ou Vol. Consumido X6 ------ 1

Finalidade de Uso X7
Sistema Público

1Solução Alternativa
Indústria

Transposição de Bacia X13
Existente

1
Não Existente

Característica Considerada CP Classificação Valor

Natureza do Corpo D’água X1
Superficial 1
Subterrânea 1

Classe dos Rios X2

Classe 1 1
Classe 2 1
Classe 3 1
Classe 4 1

Disponibilidade Hídrica Local X3 ------ 1

Volume Captado, Extraído ou 
Derivado e seu Regime de Variação

X5
Sem Medição 1
Com Medição 1

Consumo Efetivo ou Vol. Consumido X6 ------ 1

Finalidade de Uso X7
Sistema Público

1Solução Alternativa
Indústria

Transposição de Bacia X13
Existente

1
Não Existente

6.1. para captação, extração e derivação:

6.2. para consumo:

6.3. para diluição, transporte e assimi-
lação de efluentes:

Característica Considerada CP Classificação Valor
ClassePreponderante de Uso do

Corpo D’água Receptor
Y1 Todas as Classes 1

Carga Lançada e seu Regime
de Variação

Y3
PR até 80% 1

80% < PR < 95% Conf.
ítem 8PR ≥ 95%

Natureza da Atividade Y4
Sistema Pública

1Sistema Alternativa
Indústria



6.4. quando o coeficiente ponderador
não for aplicável deverá ser adotado o
valor unitário;

7. O Coeficiente Ponderador X5, defi-
nido no inciso I do artigo 12 do Decreto nº
50.667, de 30 de março de 2006, será cal-
culado conforme segue:

a) quando VCAP MED / VCAP OUT  
≥ 0,7: X5 = 1

b) quando VCAP MED / VCAP OUT 
< 0,7: X5 = 1 + (0,7 x VCAP OUT - VCAP
MED) / VCAP

8. O Coeficiente Ponderador Y3, de-
finido na alínea “c” do inciso II, do artigo
12 do Decreto nº 50.667, de 30 de
março de 2006, será calculado em fun-
ção da percentagem de remoção (PR)
de carga orgânica (DBO5,20), na Esta-
ção de Tratamento de Efluentes - ETE
(industriais e domésticos), a ser apu-
rada por meio de amostragem represen-
tativa dos efluentes bruto e tratado
(final), em cada ponto de lançamento,
conforme segue:

a) para PR = 80%: Y3 = 1;

b) para 80% < PR < 95%: Y3 = 
(31 – 0,2 * PR)/15;

c) para PR ≥ 95%: Y3 = 16 – 0,16 * PR;

8.1. as amostragens para avaliação
das cargas orgânicas afluentes e efluen-
tes à ETE, assim como dos corpos
d’água receptores, referidas neste artigo
deverão ser realizadas simultaneamente
obedecendo à Nota Técnica estabelecida
pela Resolução Conjunta das
SERHS/SMA n.° 1, de 22 de dezembro de
2006;

8.2. para os usuários de recursos hídri-
cos que captam água, para uso em res-
friamento, será adotado PR = 100% para
o lançamento correspondente, desde que
não haja acréscimo de carga de DBO5,20
entre a captação e o lançamento no corpo
d’água; 

9. são considerados como usos insig-
nificantes, portanto não passíveis de co-
brança, captações ou extração de água
subterrânea em vazão inferior a cinco me-
tros  cúbicos por dia que independem de
outorga;

10. os recursos a serem arrecadados
com a cobrança prevista nesta Delibera-
ção serão aplicados nas metas de investi-
mentos a curto prazo do Plano Quadrienal
de Investimento constante do Plano de
Bacia, segundo os seguintes percentuais:

GRUPO 1: 40% (quarenta por cento) em
ações do PDC 3 referentes a Serviços 
e Obras de Conservação, Proteção e 

Anexo 21



Recuperação da Qualidade dos Recursos
Hídricos,correspondentes a 1,74% do valor
previsto no Plano Quadrienal para este PDC.

GRUPO 2: 20% (vinte por cento) em
ações do PDC 4 referentes a Conservação
e Proteção de Mananciais Superficiais de
Abastecimento Urbano e Reservatórios,
correspondentes a 63,86% do valor pre-
visto no Plano Quadrienal para este PDC.

GRUPO 3: 15% (quinze por cento) em
ações dos PDCs 5 e 7 referentes ao Uso
Racional dos Recursos Hídricos e à Pre-
venção e Defesa contra Eventos Extremos,
correspondentes a 100% do valor previsto
no Plano Quadrienal para este PDC.

GRUPO 4: 15% (quinze por cento) em
ações dos PDCs 1 e 2, referentes a ações
de planejamento, gerenciamento,  moni-
toramento e base de dados em recursos
hídricos correspondentes a 36,06% do
valor previsto no Plano Quadrienal para
estes PDCs.

GRUPO 5: 10% (dez por cento) em
ações do PDC 8 referentes a Educação
Ambiental e Capacitação Técnica para
Gestão Sustentável dos Recursos Hí-
dricos, correspondentes a 100% do
valor previsto no Plano Quadrienal para
este PDC.
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RIO TIETÊ
Nasce no município de Salesópolis, 
percorre todo Estado de São Paulo, 
passando por 56 municípios. No trecho
que passa pela UGRHI-13 confronta-se
com: Barra Bonita, Igaraçú do Tietê, Ma-
catuba, Jaú, Pederneiras, Itapuí, Boraceia,
Bariri, Arealva, Itajú, Iacanga e Ibitinga.
Deságua na margem esquerda do Rio 
Paraná, no extremo oeste do Estado de
São Paulo, entre os municípios de 
Castilho e Itapura.
Extensão: 1.100 km.

RIO JACARÉ-PEPIRA
Nasce na divisa dos municípios de Brotas
e São Pedro. 
Atravessa os municípios de Torrinha, 
Brotas, Dois Córregos, Dourado, Bocaina.
Boa Esperança do Sul, Bariri, Itajú e 
Ibitinga.
Deságua na margem direita do Rio Tietê,
no município de Ibitinga.
Extensão: 187,25 Km

RIO LENÇÓIS
Nasce no município de Agudos. 
Atravessa os municípios de Borebi, 
Lençóis Paulista, Areiópolis, Macatuba e
Igaraçú do Tietê.
Deságua na margem esquerda do Rio
Tietê, no município de Macatuba
Extensão: 67 Km

RIO CLARO
Nasce no município de Arealva e deságua
na margem esquerda do Rio Tietê, no 
município de Iacanga.
Extensão: 34,0 Km

RIO JACARÉ-GUAÇÚ
Nasce na divisa dos municípios de Brotas
e Itirapina. 
Atravessa os municípios de Itirapina, São
Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Araraquara,
Gavião Peixoto,Nova Europa, Boa Espe-
rança do Sul, Matão Tabatiga e Ibitinga.
Deságua na margem direita do Rio Tietê,
no município de Ibitinga.
Extensão: 203,7 Km

RIO JAÚ
Nasce no município de Torrinha. 
Atravessa os municípios de Mineiros do
Tietê, Dois Córregos, Jaú e Itapuí.
Deságua na margem esquerda do Rio
Tietê, no município de Itapuí
Extensão: 18,3 Km

Principais Rios 
da nossa Bacia




