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I) CBH/UGRHI: CBH ALPA / Alto Paranapanema UGRHI 14

1) Breve diagnóstico; principais problemas

A área da UGRHI totaliza 22.730 km2, sendo que as porções mais a leste da Unidade encontram-
se às fraldas da Serra do Mar constituindo-se em áreas de preservação, parque e APAS. Na porção
central da Unidade existe uma agricultura fortemente irrigada, que demanda uma média de 20
m3/s, e que já começa a exercer uma pressão sobre os depósitos de águas subterrâneas. 

A população, predominantemente urbana, está próxima dos 650 mil habitantes, caracterizando
uma baixa densidade populacional.

Ocorrem três sistemas aqüíferos na área: Cristalino,  com vazões médias entre 5 e 20 m3/h,
Tubarão, com vazões médias entre 4 e 30 e o Guarani, com vazões médias entre 50 e 120 m3/h  .

A água subterrânea vem se constituindo em importante fonte de abastecimento para a região,
com grande número de perfurações em pequenas propriedades.

Não existe monitoramento nem da quantidade nem da qualidade das águas subterrâneas. Na
região  encontra-se  grande  área  de  recarga  do  Aqüífero  Guarani  e  a  agricultura  altamente
comercial constitui-se em possível fonte difusa de poluição de águas subterrâneas.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

Estudos regionais das características hidrogeológicas do Aqüífero Tubarão e universalização das
informações;

Estudo da hidrogeoquímica do Aqüífero Tubarão;

Caracterização do Aqüífero Guarani em sua área de afloramento

2.2) Fiscalização, controle da explotação

Levantamento dos usuários de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

Implantar rede de monitoramento de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

Cadastro das captações e regularização das outorgas (executar em médio prazo);

Delimitação das áreas agrícolas irrigáveis  (executar em médio prazo);

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

Definição da vulnerabilidade do Aqüífero Guarani em sua área de recarga (curto prazo);

Identificação do potencial poluidor da agricultura (médio prazo)

2.4. Medidas para melhorar a gestão.

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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II) CBH/UGRHI: CBH AP / Aguapeí e Peixe UGRHI 20 e 21

1) Breve diagnóstico; principais problemas

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe é o único do Estado de São Paulo que
trata de duas UGRHI. A do Rio do Peixe com 12.393 Km2 e a do Rio Aguapeí com 13.204 Km2.

A área total das duas  UGRHI é de 25.597 km2.

A população, predominantemente urbana, é de aproximadamente 900 mil habitantes.

Ocorre, aflorando,  o sistema aqüífero Bauru - Caiuá, com vazões médias entre 5 e 30 m3/h no
Bauru e até 200 m3/h. no Cauiá.

É  flagrante  a  escassez  de  águas  superficiais  na  Unidade,  sendo  que  a  demanda  é  quase
totalmente atendida por águas subterrâneas. 

Existe evidencias de contaminação das águas subterrâneas por nitrato.

O Aqüífero Guarani,  confinado, configura-se como importante fonte de abastecimento urbano,
existindo no eixo Garça – Pompéia, com Marília no ponto central, seis poços perfurados sendo
cinco em operação. 

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

Estudo da disponibilidade hídrica do Bauru;

Sistemas de gerenciamento de águas subterrâneas integrados às águas superficiais;

Desenvolvimento de modelos de controle do comportamento hidrodinâmico, frente aos usos

2.2) Fiscalização, controle da explotação

- Levantamento dos usuários de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Implantar rede de monitoramento de qualidade e quantidade de águas subterrâneas  (executar
em médio prazo);

- Cadastro das captações e regularização das outorgas (executar em médio prazo);

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

Delimitação das áreas com possível contaminação por nitrato (executar em médio prazo);

2.4. Medidas para melhorar a gestão.

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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III) CBH/UGRHI: CBH AT / Alto Tietê UGRHI 06

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- Dois sistemas aquíferos : Sedimentar –baixo a médio potencial e Cristalino-muito baixo a médio
potencial. São explorados pelas indústrias e condomínios que, juntos, representam cerca de 70%
dos usuários das águas subterrâneas.

- Há problemas localizados de superexplotação, agravados pelas condições de uso e ocupação do
solo  –extensa área  impermeabilizada,  que leva  à  redução da recarga direta  pelas águas das
chuvas.

-  As  recargas  indiretas  -  perdas  das  redes  de  água  e  esgotos,  minimizam  o  esgotamento,
particularmente  do  aquifero  Sedimentar,  embora  engendrem  mecanismos  de  fluxo  que  se
associam aos riscos de contaminação das atividades  com elevado potencial  gerador de carga
contaminante 

- A carência de estudos hidrogeológicos e de vulnerabilidade dos aquíferos, o desconhecimento
das taxas efetivas de recarga, das vazões explotáveis e dos volumes extraídos dos cerca de 8.000
poços em operação, dos quais menos de 10% têm outorga ou algum tipo de documentação no
DAEE, são reflexos do descaso dos órgãos de controle e gestão e da falta de conscientização
pública sobre a importância das águas subterrâneas. (fonte: FUSP_CBH-AT/2001)

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

PG-13.  Estimativa  de recarga e  avaliação da  exploração sustentável.  Valor= R$  396.000,00
Período : 2001 Fonte : FEHIDRO

2.2) Fiscalização, controle da explotação

Não há programa/projeto específico em águas subterrâneas. As ações serão realizadas de forma
integrada em:  PG-30 – Sistema de Outorga e Cobrança;  PG-40 – Controle e fiscalização dos
recursos hídricos

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

PG-12 – Avaliação dos perigos de contaminação das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê.
Valor : R$ 594.000,00; Período : 2001 –2007; Fonte: FEHIDRO

2.4) Medidas para melhorar a gestão

PG-52 – Sistema de Informações em águas subterrâneas ; Valor : R$ 2.866.390,00; Período :
2001 –2007; Fonte: – Tesouro do Estado : R$ 2.767.500,00; FEHIDRO :              R$ 98.890,00

DI-22 –  Modelo Institucional  para gestão das águas subterrâneas; Valor : R$ 1.136.260,00;
Período : 2001 –2007; Fonte: – Tesouro do Estado : R$ 1.008.000,00; FEHIDRO:               R$
128.260,00

DI-41–  Programas  de  educação  ambiental  destinados  aos  usuários  de  água  superficial  e
subterrânea. Valor : R$ 8.882.200,00; Período : 2001 –2007; Fonte: – Tesouro do Estado : R$
7.873.600,00; FEHIDRO:               R$ 1.008.600,00

DI-42– Programas de comunicação social destinados aos usuários de água subterrânea. Valor :
R$  3.564.014,00.  Período  :  2001  –2007;  Fonte:  –  Tesouro  do  Estado  :  R$  2.464.140,00;
FEHIDRO:               R$ 1.099.874,00

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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IV) CBH/UGRHI: CBH BPG / Baixo Pardo/Grande UGRHI 12

1) Breve diagnóstico; principais problemas

A UGRHI - 12  localiza-se ao norte do Estado de São Paulo,  desde a foz do Rio Mogi - Guaçú até o
Rio Grande, na divisão com o Estado de Minas Gerais, numa extensão aproximada de 100 Km.
Sua  área  de  drenagem é  de  7.177,5  Km2 e  as  principais  cidades  localizada  na  UGRHI são
Barretos, Bebedouro, Orlândia, Morro Agudo, Colina, Jaborandi e Guaíra.

Nas regiões, ocorrem 3 aqüíferos: - Aqüífero Bauru ( Adamantina), - Aqüífero Serra Geral e -
Aqüífero Guarani ( Confinado).

Os principais problemas relacionados à águas subterrâneas são:

- Intenso e descontrolado desmatamento. Um dos menores índices de cobertura vegetal nativa do
Estado de São Paulo,

- Lançamento de resíduos industriais em lixões ou aterros municipais, sem tratamento, o que
pode eventual poluição dos aqüíferos,

- Desconhecimento do número( quantidade) de poços em operação e de dados mais precisos
referentes  aos  paramentos   hidrológicos  e  hidrogeológicos  que  influem  na  recarga  e  no
comportamento hidrodinâmica dos aqüíferos e dos poços.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

Propor estudos para dimensionar o risco da contaminação dos aqüíferos em áreas com atividade
potencialmente poluidora.

2.2) Fiscalização, controle da explotação

Formular  estratégia  de  controle  rigoroso  da  perfuração  e  desempenho  dos  poços  rasos  e
profundos.

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

Propor a elaboração de mapas de vulnerabilidade  dos aqüíferos com maior  detalhe,  além de
cadastramento de fontes potenciais de contaminação,

2.4) Medidas para melhorar a gestão.

Elaborar  plano  de  gastos  de  recursos  hídricos  subterrâneos,  com envolvimento  de  todos  os
municípios da UGRHI.

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.

De acordo com os estudos relacionados no Relatório Zero, o índice da utilização  dos recursos
hídricos subterrâneos é menor que 4% computando somente os aqüíferos Bauru e Serra Geral.
Assim,  considerando  que  a  região  possui  um  grande  potencial  de  exploração  de  águas
subterrâneas, propõem-se três fontes de atuação: conhecimento, proteção e educação.

3.1- Conhecimento.

Cadastramento de todos os poços em operação na UGRHI 12, permitindo conhecer os aqüíferos e
vazões explorados. Assim, será possível conhecer cada vez melhor as características dos aqüíferos
e também conhecer melhor o total índice de utilização dos aqüíferos.

3.2 - Proteção

Cadastramento de potenciais fontes de poluição.

3.3 - Educação

Incentivar  e  aumentar  os  programas  de  educação  ambiental  visando  a  conscientização  da
população com relação ao uso racional e a proteção dos recursos hídricos.
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V) CBH/UGRHI: CBH BS / Baixada Santista UGRHI 05

1) Breve diagnóstico; principais problemas

O CBH-B5 possui  dois importantes aqüíferos que ocorrem na condição de aqüíferos freáticos,
sendo eles: Aqüífero Sedimentar (abrange 1.299 km2, 50m de espessura, porosidade efetiva de
15% e recarga de 661 mm, possuindo vazão da ordem de 0,5 a 4 m3/h) e Aqüífero Cristalino
(abrange 1.588 km2, 50m de espessura, porosidade efetiva  de 3% e  recarga de 661 mm,
apresentando  vazão  entre  0,5  e  33  m3/h).  Ambos  possuem baixo  potencial  em  relação  à
demanda requerida para o desenvolvimento do saneamento básico na região (existem cerca de
200 poços nos aqüíferos, sendo que dentre eles nenhum é aproveitado para o abastecimento
público).  Além  disso,  o  Aqüífero  Cristalino  possui  baixa  transmissividade  e  grande
heterogeneidade e descontinuidade, propriedades que limitam seu aproveitamento econômico. 

O  Aqüífero  Sedimentar  se  situa  distante  da  orla  e  das  áreas  mais  densamente  ocupadas,
apresentando alto grau de vulnerabilidade e degradação acelerada da qualidade de suas águas.
Especialmente na região de Santos, São Vicente e Cubatão, a interface entre a água doce e a
salgada é uma constante nos aqüíferos costeiros.

A exploração de água subterrânea é pouco significativa (0,3 m3/s), atingindo cerca de 2% de seu
potencial disponível, estimado em 15 m3/s. A maior permeabilidade e as pequenas profundidades
do lençol subterrâneo do aqüífero sedimentar encontrado nas áreas da Planície Costeira, fazem
com que o mesmo seja bastante vulnerável  a  contaminações.  Não existem informações com
relação ao número de poços explorados na Baixada Santista uma vez que o cadastro é totalmente
incompleto  e  desatualizado.  Significa,  portanto,  que  o  Poder  Público  não  tem  controle  ou
informações confiáveis sobre o recursos hídricos subterrâneos. Sem um conhecimento sobre as
potencialidades das águas subterrâneas, mediante o cadastramento de poços e todos os estudos
decorrentes destas informações, é impossível  definir  uma política  que contemple áreas onde o
recurso poderá ser explorado ou incentivado e aquelas onde deverá ocorrer restrições.

É importante destacar que a disponibilidade hídrica superficial é bastante crítica, uma vez que a
demanda para uso urbano e industrial atinge 64,7% da vazão mínima disponível.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

2.2) Fiscalização, controle da explotação

Implantar um programa de gerenciamento de águas subterrâneas. Para viabilizá-lo,  montar um
sistema de informações que possa fornecer dados relacionados aos usuários, vazões aproveitadas,
qualidade das águas, áreas críticas, áreas de conflito e outros (ficha – 92).

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

Propor a elaboração do cadastro das fontes potenciais poluidoras das águas subterrâneas, bem
como da carta de mapeamento da vulnerabilidade e risco à poluição dos aqüíferos.

2.4) Medidas para melhorar a gestão

Propor a complementação e atualização de cadastro informatizado, contendo dados quantitativos
e qualitativos, que permitam acompanhar os diversos usos dos recursos hídricos subterrâneos.
Criar um banco de dados de poços tubulares acessível ao usuário e ao público em geral (ficha –
93).

Implantar cursos de capacitação para os técnicos das prefeituras e empresas, incluindo os órgãos
fiscalizadores  sobre  técnicas  e  outros  aspetos  relacionados  às  águas  subterrâneas,  afim  de
melhorar a sua fiscalização e gerenciamento (ficha – 94).

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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VI) CBH/UGRHI: CBH LN / Litoral Norte UGRHI 03
1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A área da UGRHI totaliza 1.977 km2, sendo que 80% correspondem a parques estaduais; Nos demais 20%
da área estão localizadas os núcleos urbanos, condomínios espalhados ao longo da costa e vilas de baixa
renda. Tendência de crescimento da ocupação rarefeita.

-  A população flutuante (1,45milhões hab) é 6,5 x fixa (220mil hab);

-  Ocorrem  dois  sistemas  aqüíferos:  Cristalino  -  ocupa  85%  da  área  (vazões  entre  5  e  120  m3/h)  e
Sedimentar (Litorâneo) – ocupa o restante da área, correspondendo à planície litorânea (vazões entre 5 e
30 m3/h );

- Não se dispõe de números atualizados sobre a demanda/usos da água subterrânea, mas sabe-se que a
explotação  do  Aq.  Litorâneo  é  expressiva,  como  decorrência  da  sua  localização  na  planície,  onde  se
concentram as populações. É utilizado  por hotéis, pousadas, restaurantes e postos de serviço;

- A UGRHI não conta com monitoramento da qualidade das águas subterrâneas. As possíveis  principais
fontes de contaminação são: disposição de efluentes domésticos em fossas negras, pois os índices de coleta
e  tratamento  do  serviço  de  saneamento  são  baixos;  resíduos  sólidos  domésticos  (920  ton/dia  na  alta
estação e 99 ton/dia, população fixa) são dispostos inadequadamente (apenas em Ubatuba é “Controlado”);
resíduos  de  serviços  de  saúde  (9,3  ton/mês)  são  dispostos  nos  mesmos  locais  do  lixo  doméstico;  e
resíduos/efluentes do Terminal Marítimo da Petrobrás e do Porto de São Sebastião.

(fonte: IPT, 2002 – Foram reclassificados projetos de águas subterrâneas inseridos em outros PDCs)

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

- Estudo da qualidade e disponibilidade das águas subterrâneas objetivando futuras alternativas de captação
(executar em curto prazo);

- Estabelecimento dos parâmetros para o monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea a
jusante e a montante dos locais de disposição de resíduos sólidos (executar em curto prazo);

-  Propor  estudo  de  novas formas  de disposição  dos  resíduos  sólidos  adequados  à  realidade  da região
(executar em longo prazo);

2.2) Fiscalização, controle da explotação

- Levantamento dos usuários de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Implantar rede de monitoramento de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Cadastro das captações e regularização das outorgas (executar em médio prazo);

- Delimitação das áreas agrícolas (executar em médio prazo);

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

- Expansão do Pró-Água para os sistemas de abastecimento individuais/coletivos (curto prazo);

- Controle da disposição do material resultante do esgotamento de fossas sépticas (curto prazo);

-  Implementação do monitoramento  dos parâmetros previamente  definidos para o acompanhamento  da
qualidade da água superficial e subterrânea a jusante e a montante dos locais de disposição de resíduos
sólidos (executar em médio prazo);

- Levantamento da contaminação dos recursos hídricos – superficiais e subterrâneos – por insumos agrícolas
em sub-bacias com atividades de agricultura (executar em curto prazo);

- Estudo de vulnerabilidade e de risco à contaminação das águas subterrâneas (executar em médio prazo);

-  Recuperação  de  áreas  degradadas  (mineração,  escorregamentos,  ocupação  irregular,  lixões)  (médio
prazo);

2.4) Medidas para melhorar a gestão

- Elaboração de um Plano Diretor de Mineração (executar em médio prazo);

- Apoio à implementação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos (executar em curto prazo);

- Desenvolvimento de modelo de cobrança pelo uso da água  (executar em curto prazo);

- Definição de diretrizes para a implantação de programas de educação ambiental  (curto prazo);

- Estabelecimento de indicadores técnicos de salubridade ambiental (executar em curto prazo);

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os próximos
5 anos.

ENCONTRO TÉCNICO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - Araraquara, 18 e 19 de março de 2004 8



CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS- CRH

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas-CTAS

VII) CBH/UGRHI: CBH MOGI / Rio Mogi Guaçu UGRHI 09

1) Breve diagnóstico; principais problemas

A unidade de gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio Mogi Guaçú ( UGRHI-09), localiza-se na região
nordeste do Estado de São Paulo e a sudoeste de Minas Gerais, a uma distância média de 200 Km da cidade
de São Paulo, ocupando uma área de 15.218 Km2 ( refere-se a soma dos municípios integrantes até 2000 ).
Em2002, foram incorporados os municípios de São Carlos, Vargem Grande do Sul e Cravinhos. Sua forma é
aproximada  retangular  e  se  desenvolve  no  sentido  sudoeste-nordeste  do  Estado  de  São  Paulo,
compreendida entre os paralelos 21o 45' e 220 45' e os meridianos 46o 15'  e  47o 45' . A bacia hidrográfica
no Mogi Guaçú é uma bacia de oitava ordem, com 20.193 canais. Sua área total de drenagem é 17.450 Km2,
sendo 2.650 Km2 localizados no Estado de Minas Gerais e 15.218 Km2 localizados no Estado de São Paulo. A
população total é calculada em 1.292.885 habitantes.

GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA.

Em toda parte leste da Bacia do Rio Mogi Guaçú afloram as rochas cristalinas do complexo Gnaissico-
Migmátitico e do Grupo Açungui, com vários corpos graníticos intrusivos. O restante  da área corresponde  à
parte oriental da bacia geológica do Paraná, e envolve boa parte da série estratigráfica da mesma, desde o
Carbonífero Superior até Cretáceo. A Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçú possui quatro grandes províncias
geomorfológicas. De montante a jusante, encontra-se o Planalto Atlântico, a Depressão Periférica, as
Cuestas Basálticas e o Planalto Ocidental, segundo o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT,
1981b).

Na UGRHI 09, afloram as unidades Guarani, Bauru, Tubarão, Cristalino e Basalto. A unidade Guarani,
apresenta na área livre produção media de 10 a 100 m3/h, e de 50 a 600 m3/h, na área confinada. A área
aflorante é aproximadamente de 18% e a espessura varia entre 250 e 500 m. A unidade Bauru aflora 25%
da Bacia, e possui espessura média de 190 m, potencial de fornecimento de águas subterrâneas, com
vazões médias de 8 a 30 m3lh, sendo um  aqüífero de natureza livre. O grupo aqüífero Tubarão, apresenta
baixo potencial de  fornecimento de água subterrânea e aflora em cerca de 8% da área da bacia. O aqüífero
Cristalino, aflora em 20% da área da bacia, tem baixo potencial de  fornecimento de água subterrânea,
produzindo vazões médias de 2 a 40 m3/h. O basalto, aflora em 23% da bacia, e fornece vazão média de 5 a
70 m3/h.

POÇOS  DE  ABASTECIMENTO DOMÉSTICO.  Na  bacia  existe  um  total  de  213  poços  de  abastecimento
doméstico  com  vazão  total  explorada  de  1  m3/s.  No  compartimento  do  Alto  Mogi  o  volume  de  água
subterrânea explotada é de 0,02 m3/s, no compartimento do Peixe e Jaquari Mirim não existem poços para
abastecimento municipal, no compartimento Médio Superior existe  um total de 60 poços com volume de
água explotada de 0,21 m3/s e no compartimento  do Médio  Mogi  inferior com um total  de 90 poços o
volume de água explotada é de 0,77 m3/s. POÇOS DE ABASTECIMENTO INDUSTRIAL. Na Bacia Hidrográfica
do Rio Mogi Guaçu a vazão total de água subterrânea explotada para o uso industrial é de 3,69 m3/s. USO
PÚBLICO. Dos 38 municípios da bacia, 7 municípios utilizam água subterrânea e 15 municípios usam água
de recursos superficiais e subterrâneos - sistema misto.

RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.

Estudos da IG/CETESB/DAEE  ( 1997), apontam que, entre os sistemas aqüífero da região, o Guarani é o
que apresenta os  maiores índices de vulnerabilidade, por sua constituição arenosa,  com baixo teor de
argila e caráter homogêneo. Os maiores índices ocorrem na áreas onde os aqüíferos estão a menos de 10 m
de  profundidade.  Os  sistemas  aqüíferos  Basalto,  Cristalino  e  Tubarão  apresentam  possibilidade  de
contaminação  através  das  fissuras,  verticais  e  laterais,  com velocidade relativamente  alta,  tornando-os
localmente vulneráveis. O sistema basalto tem solo argiloso, mais impermeável, e um tempo de Trânsito de
poluentes (Tw) baixo, entre  5 e 15 anos, e com transmissividade baixa no sentido vertical. Assim, esta
formação é considerada protetora para o aqüífero Guarani, confinado abaixo dela. Entretanto, ainda existe a
possibilidade de contaminação de poluentes próximo da área de recarga de aqüífero, onde a espessura do
basalto tende a ser menor. No sistema Cristalino, pode ocorrer fluxo de poluentes na direção lateral, pelas
falhas e  fraturas, com uma velocidade de deslocamento potencialmente alta, tornando-o vulnerável estes
pontos. O sistema Tubarão é localmente  fissurado, podendo sofrer contaminação de poluente.
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No compartimento médio Mogi Superior concentra-se os maiores índices de vulnerabilidade, pois contém a
área aflorante do Aqüífero Guarani, nos municípios de Descalvado, Luiz Antônio, Santa Rita do Passa Quatro,
além de todo  estado do Rio  Mogi  Guaçu. Em razão disso,  são as áreas onde se  deve tomar  cuidados
especiais com todas as formas de uso e ocupação com significativo potencial poluidor. Nesse compartimento
deve-se  ter  uma preocupação  especial  para  não  aumentar  o  aporte  de  sedimento  para  os  canais  de
drenagem. Metas para preservar o pouquíssimo que resta das matas ciliares foram propostas, bem como
ações para que se implante um programa de sua recomposição.

O plano de Bacia considera a Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu - UGRHI - 09, como crítica, tanto pelo
lado  das  pressões  de  disponibilidade,  como  pelo  comprometimento  da  qualidade  das  águas.  A
disponibilidade  de água por habitante por ano é de 1499 m3/habitante na UGRHI - 09, índice abaixo do
número estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, ( 1500 m3/habitante).

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS
2.1) Estudos e pesquisas

2.2) Fiscalização, controle da explotação

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

2.4) Medidas para melhorar a gestão

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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VIII) CBH/UGRHI: CBH MP / Médio Paranapanema UGRHI 17 

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A área da UGRHI totaliza 16.763 km2.

- A população, predominantemente urbana, é de aproximadamente 500 mil habitantes.

- Ocorrem, aflorando,  dois sistemas aqüíferos na área: o Bauru, com vazões médias entre 5 e
30 m3/h,   e o Serra Geral,  com vazões médias  entre 5 e 50 m3/h.  O Aqüífero Guarani,
confinado pelos basaltos, passa a ser explotado na área, apresentando vazões superiores a
100 m3/h.

- Apesar da grande abundância de águas superficiais, principalmente na porção sul da unidade,
onde ocorre o Rio Paranapanema e os termos finais de seus afluentes, tais como o Pardo o
Turvo, Novo, Pari e Capivara, a explotação de águas subterrâneas é significativa. Na porção
norte da Unidade a falta de águas superficiais e a baixa densidade da drenagem favorecem a
explotação de águas subterrâneas, principalmente do aqüífero Bauru.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

- Estudos regionais das características hidrogeológicas do aqüífero sedimentar raso nas regiões
de Assis, Paraguaçu Paulista;

- Estudo da disponibilidade hídrica do Bauru;

- Caracterização Hidrogeológica e Estrutural do Aqüífero Guarani em sua área de confinamento

2.2) Fiscalização, controle da explotação

- Levantamento dos usuários de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Implantar rede de monitoramento de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Cadastro das captações e regularização das outorgas (executar em médio prazo);

- Delimitação das áreas agrícolas irrigáveis  (executar em médio prazo);

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

-  Identificação do potencial poluidor da agricultura (médio prazo)

2.4) Medidas para melhorar a gestão

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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IX) CBH/UGRHI: CBH PARDO / Pardo UGRHI 04

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A UGRHI possui 8.991,02 km2 e nela estão sediados 23 municípios;
- A UGRHI possui seis unidades Aqüíferas:Guarani (21,1% de área total da UGRHI em situação
aflorante  e  33,7%, não  aflorante,  Serra Geral  (33,7% da  área),  cristalino  (23,6% da  área),
cenozóico (9,4% da área), Tubarão (9,2% da área) e Passa Dois (3,0% da área);
- Como se pode constatar, o Sistema Aqüífero Guarani ocorre em porção expressiva da UGRHI,
ocupando  uma  área  de  cerca  de  4.900  km2 que  corresponde a  55% da  superfície  total  de
8.991,02 km2  da Bacia. Sua área de afloramento, que constitui  a zona de recarga do aqüífero
reduz-se  para  cerca  de  1.900  km2 (20% do  território  da  UGRHI ou  40% da  área  total  do
aqüífero);
- O município de Ribeirão Preto, com superfície total de 656,93 km2, se encontra inteiramente em
área de ocorrência do Sistema Aqüífero Guarani, sendo que os terrenos situados à sudeste, leste
e nordeste da sua sede correspondem a domínios de recarga do manancial subterrâneo.
-  Considerando-se  a  cidade  de  Ribeirão  Preto,  que  abriga  sozinha  cerca  de  52% (502.374
habitantes) da população da UGRHI (971.330 habitantes, segundo o censo IBGE 2000), constata-
se que o Sistema Aqüífero Guarani assume papel estratégico no abastecimento de água. Cabe
lembrar, ainda, que o número de poços de Ribeirão Preto corresponde à cerca de 60% do total
existente na UGRHI somente para abastecimento público e, proporcionalmente, explotam volume
equivalente em águas subterrâneas.
-  80% dos volumes/demandas cadastradas destinam-se ao abastecimento público, sendo que
Ribeirão Preto com 502.374 hab. (Total da UGRHI: 971.330 hab) é totalmente abastecida por
água subterrânea;
-A importância estratégica do Sistema Aqüífero Guarani para Ribeirão Preto fica evidente, ainda
mais, quando se considera a projeção populacional para a cidade no ano de 2020, que deverá ser
da ordem de 830.000 habitantes. Mantidos os patamares atuais de consumo, informados pelo
DAERP - Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, ou seja, 348 L/hab/Dia, o núcleo
urbano  demandaria  3,35  m3/s  (12.049,27  m3/h),  resultando  em  crescimento  de  65%  na
dependência do manancial.
-  As  águas  subterrâneas  desempenham  papel  fundamental  no  abastecimento  público  dos
municípios da UGRHI do Rio Pardo, onde se constituem em manancial exclusivo ou é parcialmente
utilizada  (50%-100% da demanda) em 14 municípios  dentre os 23 que constituem a Bacia,
proporcionando, entretanto, o atendimento de 75% da demanda total em volumes de água, ou
seja,  3,308 m3/s  (11.908,80 m3/h)  da  demanda total  de  4.475 m3/s  (16.110,0  m3/h).  Cabe
lembrar, ainda, que cerca de 77% da água subterrânea é captada por poços no Sistema Aqüífero
Guarani e o restante, a partir de captações no Aqüífero Serra Geral.
- Um grande problema se referem ao que se perde de água nos sistemas, que alcançam índices
de até 58%;
-  A proporção demandas (cadastradas)  em águas subterrâneas versus disponibilidade  hídrica
subterrâneas (estimadas)   demonstra 113,06% para a  sub-bacia  02,  que  inclui  a  cidade  de
Ribeirão Preto;
- Um dos mais graves problemas da UGRHI que pode afetar a qualidade das  águas subterrâneas
é a destinação dos resíduos sólidos  domésticos,  pois  apenas 04 municípios demonstram IQR
(CETERSB, 2001) em condições adequadas;
- A CETESB monitora a qualidade da água de 12 poços na UGRHI;
- Existe grande deficiência de bases de dados sobre usuários de águas, qualidade da água e
fontes de poluição;
Fontes: Relatório Zero (IPT, 2000) e Plano de Bacia (CPTI & IPT, 2003)
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2) Propostas existentes para o PDC4 – AS
2.1) Estudos e pesquisas

AMGE 4.2 - Efetuar zoneamento hidrogeológico do Aqüífero Guarani e propor mecanismos de
proteção, notadamente nas áreas de recarga (aqüífero livre). Valor: R$ 880.000,00. Fontes:
FEHIDRO, ANA, Fundos Setoriais, Organismos internacionais, Bancos de Desenvolvimento, DAEE.
Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.
AMGE 4.3 -Caracterizar, cartografar e propor zoneamento hidrogeológico-estrutural, bem como
avaliar a potencialidade hidrogeológica da Formação Serra Geral e rochas associadas. Valor: R$
405.000,00. Fontes: FEHIDRO, ANA, Fundos Setoriais, Organismos internacionais/Bancos de
Desenvolvimento, DAEE. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.
AMGE 4.4 - Caracterizar, cartografar e propor zoneamento hidrogeológico-estrutural, bem como
avaliar a potencialidade hidrogeológica e de águas minerais das formações geológicas cristalinas
pré-cambrianas. Valor: R$ 405.000,00. Fontes: FEHIDRO, ANA, Fundos Setoriais, Organismos
internacionais/Bancos de Desenvolvimento, DAEE. Prazo ou período previsto para execução:
2003-2020.
AMGE 4.5 - Efetuar mapeamento geológico-estrutural das Unidades do Grupo Tubarão com vistas
a avaliar sua potencialidade hidrogeológica. Valor: R$ 210.000,00. Fontes: FEHIDRO, ANA,
Fundos Setoriais, Organismos internacionais/Bancos de Desenvolvimento, DAEE. Prazo ou período
previsto para execução: 2003-2020.
AMCM 2.1  -  Efetuar  estudos  que  identifiquem  as  áreas  de  proteção máxima  e  de  recarga,
propondo uso  disciplinado  nestas  áreas,  visando  a  preservação dos  mananciais  subterrâneos
associados. Valor: R$ 800.000,00. Fontes: SMA-SP, IG/SMA, IPT, DAEE, FEHIDRO, ANA, FNMA,
Organismos Internacionais. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.

2.2) Fiscalização, controle da explotação

AMGE 6.3 - A partir de cadastro de usuários de águas subterrâneas, levantar e atualizar
continuamente aspectos de proteção sanitária e explotação dos aqüíferos, notadamente o
Guarani, enfatizando-se projeto, proteção sanitária e manutenção dos poços, com vistas a seu
uso mais racional e sustentabilidade. Valor: R$ 725.000,00. Fontes: FEHIDRO, SABESP,
Concessionárias municipais, ANA, Fundos Setoriais, Usuários. Prazo ou período previsto para
execução: 2003-2020.

AMGE 6.4 - A partir de cadastro de usuários de águas subterrâneas, verificar e atualizar
continuamente a oscilação/rebaixamento do nível d'água dos aqüíferos, notadamente o Guarani,
enfatizando-se aspectos de interferência e superexplotação de poços, com vistas a seu uso mais
racional e sustentabilidade. Valor: R$ 1.100.000,00. Fontes: FEHIDRO, SABESP, Concessionárias
municipais, ANA, Fundos Setoriais, Usuários. Prazo ou período previsto para execução: 2003-
2020.

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

AMGE 3.15 - Efetuar inventário de fontes de poluição da UGRHI, atualizando-se continuamente.
Valor:  R$  1.500.000,00.  Fontes:  FEHIDRO,  MMA/FNMA,  Fundos  Setoriais.  Prazo  ou  período
previsto para execução: 2003-2020.

AMGE 4.6 - Elaborar o mapa de vulnerabilidade dos principais aqüíferos. Valor: R$ 500.000,00.
Fontes: FEHIDRO,  ANA,  Fundos Setoriais,  IG-SMA. Prazo ou período previsto para execução:
2003-2010.

AMGE  6.6  -  Elaborar  e  atualizar  continuamente  o  mapa  de  risco  à  poluição  dos  principais
aqüíferos,  com vistas  à  sustentabilidade  dos mesmos e preservação da qualidade  das águas
subterrâneas.  Valor:  R$  800.000,00.  Fontes:  FEHIDRO,  CETESB,  IG  SMA,  IPT,  ANA,  Fundos
Setoriais, MMA/FNMA. Prazo ou período previsto para execução: 2005-2020.
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AMRH 2.1 - Efetuar projeto de licenciamento ambiental para sistemas de tratamento e destinação
regional dos resíduos de serviços de saúde. Valor R$ 400.000. Fontes: FEHIDRO, MMA/FNMA,
ANA, Fundos Setoriais, Organismos internacionais, Bancos de Desenvolvimento, Concessionárias
municipais. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2004.

AMRH 2.2 - Implantar e manter sistemas de tratamento e destinação regional dos resíduos de
serviços de saúde. Valor: R$ 2.400.000. Fontes: FEHIDRO, MMA/FNMA, ANA, Fundos Setoriais,
Organismos internacionais,  Bancos de Desenvolvimento,  Concessionárias municipais.  Prazo ou
período previsto para execução: 2005-2020.

AMRH 2.3 – Efetuar projetos e licenciamento ambiental de aterro em valas ou de outros sistemas
ambiental e legalmente aceitos, para destinação adequada de resíduos sólidos dos municípios de
até 20.000 habitantes. Valor: R$ 2.800.000. Fonte: FEHIDRO, MMA/FNMA, ANA, Fundos Setoriais,
Organismos internacionais,  Bancos de Desenvolvimento,  Concessionárias municipais.  Prazo ou
período previsto para execução: 2003-2020.

AMRH 2.4 - Implantar, recuperar ou manter projetos de aterro em valas ou de outros sistemas
ambiental e legalmente aceitos, para destinação adequada, em caráter continuado, de resíduos
sólidos  dos  municípios  de  até  20.000  habitantes.  Valor:  R$  2.400.000.  Fonte:  FEHIDRO,
MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,  Organismos  internacionais,  Bancos  de  Desenvolvimento,
Concessionárias municipais. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.

AMRH 2.5 - Efetuar projetos e licenciamento ambiental de aterro ou de outros sistemas ambiental
e  legalmente  aceitos,  compatível  com  o  porte  do  município,  para  destinação  adequada  de
resíduos sólidos dos municípios  com mais de 20.000 habitantes. Valor: R$ 6.000.000. Fontes:
FEHIDRO,  MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,  Organismos  internacionais,  Bancos  de
Desenvolvimento, Concessionárias municipais.  Prazo ou período previsto para execução: 2003-
2020.

AMRH  2.6  -  Implantar,  recuperar  ou  manter  projetos  de  aterro  sanitário  para  destinação
adequada,  em caráter  continuado,  de  resíduos  sólidos  dos  municípios  com mais  de  20.000
habitantes.  Valor:  R$  4.800.000.  Fonte:  FEHIDRO,  MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,
Organismos internacionais,  Bancos de Desenvolvimento,  Concessionárias municipais.  Prazo ou
período previsto para execução: 2003-2020.

AMRH 2.7 –  Efetuar  projetos  e obras de  recuperação de  locais  contaminados  por  disposição
inadequada  de  resíduos  sólidos  (lixões,  aterros controlados etc.)  desativados  ou  em vias  de
desativação.  Valor:  R$  6.000.000.  Fonte:  FEHIDRO,  MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,
Organismos internacionais,  Bancos de Desenvolvimento,  Concessionárias municipais.  Prazo ou
período previsto para execução: 2003-2020.

AMRH 2.8 - Projetar e implantar sistemas de coleta seletiva de lixo nos municípios, buscando,
previamente,  implementar  a  política  dos  3  Rs  (Reduzir,  Reutilizar  e  Reciclar).  Valor:  R$
6.700.000.  Fonte:  FEHIDRO,  MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,  Organismos  internacionais,
Bancos  de  Desenvolvimento,  Concessionárias  municipais.  Prazo  ou  período  previsto  para
execução: 2003-2020.

AMRH  2.9  -  Estimular  e  implantar  sistemas  de  destinação  final  de  resíduos  industriais,
enfatizando-se  aspectos  de  minimização  na  geração  ou  reaproveitamento/reuso.  Valor:  R$
8.000.000.  Fonte:  FEHIDRO,  MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,  Indústrias  e  empresas
especializadas. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.

AMRH 2.10 - Estimular a implantação de sistemas de armazenagem temporária de embalagens de
agrotóxicos,  enfatizando-se  aspectos  de  minimização  na  geração ou  reaproveitamento/reuso.
Valor:  R$  2.000.000.  Fonte:  MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,  FEHIDRO,  Indústrias  de
agroquímicos e produtores rurais. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.
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AMRH 2.11 - Efetuar projetos e obras de recuperação de locais contaminados pela disposição ou
lançamento  inadequados  de  resíduos  industriais.  Valor:  R$  14.500.000.  Fonte:  FEHIDRO,
MMA/FNMA,  ANA,  Fundos  Setoriais,  Indústrias  e  empresas  especializadas.  Prazo  ou  período
previsto para execução: 2003-2020.

2.4) Medidas para melhorar a gestão

AMGE 6.1 - Propor, implementar e executar consórcio de CBHs e demais organizações, com vistas
à gestão do aqüífero Guarani. Valor: R$ 605.000. Fontes: FEHIDRO, Organismos internacionais,
Bancos de Desenvolvimento, verba de países fronteiriços, ANA, Fundos Setoriais, DAEE, CETESB,
IPT, IG-SMA. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.

AMGE 6.2 - Propor, implementar e executar consórcios de CBHs e demais organizações, com
vistas à gestão das demais unidades aqüíferas (Serra Geral, Tubarão, Cristalino Pré- Cambriano).
Valor: R$ 605.000. Fontes: ANA, Fundos SetoriaisFEHIDRO, DAEE, CETESB, IPT, IGSMA. Prazo ou
período previsto para execução: 2003-2020.

AMGE 6.3 - A partir de cadastro de usuários de águas subterrâneas, levantar e atualizar
continuamente aspectos de proteção sanitária e explotação dos aqüíferos, notadamente o
Guarani, enfatizando-se projeto, proteção sanitária e manutenção dos poços, com vistas a seu
uso mais racional e sustentabilidade. Valor: R$ 725.000. Fontes: FEHIDRO, SABESP,
Concessionárias municipais, ANA, Fundos Setoriais, Usuários. Prazo ou período previsto para
execução: 2003-2020.

AMGE 6.4 - A partir de cadastro de usuários de águas subterrâneas, verificar e atualizar
continuamente a oscilação/rebaixamento do nível d'água dos aqüíferos, notadamente o Guarani,
enfatizando-se aspectos de interferência e superexplotação de poços, com vistas a seu uso mais
racional e sustentabilidade. Valor R$: 1.100.000. Fontes: FEHIDROSABESP, Concessionárias
municipais, ANA, Fundos Setoriais, Usuários. Prazo ou período previsto para execução: 2003-
2020.

AMGE 7.4 - Incrementar e uniformizar, com ênfase na ação educativa, a ação fiscalizadora dos
recursos hídricos e mananciais quanto aos aspectos quantitativos. Valor: R$ 530.000. Fontes:
FEHIDRO, CETESB. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.

AMGE 7.5 - incrementar e uniformizar, com ênfase na ação educativa, a ação fiscalizadora dos
recursos hídricos e mananciais quanto aos aspectos qualitativos. Valor: R$ 530.000. Fonte:
FEHIDRO, DAEE. Prazo ou período previsto para execução: 2003-2020.

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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X) CBH/UGRHI: CBH PCJ / Piracicaba, Capivari e Jundiaí UGRHI 05

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- Área da UGRHI: 14.136 km2;  58 municípios fazem parte da UGRHI; População total: 3.843.547
hab (Censo 1996, sendo 93,6% população urbana).
- Disponibilidade hídrica subterrânea é de cerca de 24 m3/s
- Estima-se total de 5.000 poços na UGRHI (CT-AS cita 7.000 poços), extraindo 16% do total das
reservas;
- Águas subterrâneas usadas no abastecimento privado,como complemento em alguns sistemas
públicos e para consumo industrial;
- Registros de extração demonstram apenas 22% dos valores estimados para o total de poços;
- A produtividade média geral dos poços é relativamente baixa
-  Apresenta  três  domínios  hidrogeológicos,  de  leste  para  oeste,  constituído  por:  aqüíferos
cristalino, até a altura da cidade de Campinas (6.100 km2); Tubarão, entre Campinas, Piracicaba
e Rio Claro (4700 km2), com Diabásios (Sills) associados; e Guarani (3.280 km2), baixo curso do
rio Piracicaba (Região de Piracicaba, Sta Maria da Serra, Ipeúna, Analândia), com cobertura de
basalto subordinada;
- Os casos de contaminação das águas subterrâneas têm extensões limitadas e restritas a casos
pontuais,  decorrentes  de  má  qualidade  técnica  construtiva  e/ou  operacional  dos  poços,
constatando-se casos de contaminação por sumidouros domésticos;
-  As  águas  dos  sedimentos  paleozóicos  (Tubarão)  têm  interesse  hidroterápico,  mas  podem
apresentar teor de flúor de 1,5 a 10,8 mg/L;
Fontes: Plano de Bacia  (COPLAENGE, 2000) e Programas de Investimentos para aproveitamento
dos recursos hídricos do PCJ (Figueiredo Ferraz e Coplasa, 1999).
2) Propostas existentes para o PDC4 – AS
2.1) Estudos e pesquisas
-  PDC 3.4  -  Levantamento e  pesquisa de  dados  e informações  de  poluição  difusa,  controle,
prevenção  ou  redução  desse  tipo  de  poluição  hídrica.  Fonte  de  Recursos:  Compensação
Financeira; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água; MPO/SEPURB-PQA. Período para realização do
projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão).
2.2) Fiscalização, controle da explotação
-  PDC 1.1  -  Efetuar  cadastro  de  poços  profundos.  Fonte  de  Recursos:  MMA/SRH/PROÁGUA;
FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água. Período para realização do projeto: 2000/2004 (Metas de
Gestão);
- PDC 5.1 - Programa voltado para controle da perfuração e exploração de água subterrânea e
para  proteção  de  qualidade  das  águas  subterrâneas.  Fonte  de  Recursos:  Compensação
Financeira; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água; MPO/SEPURB-PQA. Período para realização do
projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão).
2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)
-  PDC  1.1  -  Aquisição  de  bens  e  contratação  de  serviços  para  efetuar  zoneamento  da
vulnerabilidade  e  risco  à  poluição  de  aqüíferos.  Fonte  de  Recursos:  MMA/SRH/PROÁGUA;
FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água. Período para realização do projeto: 2000/2004 (Metas de
Gestão);
- PDC 1.2 - Verificação e atualização dos cadastros das industriais poluidoras da região. Fonte de
Recursos: MMA/SRH/PROÁGUA; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água. Período para realização do
projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão).
- PDC 1.2 - Verificação do inventário de resíduos da indústria poluidoras da região, principalmente
das industrias prioritárias. Fonte de Recursos: MMA/SRH/PROÁGUA; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso
da Água. Período para realização do projeto: 2000/2004 (Metas de Gestão).
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-  PDC 3.4  -  Pesquisa  de  campo e  análises  e  controle  de  cargas difusas  urbanas.  Fonte  de
Recursos: Compensação Financeira; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água; MPO/SEPURB-PQA.
Período para realização do projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão).
- PDC 3.4 – Caracterização e quantificação das cargas poluidoras de origem agropastoril. Fonte de
Recursos: Compensação Financeira; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da Água; MPO/SEPURB-PQA.
Período para realização do projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão).
2.4) Medidas para melhorar a gestão
- PDCs 1.1/1.2 - Estabelecimento de convênios de cooperação e delegação entre os órgãos e
entidades federais e estaduais de gerenciamento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos.
Fonte de Recursos: MMA/SRH/PROÁGUA; BNDES; Compensação Financeira; Cobrança Pelo Uso da
Água. Período para realização do projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão)
- PDCs 1.1/1.2 - Promoção de debates e fomento à participação dos usuários dos recursos no seu
gerenciamento,  conservação  e  proteção.  Fonte  de  Recursos:  MMA/SRH/PROÁGUA;  BNDES;
Compensação  Financeira;  Cobrança  Pelo  Uso  da  Água.  Período  para  realização  do  projeto:
2000/2004. (Metas de Gestão).
- PDCs 1.1/1.2 – Diagnóstico institucional  das organizações civis  existentes com potencial  de
participação  nas  atividades  de  gerenciamento  de  recursos  hídricos.  Fonte  de  Recursos:
MMA/SRH/PROÁGUA; BNDES; Compensação Financeira; Cobrança Pelo Uso da Água. Período para
realização do projeto: 2000/2004.
-  PDC 1.4  -  Instalar  e operar a  rede de  monitoramento dos recursos hídricos  subterrâneos,
parâmetros  de  qualidade  e  piezometria.  Fonte  de  Recursos:  MMA/SRH/PROÁGUA;  FEHIDRO;
Compensação  Financeira;  Cobrança  Pelo  Uso  da  Água.  Período  para  realização  do  projeto:
2000/2004. (Metas de Gestão).
- PDC 3.4 – Programa de educação ambiental  para proprietários e trabalhadores rurais para a
utilização  de  defensivos  agrícolas.  Fonte  de  Recursos:  Compensação  Financeira;  FEHIDRO;
Cobrança Pelo Uso da Água; MPO/SEPURB-PQA. Período para realização do projeto: 2000/2004.
(Metas de Gestão).
- PDC 3.4 – Fiscalização do uso de insumos agrícolas, assistência técnic, campanhas continuadas
de  esclarecimentojunto  às  associaçõesde agricultores  e  de  irrigantes  quanto  ao  suo  racional
desses insumos. Fonte de Recursos: Compensação Financeira; FEHIDRO; Cobrança Pelo Uso da
Água; MPO/SEPURB-PQA. Período para realização do projeto: 2000/2004. (Metas de Gestão).

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XI) CBH/UGRHI: CBH PP / Pontal do Paranapanema UGRHI 22

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A área da UGRHI totaliza 11.838 km2.

- A população, predominantemente urbana, é de aproximadamente 500 mil habitantes.

- Ocorrem, aflorando,  o sistema aqüífero Bauru - Caiuá, com vazões médias entre 5 e 30 m3/h
no Bauru e até 200 m3/h. no Cauiá.

- É flagrante  a escassez de águas superficiais  na Unidade,  sendo que a demanda é quase
totalmente  atendida  por águas  subterrâneas.  A  grande produção dos poços explotando  o
aqüífero Caiuá, em comparação com os baixos custos para obtenção desta água, tornam este
aqüífero uma fonte muito importante para a Unidade.

- Existe evidencias de contaminação das águas subterrâneas por nitrato.

- O Aqüífero  Guarani,  confinado,  apresenta  tendências  a  grande  concentração de  fluor,  já
comprovado em Presidente Prudente;

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

- Estudos regionais das características hidrogeológicas do aqüífero Caiuá;

- Estudo da disponibilidade hídrica do Bauru;

- Estudos da interferência dos reservatórios sobre a disponibilidade hídrica subterrânea

2.2) Fiscalização, controle da explotação

- Levantamento dos usuários de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Implantar rede de monitoramento de águas subterrâneas (executar em médio prazo);

- Cadastro das captações e regularização das outorgas (executar em médio prazo);

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

Delimitação das áreas com possível contaminação por nitrato (executar em médio prazo);

2.4) Medidas para melhorar a gestão

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XII) CBH/UGRHI: CBH PSM / Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira UGRHI 02

1) Breve diagnóstico; principais problemas

Área de 14.228 km2 correspondendo a 34 municípios totalmente inseridos no Vale do Paraíba,
distribuída em 503 sub-bacias. População de 1.658.002.

Dois  sistemas  aqüíferos  principais:  coberturas  sedimentares  principais  e  cristalino.  As
características hidrogeológicas do sistema aqüífero sedimentar estão intimamente relacionadas
aos ambientes de deposição da bacia  de Taubaté. Nas porções sudeste e noroeste da bacia,
associada ao ambiente fluvial,  ocorrem altas vazões (40 m3/h em média) e transmissividades
(100m2/dia  em média).  A  região entre Taubaté e Pindamonhangaba,  associada ao ambiente
lacustre, apresenta vazões e transmissividades menores. As espessuras do aqüífero sedimentar
podem chegar a 500m.

O sistema aqüífero cristalino  é de expressão local  com pequenas vazões (máximas da ordem
entre 10 a 20 m3/h).

O número de poços tubulares situa-se em torno de 1250, sendo que destes apenas 156 possuem
licença de operação (13,7%).

O potencial de uso da água subterrânea é de 20m3/s; o uso atual é de 3,6m3/s.

Existem cinco poços de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas da CETESB.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

2.2) Fiscalização, controle da explotação

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

2.4) Medidas para melhorar a gestão

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XIII) CBH/UGRHI: CBH RB / Ribeira de Iguape e Litoral Sul UGRHI 11

1) Breve diagnóstico; principais problemas

Área de 17.180,09 km2.

Principais cidades: Registro, Cajati, Iguape, Apiaí.

População de 322.870 (1996) com taxa de urbanização de 64,81% (a  menor do Estado de São
Paulo).

Dois sistemas aqüíferos: cristalino e sedimentar litorâneo. Ambos apresentam condições freáticas
a pouco confinadas.

Existem cerca de 150 poços em operação, sendo que 40% destina-se ao abastecimento público.

Vazão explotável é de 60m3/s, sendo que o consumo atual é de apenas 0,28m3/s (0,5%).

As águas variam de bicabornatadas sódicas (sistema sedimentar) a cloretadas sódicas (sistema
cristalino).

O sistema aqüífero sedimentar atinge espessuras máximas de 170 m, enquanto as profundidades
do poços no sistema cristalino variam de 15 a 250m.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

2.2) Fiscalização, controle da explotação

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

2.4) Medidas para melhorar a gestão

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XIV) CBH/UGRHI: CBH SJD / São José dos Dourados UGRHI 18

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A UGRHI possui 6.805,2 km2 e é composta por 25 municípios;

- Sua população em 1996 era de 208.000 habitantes, o que resulta, em termos proporcionais,
como uma das menores do Estado;

- 22 municípios dos 25 da UGRHI contavam com população menor que 20.000,00 habitantes; 

- Ocorrem três aqüíferos na área: em superfície, observa-se o Bauru que ocupa 94% e o Serra
Geral,  com 6 %; o  terceiro aqüífero  corresponde ao Guarani,  que  ocorre em toda a  UGRHI
confinado pelos basaltos da Formação Serra Geral;

- 18 municípios se abastecem totalmente por meio de águas subterrâneas, enquanto 06 deles
usam fontes mistas e apenas um se utiliza exclusivamente de águas subterrâneas;

- Apenas quatro municípios dispõem de forma adequada o lixo doméstico, enquanto três outros
dispõem de forma controlada e os demais 18, de forma inadequada;

- Em termos de vulnerabilidade à poluição dos aqüíferos, o IG/CETESB/DAEE (1997) constatou
nível Médio-baixo na maior parte da UGRHI;

- A rede Cetesb de monitoramento de águas subterrâneas conta com 08 poços na UGRHI, tendo
já encontrado teores anômalos de cromo total em três poços e nitrato em um poço;

- Processo do meio físico que merece grandes preocupações se refere à erosão, pois a quase
totalidade da UGRHI se insere em suscetibilidade muito alta a alta, constatando-se 78 erosões
lineares na área rural (IPT, 1997);

Fonte: Relatório Zero (IPT, 1999/2000).

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

- realização de estudos de viabilidade da utilização do aqüífero Botucatu nos maiores municípios
da UGRHI e que apresentem problemas de abastecimento.

- aplicação de técnicas e metodologias que permitam caracterizar e cartografar o zoneamento do
potencial  armazenador  e  produtor  de  água  do  aqüífero  Serra  Geral,  de  modo a  obterem-se
locações mais criteriosas dos poços tubulares e melhor aproveitamento de suas potencialidades

- realização de mapeamentos do manto de alteração dos basaltos, para um conhecimento das
potencialidades hidrogeológicas e entendimento da circulação das águas no contexto da Formação
Serra Geral.

- Estudo de aplicação de técnicas de análise de meios fraturados para o zoneamento do potencial
hidrogeológico do aqüífero Serra Geral

- cartografia na escala 1:250.000 da Bacia Bauru, que propicie avanços no entendimento sobre a
distribuição espacial e o arranjo dos estratos, das características de armazenamento e circulação
da água, interconexões hidráulicas entre unidades, propriedades hidrogeoquímicas, dentre outras,
de grande importância para o conhecimento e otimização do uso da potencialidades, assim como
para identificar as vulnerabilidades do Aqüífero Bauru

- Elaboração de Carta Geomorfológica da UGRHI em escala 1:250.000

- Elaboração de Carta Hidrogeológica da UGRHI em escala 1: 250.000.

- Desenvolver projeto de identificação de unidades de relevo favoráveis à infiltração de água que
coincidam com locais de grande extração de água subterrânea e/ou agricultura irrigada extensiva
com  uso  de  agroquímicos.  Esse  projeto  deverá  estabelecer  diretrizes  de  proteção  e  de
monitoramento da quantidade e qualidade das águas subterrâneas, nos perímetros selecionados
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2.2) Fiscalização, controle da explotação

- Avaliação hidrogeológica das áreas com maior explotação de água subterrânea

- Execução de estudos hidrogeológicos em locais de grande concentração de poços para avaliação
de  interferências  entre  os  mesmos,  assim  como  para  a  proposição  de  instrumentos  de
gerenciamento da explotação de água subterrânea

- Ampliação da rede de pontos de monitoramento das águas subterrâneas

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

- deve ser controlado o uso de agrotóxicos, pois colocam em risco as águas subterrâneas e os
cursos d’água não só da região, mas também de outras áreas internas ou externas ao Estado de
São Paulo

-  os  resíduos  sólidos,  devem ser  devidamente  coletados  e  dispostos  em  aterros  sanitários
executados  segundo  normas  técnicas  vigentes  que  incluem,  entre  outras  formas,  a
impermeabilização de sua camada basal

- Desenvolver  projeto de identificação de unidades de relevo favoráveis à infiltração de água que
coincidam com locais de grande extração de água subterrânea e/ou agricultura irrigada extensiva
com  uso  de  agroquímicos.  Esse  projeto  deverá  estabelecer  diretrizes  de  proteção  e  de
monitoramento da quantidade e qualidade das águas subterrâneas, nos perímetros selecionados

- cartografia na escala 1:250.000 da Bacia Bauru, que propicie avanços no entendimento sobre a
distribuição espacial e o arranjo dos estratos, das características de armazenamento e circulação
da água, interconexões hidráulicas entre unidades, propriedades hidrogeoquímicas, dentre outras,
de grande importância para o conhecimento e otimização do uso da potencialidades, assim como
para identificar as vulnerabilidades do Aqüífero Bauru

2.4) Medidas para melhorar a gestão

Não há programas ou projetos específicos, algumas ações estão inclusas em outras propostas

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XV) CBH/UGRHI: CBH SMG / Sapucaí Mirim / Grande UGRHI 08

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A UGRHI possui área de 9.016,26 km2;

- A UGRHI é composta por 22 municípios, com população total de 6l0.500 habitantes, sendo que
somente Franca possui 287.737 hab. (Censo 2000);

- Existem cinco aqüíferos na UGRHI: Aqüífero Cenozóico (19% da área total). Serra Geral (64 %
da área); Guarani (15% do total da área, aflorantes e 83%, não aflorantes); Cristalino (2,0 % da
área) e Tubarão (1 % do total);

-  Apenas  2  municípios  da  UGRHI  não  utilizam  contribuição  de  água  subterrânea  para  o
abastecimento público (um deles trata-se Franca);

- Existem 85 poços em operação para abastecimento público;

-  Dados  de  cadastro  de  usuários  da  água  subterrânea  são  muito  abaixo  do  que  ocorre  na
realidade;

- Áreas de vulnerabilidade Médio-Alta e Alta-Alta nas exposições do Aqüífero Guarani e Aqüífero
Cenozóico;

- 17 indústrias foram avaliadas (IG/Cetesb/DAEE, 1997) como de alto risco à contaminação dos
aqüíferos.  Em relação ao saneamento  in  situ,  apenas  Franca  demonstrou cargas elevadas  e,
portanto, apresenta alto risco de contaminação;

-  Atualmente  somente 14% dos municípios não dispõem adequadamente os resíduos sólidos
domésticos e 32%m, continuam a dispor os resíduos em condições apenas controladas;

-  Em relação  aos  Resíduos  Sólidos  dos  Serviços  de  Saúde,  10  municípios  não  atendem as
recomendações da SMA e dispõem os mesmos nos próprios locais do lixo doméstico.

(fonte: IPT, 2003)

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

AMGE 11.3 -  Elaboração de carta hidrogeológica  da UGRHI em escala 1:250.000. Valor:  R$
150.000. Fonte: FEHIDRO. Prazo ou período previsto para execução: até 2007.

AMGE 11.4 -  Elaboração de Carta Geomorfológica da UGRHI na escala 1:250.000. Valor: R$
100.000. Fonte: FAPESP. Prazo ou período previsto para execução: até 2007.

AMGE 11.6 - Estudo de aplicação de técnicas de análise de meios fraturados para o zoneamento
do potencial hidrogeológico do Aqüífero Serra Geral. Valor: R$ 100.000. Prazo ou período previsto
para execução: até 2007.

2.2) Fiscalização, controle da explotação

AMGE 10.5 - Elaborar base técnica para sistema de apoio a decisão como subsídio à outorga de
explotação de poços tubulares. Valor: R$ 100.000. Fonte: SCTDET, FEHIDRO. Prazo ou período
previsto para execução: até 2006.

AMGE 11.2 -  Avaliação hidrogeológica  das áreas com super-explotação e estabelecimento de
diretrizes para gerenciamento da extração. Valor: R$ 500.000. Fonte: FEHIDRO, SCDET. Prazo ou
período previsto para execução: 2007.

AMGE 13.4 - Elaborar diagnóstico e estabelecer diretrizes para gerenciamento da extração de
água subterrânea por grandes usuários industriais. Valor:R$ 200.000. Fonte: FIESP. Prazo ou
período previsto para execução: até 2005.
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2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

AMGE 9.24 -  Desenvolver estudo que indique alternativas de compensação para usuários em
áreas de recarga do Aqüífero Guarani  que adotem princípios  preservacionistas (quantidade  e
qualidade de área infiltrada). Valor: R$ 120.000. Fonte: FEHIDRO. Prazo ou período previsto para
execução: até 2007.

AMGE 9.25 - Desenvolver estudo que estabeleça diretrizes de uso e controle de fontes poluidoras
em áreas de recarga do Aqüífero Guarani. Valor: R$ 200.000. Fonte: FEHIDRO. Prazo ou período
previsto para execução: até 2007.

AMGE 11.5:  Elaborar mapa de vulnerabilidade  à poluição das águas subterrâneas em escala
1:250.000. Valor: 100.000. Fonte: SMA. Prazo ou período previsto para execução: até 2007

2.4) Medidas para melhorar a gestão

AMGE 5.9 - Desenvolver programa com palestras e distribuição de folhetos educativos dirigidos
aos proprietários de poços abordando as questões de qualidade e da superexplotação de água
subterrânea. Valor: R$ 50.000. Fonte: FEHIDRO. Prazo ou período previsto para execução: até
2004.

AMGE 11.1 - Efetuar Projeto Multi – Institucional que desenvolva conceito de responsabilidade
pelas  águas  subterrâneas  baseado  no  trinômio:  credenciamento  de  empresas  perfuradoras,
exercício profissional adequado do responsável técnico pelo poço e valorização efetiva do recurso
hídrico por parte dos usuários. Valor: R$ 150.000. Fonte: FEHIDRO, SEBRAE, FAPESP. Prazo ou
período previsto para execução: até 2007.

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XVI) CBH/UGRHI: CBH SMT / Sorocaba e Médio Tietê UGRHI 10
1) Breve diagnóstico; principais problemas
- A UGRHI possui área de 12.099 km2 e é constituída por 34 municípios;
- Ocorrem sistemas aqüíferos fissurados (Cristalino e Basalto) e granulares (Guarani, Tubarão e
Marília);
- Predomina, em área de ocorrência, o Aqüífero Tubarão (cerca de 35% na porção central da
UGRHI); seguido do Aqüífero Cristalino (cerca de 25% na região sul da UGRHI), Aqüífero Guarani
(cerca de 20% constituindo a região oeste da UGRHI, incluindo pequena área de confinamento
pelos basaltos, na área da cidade de Botucatu), Aqüífero Basalto (cerca de 5% na região da
cidade de Botucatu) e Aqüífero Marília (área de 2% da UGRHI, depositada sobre os basaltos)
- Áreas de maior concentração populacional apresentam baixos índices de produtividade média
dos poços e, reciprocamente, nas áreas de baixa concentração populacional observa-se ocorrência
homogênea do Aqüífero Guarani, que é um bom manancial;
-  14  municípios  são  parcialmente  atendidos  e  07  são  totalmente  abastecidos  por  águas
subterrâneas, por meio de 75 poços (explotação 0,42 m3/s);
- As águas subterrâneas são, em geral, adequadas para o uso humano, industrial,  agrícola e
animal,  podendo  ocorrer  localmente,  pequenos  problemas  de  mineralização  e  contaminação,
neste  caso  devido  às  características  construtivas  inadequadas  dos  poços  e,  também,  pela
ausência de perímetros de proteção;
- O cadastro do DAEE aponta 592 poços na área da UGRHI
-  13 municípios  dispõem resíduos sólidos  domésticos  de  forma inadequada  e 08 em aterros
“controlados”; os resíduos hospitalares são dispostos de forma inadequada; chama a atenção
para o fato de lixões em boçorocas, processo erosivo que se apresenta com relativa freqüência na
UGRHI em função da sua suscetibilidade natural;
- As redes de abastecimento de água apresentam índices de perda de até 60%;
- O setor industrial da região tem sempre crescido ao longo das últimas décadas, sobretudo em
função da proximidade da metrópole, que tem esse setor esvaziado, mas também tem recebido
investimentos externos;
- Sua área irrigada é de cerca de 380,0 km2 e têm intensificado o processo de irrigação em função
da modernização a que o setor tem experimentado;
-  Foram  identificados  26  agrotóxicos  de  uso  corrente  na  região,  predominando  o  uso  de
organofosforados e carbamatos;
- Os resíduos sólidos industriais são geralmente exportados para outras UGRHIs;
- Em termos de vulnerabilidade natural dos aqüíferos sedimentares, chama-se atenção para as
áreas de ocorrência em superfície do Aqüífero Guarani, onde se observam índices Alto-alto e Alto-
baixo e Médio-alto;
- Existe apenas um poço de abastecimento público na rede de monitoramento da CETESB;

Fonte: Relatório de Situação 1995, com algumas atualizações em 1997 (CBH-SMT)
2) Propostas existentes para o PDC4 – AS
2.1) Estudos e pesquisas
O Comitê de Bacia discutiu e aprovou as seguintes ações a ser desenvolvidas na UGRHI (PERH –
1996-1999):
- Realização de cadastramento de poços tubulares profundos, levantamento, avaliação e
estimativa do uso atual e futuro quanto ao uso de água subterrânea, bem como de sua qualidade;
Outras ações de interesse às águas subterrâneas, as quais foram mencionadas no Relatório de
Situação 1995/1997:
- Faltam dados e/ou estudos sobre a região; os dados disponíveis são não-sistematizados;
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2.2) Fiscalização, controle da explotação
O Comitê de Bacia discutiu e aprovou as seguintes ações a ser desenvolvidas na UGRHI (PERH –
1996-1999):
- Implantação de rede de poços piezométricos em áreas críticas;
- Difusão de informações sobre a situação atual e perspectivas de demanda futura, visando a
racionalização do uso da água subterrânea;
Outras ações de interesse às águas subterrâneas, as quais foram mencionadas no Relatório de
Situação 1995/1997:
- Ampliação da rede de poços de monitoramento da CETESB na área da UGRHI;
2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)
O Comitê de Bacia discutiu e aprovou as seguintes ações a ser desenvolvidas na UGRHI (PERH –
1996-1999):
- Atualização da cartografia de vulnerabilidade dos aqüíferos, indicando as fontes potenciais de
poluição e elaboração desta cartografia em detalhe, para as áreas críticas;
Outras ações de interesse às águas subterrâneas, as quais foram mencionadas no Relatório de
Situação 1995/1997:
- Identificação de possíveis locais contaminados e implementação de ações de proteção da
qualidade das águas;
- Cartografia detalhada das possíveis áreas com fontes de contaminação difusas das águas
subterrâneas;
- Aplicação de metodologia de Cartografia de Riscos de Contaminação das águas subterrâneas e
das águas do reservatório de Itupararanga, considerando-se que o uso de agroquímicos é
expressivo na sua bacia de contribuição;
- Controle de erosões, particularmente nos locais onde se dispõe ou se utilizou boçorocas para
aterro de lixo;

2.4) Medidas para melhorar a gestão
O Comitê de Bacia discutiu e aprovou as seguintes ações a ser desenvolvidas na UGRHI (PERH –
1996-1999):
- Regulamentação da Área de Proteção Ambiental – APA, perímetro Corumbataí, visando a
proteção da área de recarga do Aqüífero Guarani, assim como promover a integração com os
demais Comitês que têm área de abrangência nessa APA no sentido de potencializar as ações
para a proteção desse manancial;
Outras ações de interesse às águas subterrâneas, as quais foram mencionadas no Relatório de
Situação 1995/1997:
- Elaboração/atualização dos Planos Diretores Municipais com destaque para a correção/melhoria
de atividades impactantes nos recursos hídricos;

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XVII) CBH/UGRHI: CBH TB / Tietê - Batalha UGRHI 16

1) Breve diagnóstico; principais problemas

A  UGRHI  16  localiza-se  na  região  Centro-Oeste  do  Estado  de  São  Paulo,  numa  extensão
aproximada de 100 km ao longo do Rio Tiete.Sua área de drenagem é de 12.930,54 km2, tendo
como principais  cursos d’água os Rios  Tiete,  Dourado, São Lourenço, Batalha  e Ribeirão  dos
Porcos e a Represa de Promissão. Suas principais cidades são Matão, Lins, Taquaritinga, Itápolis e
Novo Horizonte.
Na  região  ocorrem 03(três)  aqüíferos:  -Bauru;  -Serra  Geral;  -Guarani.  O  Bauru,  que  é de
comportamento de aqüífero livre, subdivide-se em: Aqüífero Marilia e Aqüífero Adamantina, que é
o predominante nesta UGRHI. O Serra Geral, constituído por derrames de basalto, apresenta-se
como aqüífero de fissuras. O aqüífero Guarani ocorre sob toda a UGRHI 16 e constituído pelas
formações Botucatu e Piramboia, apresenta-se nesta região com características de confinado.
1 – Principais problemas:
1.1 – Por ser uma região predominantemente de agropecuária - sofreu intenso e descontrolado
desmatamento.  A  UGRHI 16  apresenta  um  percentual  de  6,24% de  vegetação nativa,  bem
inferior ao valor de todo o Estado que é de 13,7%. Em virtude desse desenvolvimento encontra-
se  intensamente  degradada  por  processos  erosivos  e  em  conseqüência  por  processos  de
assoreamentos. 
1.2 – Por sua forte característica em agropecuária,  é uma região que explora intensamente os
recursos hídricos na irrigação, e como tem encontrado escassez em alguns rios da bacia devido à
alta demanda, e cargas poluidoras os irrigantes tem optado pelas captações subterrâneas.
1.3 - Embora sabedores do aumento desses usuários, desconhecemos a quantidade de poços e
conseqüentemente  estamos  impossibilitados  de  calcular  o  comportamento  hidrodinâmico  dos
aqüíferos e suas recargas.
1.4 – São grandes os números de loteamentos recreativos ao longo das margens da represa de
Promissão, que tem como fonte de abastecimento poços profundos e não regularizados junto ao
DAEE.
2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

Para que possamos realizar estudos e pesquisas, seria necessária primeiramente a agilização do
cadastro de usuários de recursos subterrâneos.
2.2) Fiscalização, controle da explotação
Sejam definidas maneiras de que se façam leitura nos medidores de vazão e de níveis da água
em  poços  de  usuários  outorgados  (amostragem)  por  meio  de  fiscalização  continuada.
(Implantação de rede de telemetria)
2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)
Mapa  regionalizado  da  vulnerabilidade,  por  meio  de  cadastramento  das  fontes  poluidoras
(industrias, lixões postos de combustíveis, agrotóxicos, etc.).
2.4) Medidas para melhorar a gestão
Agilização junto aos municípios da UGRHI, que na sua maioria são usuários do recurso hídrico
subterrâneo no sistema de abastecimento publico, de que somente o plano de gestão poderá
garantir a sua sustentabilidade.
3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.

3.1 – Cadastramento dos usuários de águas subterrâneas.
3.2  –  Educação  e  divulgação.  Educação  –  por  meio  de  programas  de  educação  ambiental
(palestras, concursos,...). Divulgação – que o recurso subterrâneo  é tão importante quanto os
outros recursos naturais, portanto exige o mesmo uso racional.
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XVIII) CBH/UGRHI: CBH TG / Turvo Grande UGRHI 12

1) Breve diagnóstico; principais problemas

Três unidades aquíferas principais . Sistema Aquífero Bauru - médio potencial, cobre 90% da área
da UGRHI. Sistema Aquífero Serra Geral – baixo a médio potencial, cobre os restantes 10% da
área da UGRHI. E o Sistema Aquífero Guarani – elevado potencial, subjacente aos outros dois
sistemas a profundidades superiores a 1.000 metros.
49 municípios  utilizam exclusivamente águas subterrâneas no abastecimento e apenas 1 (um)
utiliza-se exclusivamente do manancial superficial. Dá um total de 511 poços representando 72%
da demanda cadastrada. Por outro lado isto aponta uma carência no conhecimento do número
total dos poços em operação, que é estimado em mais de 4.000 poços, sendo 3.000 a 3.500 só
em S. J. do rio Preto.
Como principais problemas, destacam-se:
Indícios  de  superexplotação  do  Sistema  Aquífero  Bauru  em  alguns  núcleos  urbanos,
principalmente em S. J. Rio Preto (IPT, Rel. Situação 1999;  CBH-TG, “in Informativo ABAS, nº
146, 2004, pág. 07);
Indícios de acentuado rebaixamento da superfície piezométrica do Aquífero guarani, com redução
da ordem de 50 metros da carga hidráulica;
Ocorrência de anomalia natural de cromo e a presença de Nitrato de orígem antropogência, nas
águas do Aquífero Bauru;
Teores elevados do flúor (1 – 2 mg/l) nos sistemas aquíferos Guarani e Serra Geral, atribuídos à
atividades magmáticas;
A carência de estudos detalhados – hidrogeológicos e de vulnerabilidade; e a falta de medidas
preventivas concretas de proteção à poluição dos aquíferos aflorantes Bauru e Serra Geral;
2) Propostas existentes para o PDC4 – AS
2.1) Estudos e pesquisas
AMGE 20.2  – Avaliação hidrogeológica das áreas com superexplotação Valor R$ 800.000,00 ,
Fonte : Fehidro/SCDET, Prazo 2007.
AMGE 20.3– Carta Hidrogeológica da UGRHI , escala 1:250.000 Valor R$ 150.000,00, Fonte :
Fehidro, Prazo 2007 
AMGE 20.4– Carta Geomorfológica da UGRHI , escala 1:250.000 Valor R$ 100.000,00, Fonte :
Fapesp, Prazo 2007
AMGE 20.6 – Técnicas de análise de meios fraturados e zoneamento do potencial hidrogeológico
do Aquífero Serra Geral Valor R$ 100.000,00, Fonte : FAPESP/SCTDET, Prazo : 2007
AMGE 20.7 – Caracterização das disponibilidades subterrâneas em sub-bacias críticas. Valor R$
100.000,00, Fonte : FEHIDRO/SCTDET, Prazo : 2007
AMGE 20.10  – Pesquisa sobre a contaminação por nitratos no aquífero Bauru, município  de
Urânia e região. Valor R$195.000,00. Fonte : FAPESP/CAPES. Prazo: 2005
Projetos do PDC 6  que contempla  as águas subterrâneas
AMGE 22.1  – Caracterização dos tipos  de solos, parametrização e difusão de tecnologias de
manejo  adequado  do  solo  e  demais  aspectos  da  irrigação.  Valor  R$200.000,00,  Fonte  :
Fehidro/Tesouro (SERHS/SAA/SCTDET).  Prazo: 2007
2.2) Fiscalização, controle da explotação

AMGE 20.9 – Sistema de apoio à decisão para outorga de uso e explotação por poços tubulares.
Valor R$100.000,00. Fonte :SCTDET/FEHIDRO. Prazo : 2006
Projetos do PDC 1 que contempla as águas subterrâneas
AMGE 3.3  – Cadastramento de grandes usuários de abastecimento urbano e industrial. Valor R$
100.00,00, Fonte : Fehidro. Prazo : 2004 (recorte para o TG de um projeto CORHI – todo Estado,
em andamento, execução DAEE/CPRM)
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AMGE  3.4  –  Cadastramento  complementar  dos  usuários  ,  agricultura  principal.  Valor  R$
400.000,00, Fonte : Fehidro, Prazo: 2006
2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

AMGE  20.5–  Mapa  de  vulnerabilidade  e  risco  à  poluição  das  águas  subterrâneas,  escala
1:250.000 Valor R$ 100.000,00, Fonte : CETESB, Prazo: 2007
Projetos do PDC 3  que contemplam  as águas subterrâneas
AMGE 17.1 –Inventário de fontes de poluição industrial. Valor : R$ 100.000,00; Fonte: CETESB.
Prazo : 2010
AMGE 17.3 –Diagnóstico da contaminação por metais pesados e diretrizes p/ remediação. Valor :
R$ 100.000,00; Prazo: 2007; Fonte: FEHIDRO , FAPESP
AMGE 17.4 –Mapa georreferenciado e diagnóstico dos efeitos da irrigação com vinhoto. Valor :
R$ 80.000,00. Fonte:FEHIDRO/FAPESP. Prazo 2007;)
AMGE 17.5  –Caracterização do impacto das águas residuárias das indústrias de suco no solo.
Valor : R$ 80.000,00;; Fonte: FAPÉSP/FEHIDRO. Prazo: 2007
AMGE 18.1 –Levantamento de fontes de poluição em áreas rurais. Valor : R$ 300.000,00. Fonte:
SMA. Prazo: 2007
AMGE  18.2  –Diretrizes  para  recuperação  e  controle  das  áreas  contaminadas.  Valor  :  R$
100.000,00;; Fonte: SCDET/SMA. Prazo: 2007
AMGE 18.4 –Diagnóstico da contaminação de solo e águas subterrâneas por agroquímicos. Valor :
R$ 100.000,00. Fonte: FAPESP/FEHIDRO. Prazo: 2007
2.4) Medidas para melhorar a gestão

AMGE 20.1  – Projeto  de  Modelo  Multi-institucional  de  gestão  com enfoque  nos  usuários  e
empresas perfuradoras. Valor R$150.000,00 , Fonte : FEHIDRO/SEBRAE/FAPESP, Prazo : 2007

AMGE  20.8  –  Programa  de  palestras  e  distribuição  de  folhetos  educativos  aos  usuários
proprietários de poços, com enfoque em qualidade da água e superexplotação dos aquíferos Valor
R$ 50.000,00, Fonte : FEHIDRO. Prazo: 2003

AMGE 23.3 – Diretrizes de gerenciamento para extração de águas subterrâneas dos
grandes usuários industriais. Valor R$ 100.000,00. Fonte : FIESP.  Prazo: 2007

Projetos do PDC 1 que contemplam  as águas subterrâneas

AMGE 3.5  – Motivar a criação de associação de usuários. Valor R$20.000,00 , Fonte : Fehidro,
Prazo: 2004

Projetos do PDC 1 que contemplam  as águas subterrâneas

AMGE 6.2  – Sistema georreferenciado hidrometeorológico, hidrológico e hidrogeológico. Valor R$
1.000.000,00 , Tesouro-SERHS. Prazo: 2007

AMGE 6.3  – Sistema georreferenciado de postos piezométricos. Valor R$100.000,00. Fonte :
Fehidro, Prazo: 2010

AMGE 5.1  – Sistema de Informações. 

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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XIX) CBH/UGRHI: CBH BT / Baixo Tietê UGRHI 19

1) Breve diagnóstico; principais problemas

A UGRHI 19 localiza-se a noroeste do Estado de São Paulo, numa extensão de 200 Km ao longo do rio Tiete,
desde a barragem do reservatório de Promissão ate a divisa de Mato Grosso do Sul. Sua área de drenagem
é de 15.471,81 Km2, incluindo os reservatórios de Três Irmãos e Nova Avanhandava. Seus principais cursos
d’água  são:  Rio  Paraná,  Ribeirão  do  Abrigo,  Rio  Tiete,  Ribeirão  Lajeado,  Ribeirão  Azul  ou  Aracangua,
Ribeirão Macaúbas e Ribeirão Santa Bárbara. Tem como principais cidades: Araçatuba, Birigui, Andradina e
Penapolis. Sua principal atividade econômica é a pecuária de corte e a cultura de cana de açúcar. A região é
detentora da produção de 30% do algodão, 60% da mamona e 25% do leite no Estado de São Paulo, tem,
portanto  sua  economia  baseada  na  agro  industria  (couro,  leite,  gelatina,  açúcar,  álcool,  etc.).  Com a
construção de portos  para atender as hidrovias e suas grandes barragens, surgiram nos últimos anos à
atividade de turismo. 

O regime pluviométrico  é tropical  típico, com totais que variam de 1000 mm a 1300 mm/ano. A bacia é
pobre em vegetação natural, menos de 5% do seu território.

Na  região  temos  os  aqüíferos:  Bauru,  que  se  subdivide  em:  Aqüífero  Adamantina  e  Aqüífero  Santo
Anastácio, com características de livre a semiconfinado.  Serra Geral,  constituído por derrames de basalto
com características de aqüífero de fissuras.  Guarani,  constituído pelas formações Botucatu e piramboia,
apresenta-se em toda a extensão da bacia com características de confinado.

1 – Principais problemas:

1.1 – Juntamente com a produção de gado de corte nesta região, existem grandes números de curtumes,
que são na sua maioria agentes poluidores dos aqüíferos.

1.2 – A industrialização trouxe uma maior demanda de grandes usuários de águas subterrâneas, embora
sabedores não possuímos seus cadastros.

1.3 – São grandes os números de loteamentos recreativos ao longo das margens das represas que tem
como fonte de abastecimento poços profundos e não regularizados junto ao DAEE.

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

Para que possamos realizar estudos e pesquisas, seria necessária primeiramente a agilização do
cadastro de usuários de recursos subterrâneos.
2.2) Fiscalização, controle da explotação

Sejam definidas maneiras de que se façam leitura nos medidores de vazão e de níveis da água
em  poços  de  usuários  outorgados  (amostragem)  por  meio  de  fiscalização  continuada.
(Implantação de rede de telemetria)
2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

Mapa  regionalizado  da  vulnerabilidade,  por  meio  de  cadastramento  das  fontes  poluidoras
(industrias, frigoríficos, curtumes, postos de combustíveis, agrotóxicos, etc.).
2.4) Medidas para melhorar a gestão

Agilização junto aos municípios da UGRHI, que na sua maioria são usuários do recurso hídrico
subterrâneo no sistema de abastecimento publico, de que somente o plano de gestão poderá
garantir a sua sustentabilidade
3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.

3.1 – Cadastramento dos usuários de águas subterrâneas.

3.2 – Educação e divulgação-

Educação – por meio de programas de educação ambiental (palestras, concursos,...).

Divulgação  –  que  o  recurso subterrâneo  é  tão  importante  quanto  os  outros  recursos
naturais, portanto exige o mesmo uso racional.
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XX) CBH/UGRHI: CBH TJ / Tietê-Jacaré UGRHI 13

1) Breve diagnóstico; principais problemas

- A UGRHI possui 15.808,00 km2 e é composta por 34 municípios;

- Sua população em 1996 era de 1.233.017 habitantes, constatando-se que 92% da população é
urbana;

- 04 municípios maiores (Bauru, Araraquara, São Carlos e Jaú) concentram 60% da população da
UGRHI;

- Ocorrem quatro aqüíferos na área: em superfície, observa-se o Bauru que ocupa 37%, o Serra
Geral  com 35%, o  Guarani  com 23% (e presente em todo o restante do subsolo,  na  forma
confinada) e o Cenozóico com 6 % da UGRHI;

- 16 municípios se abastecem totalmente por meio de águas subterrâneas, enquanto 15 deles
usam fontes mistas e apenas 03 se utilizam exclusivamente de águas subterrâneas. As perdas de
água nos sistemas atingem cifras de 68%;

- 40% dos municípios dispõem de forma inadequada o lixo doméstico, 40% dispõem de forma
controlada e apenas os demais 20% se destinam o lixo de forma adequada;

- Em termos de vulnerabilidade à poluição dos aqüíferos, o IG/CETESB/DAEE (1997) constatou
nível predominantemente Médio, encontrando níveis Altos nas áreas de exposição do Guarani;

- Foram cadastrados 557 poços que, porém, devem representar apenas uma parcela pequena do
que ocorre na realidade;

- A rede Cetesb de monitoramento de águas subterrâneas conta com 14 poços na UGRHI;

- Processo do meio físico que merece grandes preocupações se refere à erosão, pois constatam-se
43% da área com média suscetibilidade à erosão e 34%, com alta/muito alta suscetibilidade (IPT,
1997);

Fonte: Relatório Zero (IPT, 1999/2000).

2) Propostas existentes para o PDC4 – AS

2.1) Estudos e pesquisas

- aplicação de técnicas e metodologias que permitam caracterizar e cartografar o zoneamento da
água nas rochas da Formação Serra Geral  e seu potencial  armazenador e produtor de água,
possibilitando  a  locação  criteriosa  de  poços  tubulares  e  melhor  aproveitamento  das  suas
potencialidades

- efetuar estudos geológicos de detalhamento da distribuição geográfica e espacial das unidades
do aqüífero Bauru, bem como da sua natureza e características, que permitam conhecer o papel
desempenhado pelas mesmas em relação ao contexto hidrogeológico geral

- desenvolver projeto de identificação de unidades de relevo favoráveis à infiltração de água que
coincidam com locais de grande extração de água subterrânea e/ou agricultura irrigada extensiva
com  uso  de  agroquímicos.  Esse  projeto  deverá  estabelecer  diretrizes  de  proteção  e  de
monitoramento da quantidade e qualidade das águas subterrâneas, nos perímetros selecionados

- Desenvolver  projeto de estudo da relação custo/benefício e outros aspectos que influenciam as
águas  subterrâneas,  nas  extensas  áreas  de  plantio  de  cana,  fonte  para  o  complexo  sucro-
alcooleiro, destaque da economia regional

- Elaboração de Carta Geomorfológica da UGRHI em escala 1:250.000;.

2.2) Fiscalização, controle da explotação

- Cadastrar todos os poços perfurados, em operação e abandonados, no âmbito da UGRHI;
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-  Estudar mecanismos que viabilizem com maior eficácia a aplicação da legislação, normas e
portarias pertinentes ao licenciamento e autorização da explotação das águas subterrâneas

- Execução de estudos hidrogeológicos em locais de grande concentração de poços para avaliação
de  interferências  entre  os  mesmos,  assim  como  para  a  proposição  de  instrumentos  de
gerenciamento da explotação de água subterrânea

- Discutir e estabelecer mecanismos eficazes e facilitadores da aplicação da legislação, portarias e
normas de proteção das águas subterrâneas

-  Desenvolver  projeto  multi-institucional  (órgãos  técnicos  de  hidrogeologia,  OAB,  CREA  e
SEBRAE) com vistas ao estudo de alternativas para a atual situação de construção de poços sem
os devidos cuidados de proteção sanitária, sem critérios hidrogeológicos de locação e perfuração
em áreas já com grande concentração de poços

2.3) Qualidade da água (vulnerabilidade, contaminação, áreas de risco)

- Cadastrar e executar um programa de controle das fontes reais e potenciais de poluição (difusas
e pontuais), inserindo e integrando com outros planos ou programas já existentes

- Estabelecimento de diretrizes para recuperação e preservação de áreas de recarga dos aqüíferos
ocorrentes na UGRHI, notadamente para o aqüífero Guarani, pela sua importância regional e para
o continente

2.4) Medidas para melhorar a gestão

Não há programa ou projeto específico, algumas ações estão inclusas em outras propostas

3. Opinião do(s) representantes(s) - sugerir três ações ou projetos prioritários para os
próximos 5 anos.
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